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1-Dados Cadastrais 

 

 Identificação do Solicitante: Superintendência de Limpeza Urbana 

 Diretoria Operacional – DR-OPE 

 Unidade: Departamento de Serviços de Limpeza Urbana – DP-SEL 

 Centro de Operação e Controle - COC 

 Endereço completo da unidade solicitante: 

 Rua Tenente Garro 118 8° andar 

 Bairro: Santa Efigênia Cidade: Belo Horizonte 

 UF: MG CEP: 30240-360 

 Gestor do Contrato: Superintendente Genedempsey Bicalho Cruz 

 Fiscal do Contrato: Sérgio Luiz de Souza Pereira Matrícula 09499-X 

 Responsável pela elaboração do Termo: Sérgio Luiz de Souza Pereira 
 
 
2- Introdução 
  
2.1  Objetivo deste documento 
 
Detalhar as especificações técnicas e operacionais para contratação de empresa para 
prestação de serviços de monitoramento de ocorrências em via pública, em especial de 
limpeza urbana, através da hospedagem de serviços por meio de softwares devidamente 
licenciados, com fornecimento de tablets com envio de fotos georreferenciadas, dentro do 
Município de Belo Horizonte, considerando as recomendações e orientações técnicas da 
Prodabel. 
 

 

2.1.1 Este Termo de Referência, parte integrante do presente edital de licitação, tem por 
objetivos: 

a) Caracterizar o objeto a ser contratado; 
 

b) Estabelecer as normas, especificações e procedimentos, com os respectivos ensaios 
laboratoriais de controle tecnológico de materiais e serviços, que se constituem em: 

b.1) Especificações e Inspeções de materiais; 
b.2) Procedimentos de Execução e de Inspeção de Serviços; 
b.4) Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 
 

c) Estabelecer o nível de qualidade desejada para os serviços e bens a serem adquiridos  
com base nos elementos que constituem este edital de licitação; 

 
d) Salientar o cumprimento da Lei 6.514/77 e das Normas Regulamentadoras da Portaria 

n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho e outros dispositivos legais pertinentes; 
 
e) Dirimir possíveis dúvidas decorrentes de conflitos entre a planilha orçamentária e as 

especificações técnicas, sendo que, em casos de conflito prevalecerá, o que estiver 
contemplado nos seguintes elementos e nesta ordem: 

e.1)  Termo de Referência; 
e.2)  Especificações Técnicas; 
e.3)  Planilha contratual. 
 

f) Estabelecer que as informações contidas nas especificações técnicas que devam ser 
seguidas sempre, salvo quando determinado em contrário pela FISCALIZAÇÃO. 

 
g) Obedecer ao disposto no DECRETO nº 15.748 de 30 de outubro de 2014 que dispõe 

sobre regras e diretrizes para elaboração de Termos de referência no âmbito da 
Administração Direta e Indireta do Município de Belo Horizonte. Em especial ao seu 
Artigo 4º que diz: “ A elaboração do Termo de Referência para a aquisição de bens e 
contratação de serviços de tecnologia da informação que se destinem a conexão à Rede 
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Municipal de Informática – RMI – deverá conter as especificações técnicas elaboradas 
pela Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – 
Prodabel, nos termos do que prevê a legislação municipal aplicável a matéria.” 

 
 
 
2.2 Público alvo do documento e usuários dos serviços a serem contratados: 
 
A SLU, Gerências Regionais de Limpeza Urbana, COP, SMAFIS dentre outras unidades da 
PBH  
 
 
2.3 Definições e siglas 
SIMLU- Sistema Integrado de Monitoramento de Limpeza Urbana 
DR-OPE- Diretoria Operacional da SLU 
DR-ADF- Diretoria Administrativa Financeira da SLU 
GERLU (GERUB-LU)- Gerência Regional de Limpeza Urbana 
COP- Centro de Operação e Controle da PBH 
COC- Centro de Operação e Controle da SLU 
RMI- Rede Municipal de Informática 
SMAFIS- Secretaria Municipal Adjunta de fiscalização 
GEOBRAS- ferramenta de gestão que permitirá ao controle externo, ao cidadão e às entidades 
parceiras, a consulta dos investimentos públicos em obras e serviços de engenharia do TCE-
MG 
 
 
2.4  Descrição do objeto  

 
Contratação de empresa para prestação de serviços para o monitoramento de ocorrências de 
limpeza urbana, por meio de registros fotográficos e transmissão de dados georreferenciados. 
Esses registros deverão ocorrer  on line e via internet, para usuários dentro da estrutura da 
SLU, Gerências Regionais de Limpeza Urbana, ou outras unidades administrativas da PBH. Os 
registros deverão ser visualizados e consultados em equipamentos diversos tais como 
computadores, tablets, smartphones, notebooks. Está incluída também a criação de aplicativo 
para smartphone, que permita o registro e visualização das fotos no sistema de monitoramento.  
 
A empresa a ser CONTRATADA deverá executar os serviços de monitoramento através da 
hospedagem de serviços por meio de softwares devidamente licenciados, transmissão de 
dados para envio de fotos georreferenciadas por meio de tablets e chips fornecidos pela 
CONTRATANTE. 
 
Para a prestação dos serviços objeto da contratação, a empresa disponibilizará um Gerente de 
Relacionamento, sem dedicação exclusiva. 
Os requisitos para execução do projeto estão contidos nos ANEXO I TR e ANEXO II TR deste 
Termo de Referência. 
 
 
2.5  Justificativa da Aquisição 
 
A SLU dispõe atualmente de serviço de monitoramento remoto, ou auditoria em vias da capital, 
com registro fotográfico de diversas ocorrências de limpeza urbana. Esse sistema permite um 
acompanhamento online e pontual de eventuais ocorrências de limpeza urbana, possibilitando 
ações gerenciais, operacionais e de fiscalização para uma solução mais rápida das mesmas. 
Esse sistema será utilizado como ferramenta de gestão de contratos dos serviços atualmente 
terceirizados pela SLU, em especial na avaliação da qualidade dos mesmos. Abrange o 
acompanhamento de diversos serviços de limpeza urbana como coleta domiciliar, varrição, 
capina, deposições clandestinas, situação das Unidades de Recebimento de Pequenos 
Volumes-  URPVs, limpeza de pichações, limpeza de bocas de lobo, manutenção em lixeiras, 
depósitos irregulares de entulho nas vias, carcaças de veículos em vias públicas, caçambas 
estacionárias, bem como coberturas de eventos públicos, como já utilizados na Copa do 
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Mundo, Carnaval, Olimpíadas, Virada Cultural, dentre outras. Pode ser usado também para 
registros de outras ocorrências urbanas nas vias públicas de BH, inclusive com vistas às ações 
de fiscalização quanto a registros de ocorrências que demandem ações emergenciais. 
O sistema de monitoramento é também utilizado e visualizado pela SLU junto ao COP – 
Centro de Operações de Belo Horizonte, incluindo a sua visualização em Vídeo Wall principal 
desta unidade da PBH. 
Seus registros fotográficos serão utilizados para lançamento das medições dos diversos 
contratos de serviços de limpeza no GEOBRAS. 
 
 
3 - Especificação da prestação de serviços 

 
3.1 Limites do Projeto 
 
A contratação do serviço de monitoramento com uso de sistema (software), com fornecimento 
de tablets, com sua hospedagem em nuvem, incluindo sua visualização em dispositivo mobile e 
execução de relatórios, com envio de fotos georreferenciadas através de sinal de internet, com 
controle de rastreamento das unidades de campo, disponibilizado para 10 (dez) veículos, 
motoristas e supervisores com tablets, de forma a realizarem os registros fotográficos, com uso 
de sistema de rastreamento GPS, e armazenamento dos dados (banco de dados) gerados por 
esse sistema prevendo a transferência destes dados para a CONTRATANTE no final do 
contrato.  
 
Estão fora desse projeto os veículos, motoristas, supervisores de campo, bem como 
fornecimento de computadores para uso da CONTRATANTE.  
 
Deverão ser disponibilizados pela CONTRATADA: 

1. As licenças de uso do Sistema de Monitoramento de Limpeza Urbana da SLU no 
Município de Belo Horizonte dentro do período contratual;  

2. Serviços de hospedagem do sistema e armazenamento de dados; 
3. Serviço de conectividade com internet, para transmissão de dados (fotos, locais, 

data e hora) oriundos dos registros de campo, com chips fornecidos pela 
CONTRATANTE; 

4. Treinamento dos usuários que utilizarão o SIMLU, tanto na SLU, quanto em outras 
unidades da PBH; 

5. Suporte técnico, operação e manutenções corretivas de todo o sistema, conforme 
o descrito neste TR e nos seu ANEXO I TR e ANEXO II TR. 

 
No ANEXO I TR, que é o Projeto Básico, contém a descrição detalhada dos serviços, as 
funcionalidades e, no ANEXO II TR apresentada uma descrição resumida dos itens que 
compõem esse sistema de monitoramento e filtros a serem disponibilizados nas ferramentas de 
pesquisa obrigatoriamente. 
 
 
4-Subcontratação: 
 
 
A CONTRATADA não poderá associar-se com outrem, realizar fusão, cisão,salvo com 
expressa autorização do Contratante. 
 
A Contratada não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto contratado, exceto na 
hipótese de serviço secundário, no limite de 30% do valor contratado e que não integre a 
essência do objeto, desde que expressamente autorizada pelo Contratante, mantida em 
qualquer caso a integral responsabilidade da Contratada. 
 
 
 
ESPECIFICAÇÕES, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
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5- Termos de aceitação: 
 
5.1 Para aceitação inicial e ao longo do contrato pela SLU o sistema terá que apresentar as 
seguintes condições mínimas: 
 
5.1.1 Estar disponível (sistema em nuvem) de segunda a segunda feira, 24 horas por dia para 

registro de fotos e de segunda a sábado, de 8h00 às 24:00h,  para consultas no sistema. 
 

5.1.2 Ter a configuração compatível de visualização (tamanho da tela dos monitores - largura 
x altura) para a apresentação dos mapas ou tabelas em telas de computadores, tablets, 
vídeo wall e smartphones e similares definidos pela CONTRATANTE independente da 
proporção das dimensões da tela.  

 

5.1.3 Possibilitar os lançamentos de mudanças de status das ações (nos registros), tanto nos 
tablets dos supervisores quanto diretamente no sistema, conforme o descrito nos termos 
dos ANEXOS I TR e II TR e após o repasse detalhado dessa configuração pela 
CONTRATANTE à CONTRATADA. 

 

5.1.4 Disponibilizar em telas dos monitores da CONTRATADA as posições georreferenciadas 
online dos equipamentos mobiles. 

 

5.1.5 Demonstrar as condições de configurações mínimas definidas nos ANEXOS I TR e II TR. 
 

5.1.6 Ter seu sistema de rastreamento via GPS ativo, para todas as unidades (mobiles) 
envolvidas em campo. 

 

5.1.7 Confirmação do envio dos registros de fotos georreferenciadas, (com o respectivo sinal 
de internet) em até 40 unidades/dia por regional das unidades em campo para o sistema 
contratado com visualização por técnicos da SLU. 

 

5.1.8 Ter aplicativo para smartphones ativo com as mesmas funcionalidades do sistema 
disponibilizado, que permita e envio de fotos georreferenciadas nos mesmos moldes das 
enviadas pelos tablets. 
 

5.1.9 Os dez Tablets serão fornecidos pela contratada em até 30 dias após assinatura do 
contrato, de acordo com as especificações e configuração mínima estipulada no item 02 
da planilha constante do Item 6.8, conferidos tecnicamente pela SLU, com o auxílio da 
Prodabel e acompanhados das respectivas notas fiscais conforme legislação vigente e 
dos respectivos termos de garantia. 

 
 
5.2  Interfaces com Outros Produtos  
 
5.2.1 O funcionamento desse sistema deverá ser compatível com o sistema operacional 
disponível nos tablets, nos  computadores da CONTRATANTE, bem como as condições de 
segurança definidas pela PBH e Prodabel dentro das condições técnicas da RMI.  
 
5.2.2 O sistema deverá ser capaz de importar, para sua base cartográfica, mapas, dados 
georreferenciados em MAPINFO ou similar fornecidos pela SLU. 
 
5.2.3 Deverá também ser implementado, sem prejuízo do seu uso em base Google ou similar, 
na base cartográfica oficial da PBH denominado BHMAP, com uso dos servidores da Prodabel, 
para unificação das informações geográficas a serem lançadas no mapa do sistema. 
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5.3- Restrições Impostas a Aquisição 
 
O sistema a ser fornecido deverá ter todas as suas licenças de uso para o CONTRATANTE, 
fornecidos pela CONTRATADA durante a vigência do contrato. 
 
 
6-Condições Contratuais 
 
- Prazo contratual: 
 
O prazo inicial do contrato será de 12 meses a partir da assinatura do contrato, com 
possibilidade de renovação por iguais períodos até um limite de 60 meses, considerando-se 
como serviço contínuo, em especial o monitoramento e fiscalização dos serviços de coleta, 
varrição e multitarefas também de caráter contínuo.  
 
6.1 Valor de Referência da Contratação 
 

6.1 - O valor de referência da contratação é R$ 101.662,76 (cento e um mil, seiscentos e 
sessenta e dois reais e setenta e seis centavos), por um período de 12 (doze) meses. 

 
6.2 Tipo de Licitação 
 
Pregão eletrônico, com critério de julgamento pelo menor preço global. 
 
6.3  Dotação Orçamentária 
 
2708.4501.17.512.046.2.539.0002.339035.01.0306.184 
 
6.4 Origem dos Recursos 

 
PBH/SLU 
 
6.5  São obrigações da  CONTRATADA  os itens a seguir: 

 
6.5.1 Cumprir as obrigações constantes do Contrato, do Edital de Licitação , seus anexos e 

da legislação vigente. 
 

6.5.2 Submeter-se às normas e determinações do CONTRATANTE no que se refere à 
prestação dos serviços. 
 

6.5.3 Cumprir as normas técnicas aplicáveis aos serviços objeto deste Termo. 
 
6.5.4 Cumprir rigorosamente os prazos pactuados. 

 
6.5.5 Responsabilizar-se, se for o caso, pela contratação de funcionários necessários ao 

desempenho dos serviços objeto deste Contrato. 
 
6.5.6 Assegurar à CONTRATANTE a qualidade dos serviços relativos ao objeto deste TR, 

bem como, pelo sigilo dos trabalhos, sob todos os aspectos, circunstâncias e 
eventualidades. 
 

6.5.7 Prestar ao CONTRATANTE todas as informações e esclarecimentos necessários ao 
acompanhamento dos trabalhos, sempre que solicitado. 
 

6.5.8 Conduzir os trabalhos de acordo com normas técnicas adequadas, em estrita 
observância às normas legais aplicáveis. 
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6.5.9 Responsabilizar-se integralmente pela qualidade técnica dos trabalhos por ela 
desenvolvidos e respectivos produtos. 
 

6.5.10 Assumir toda a responsabilidade pelos danos que eventualmente venham a ser 
causados por seus empregados ou prepostos no desenvolvimento dos trabalhos. 
 

6.5.11 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE 
quanto à execução dos serviços contratados, sem que isso implique qualquer ônus 
para a CONTRATANTE. 
 

6.5.12 Acatar normas de acesso de pessoas às instalações da CONTRATANTE. 
 

6.5.13 Apresentar mensalmente, além da respectiva Nota Fiscal, um relatório técnico 
consolidado sobre os principais itens visualizados (prints) e/ou desenvolvidos no 
sistema no período, incluindo manutenções feitas. 
 
 

6.5.14 Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, 
taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal 
necessário à execução deste Contrato. 
 

6.5.15 Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos, seja por culpa de qualquer de seus empregados e/ou 
prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de 
ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o 
cumprimento do presente instrumento.  
 

6.5.16 Responder pelo pagamento de todos os tributos que incidam ou venham a incidir, 
direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato. 
 

6.5.17 Prestar treinamento técnico e funcional referente ao sistema ofertado visando capacitar 
funcionários das áreas de desenvolvimento, suporte e produção da SLU na seguinte 
forma: 

 
a) Treinamento uso do sistema de acordo com o cronograma de implantação, 
visando capacitar funcionários da CONTRATANTE a operar o sistema 
plenamente, utilizando todos os recursos existentes. Este treinamento deverá ser 
ministrado para, pelo menos, 40 funcionários, incluindo os supervisores de 
campo, técnicos e Gerentes da SLU, que serão divididos em turmas específicas 
de, no máximo, 10 (dez) participantes. 
b) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do treinamento 
(instrutores, material didático, deslocamento, hospedagem, e infraestrutura), 
acima exigido, para os funcionários da CONTRATANTE. 

 
6.5.18 Instalar todos os softwares e sistemas previstos nos anexos deste Contrato. 

 
6.5.19 Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 

informação acerca das atividades, objeto deste Contrato, sem prévia autorização do 
CONTRATANTE. 
 

6.5.20 Repassar toda nova versão do sistema, softwares e artefatos a serem entregues à 
CONTRATANTE de forma que permita a absorção do conhecimento pela equipe da 
mesma. 
 

6.5.21 Prestar serviços de suporte, assistência técnica, manutenções corretivas e preventivas 
decorrentes de erros ou falhas desde a implantação do sistema até o aceite final da 
solução, incluindo os dispositivos mobile (tablets) fornecidos pela CONTRATADA, 
salvo uso inadequado ou acidente quando em uso pela equipe da CONTRATANTE. 
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6.5.22 Garantir como “segredos comerciais e confidenciais” quaisquer informações, dados, 
processos, fórmulas, utilizando-os apenas para as finalidades previstas neste Contrato, 
não podendo revelá-los ou facilitar sua revelação a terceiros. 
 

6.5.23 Manter disciplina nos locais dos serviços, quando das hipóteses em que algum 
preposto seu venha a realizar serviço de apoio na sede da CONTRATANTE, os quais 
deverão estar identificados através de crachá, com fotografia recente, provendo-o de 
eventuais equipamentos de proteção, caso haja necessidade.  
 

6.5.24 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 
as normas de segurança da CONTRATANTE; 
 

6.5.25 Disponibilizar meios de abertura de chamado técnico, sendo no mínimo: telefone e e-
mail, além de outros. 
 

6.5.26 Credenciar perante o CONTRATANTE, mediante documento, um funcionário da 
empresa para gerenciar a prestação dos serviços contratados especificados no item 
6.6.9. 

  
6.5.27 Fazer a migração dos dados para banco de dados do sistema do servidor da 

CONTRATADA para o banco de dados da CONTRATANTE com a respectiva 
ferramenta de pesquisa no final do período contratual. 
 

 
6.6 São obrigações da   CONTRATANTE os itens a seguir: 
 
6.6.1 Notificar a CONTRATADA, formal e tempestivamente, fixando-lhe prazo para corrigir 

defeitos ou irregularidades encontradas na prestação dos serviços. 
 

6.6.2 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa a ser 
CONTRATADA, de acordo com os termos de sua proposta de preços, do contrato e do 
edital da licitação. 

 
6.6.3 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto do Contrato, que 

venham a ser solicitados pela empresa a ser CONTRATADA. 
 

6.6.4 Repor os tablets eventualmente danificados ou extraviados ,quando em uso pelo 
pessoal da CONTRATANTE. 
 

6.6.5 Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução dos 
serviços, para verificação de conformidade com os padrões de informação e qualidade 
exigidos no Contrato. 
 

6.6.6 Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços contratados, através de servidor 
designado, que anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas ao 
contrato. 
 

6.6.7 Fiscalizar a manutenção pela CONTRATADA, das condições de habilitação e 
qualificações exigidas no Edital, durante toda a execução do contrato, em cumprimento 
ao disposto no Inciso XIII, do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

6.6.8 Disponibilizar os meios necessários à execução dos serviços, estritamente na forma 
em que estão especificados neste Termo de Referência. 
 

6.6.9 Indicar formalmente um Técnico, ou equipe técnica, além do Fiscal de contrato que 
terão as seguintes responsabilidades: 
 

a) Aceitar o serviço entregue, verificando atendimento à qualidade aos requisitos 
definidos. 
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b) Propor outros aspectos que possam esclarecer dúvidas e garantir o 
andamento dos trabalhos. 

 
 
6.7- Das condições de faturamento/pagamento  
 
6.7.1 Os serviços serão executados em regime de empreitada por preço global, com etapas 

de execução e pagamentos mensais. 
 

6.7.2 Os serviços só serão pagos após o início da efetiva disponibilização do sistema 
contratado, em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato e conforme o disposto 
no item 5 e cronograma de implantação e cronograma financeiro contidos no Item 8 do 
ANEXO 1 TR. 
 

6.7.3 Os pagamentos serão efetuados pela Diretoria Administrativa-Financeira-SLU, em 
moeda corrente, contra a apresentação da fatura, até o último dia do mês subsequente 
ao mês da prestação dos serviços, depois de conferida e atestada a fatura e 
comprovado o cumprimento dos deveres e obrigações da CONTRATADA 
apresentadas à SLU. 
 
6.7.3.1 Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta ao SUCAF. Caso se ateste 

a irregularidade da situação junto às fazendas públicas e à seguridade social, 
na consulta ao SUCAF, a empresa será notificada para regularizar a situação, 
e solicitada a apresentar as certidões de regularidade no menor prazo possível. 
 

6.7.3.2 Caso haja reincidência na constatação da irregularidade junto ao SUCAF 
poderá haver suspensão da execução do objeto contratual até que se 
estabeleça a regularidade, sem prejuízo da aplicação de penas e adoção de 
procedimentos visando à rescisão contratual, conforme estabelecido na 
Súmula 65 da Controladoria Geral do Município de Belo Horizonte. 

 
6.7.4 Somente após a aprovação dos documentos pela CONTRATANTE serão liberadas 

para pagamento as parcelas das faturas pertinentes, compatíveis com a prestação de 
serviços mensais e ao planejamento no cronograma físico-financeiro. 

 
6.7.4.1 Ocorrendo divergência no faturamento, a CONTRATANTE devolverá as Notas 

Fiscais/Faturas à CONTRATADA para correção. Neste caso, a 
CONTRATANTE terá mais 02 (dois) dias úteis para processar o pagamento, 
contados da reapresentação e aceite das mesmas. 

6.7.4.2 O Pagamento do Item 02 da proposta será efetuado mediante emissão de Nota 
fiscal conforme legislação vigente devidamente atestada pelo fiscal do contrato 
em conjunto com a equipe técnica da SLU/PRODABEL. 

 
6.7.5 Nenhum pagamento efetuado poderá ser invocado pela CONTRATADA para isentá-la, 

em qualquer tempo, das responsabilidades contratuais, direta ou indiretamente, 
relacionadas com a execução dos serviços. 
 

6.7.6 Para efeito do contido no Artigo 40 inciso XIV alínea “d” da Lei nº 8.666/93, fica 
estabelecido que os pagamentos efetuados em atraso pela CONTRATANTE serão 
monetariamente corrigidos pelo IPCA-E, levando-se em consideração a variação deste 
índice entre o mês do vencimento de prestação e o efetivo pagamento.  

 
 
 
 
 
6.8 Itens para cotação de preços 
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Item Descrição Qtd. 
Valor mensal 

(R$) 

Valor total  

(R$) 

01 

Contratação de empresa para prestação de 

serviços diários (30dias/mês) com 

disponibilização de sistema para o 

monitoramento de ocorrências de limpeza 

urbana, por meio de registros fotográficos e 

transmissão de dados georreferenciados,  on 

line e via internet, visualizados e consultados 

em equipamentos diversos tais como 

computadores, tablets, smartphones, 

notebooks, dentre outros; em nuvem; com 

hospedagem de data center, assistência 

técnica; com gerente de relacionamento não 

exclusivo e uso de aplicativo para 

smartphones., conforme quantitativos 

previstos  no ANEXO I TR e ANEXO II TR, . 

 

12   

Item Descrição Qtd. 
Valor 

unitário (R$) 

Valor total  

(R$) 

02 

Tablets  com a configuração nominal 

mínima como se segue: Processador  com 

1,3 Ghz, Tela de 9,6” (mínima), 8,0 GB de 

memória interna (sem cartão de memória), 

sistema Android, Bluetooth e wifi, com 

localizador GPS para verificação de 

localização, compatível com chip para 

conexão 3G, e boa resolução para fotos 

noturnas ou dotado de flash em pelo menos 

uma unidade 

10   * obs. 

Total da proposta de preços para 12 meses (R$)  

*obs – O item 02 será pago em uma só parcela. 

 
6.9 Sanções Administrativas e Penalidades 
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No caso de inadimplemento contratual serão aplicadas as sanções previstas na Lei nº 
8.666/93, Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal 15.113/13 e alterações. 
 
6.9.1 Advertência 

 
6.9.2 Notificação de reincidência. 

 

6.9.3 Multa de 1% sobre o valor da fatura mensal, por cada dia de atraso na implementação 
de cada item do Cronograma de Implantação contido no item 8 do ANEXO ITR. 
 

6.9.4 Multa de 1%, sobre o valor total do Item 02 da Tabela de Cotação de Preços do Item 6.8, 
por dia de atraso na entrega dos tablets, conforme o estipulado no Cronograma do item 08 
do ANEXO ITR. 
 

6.9.5 Multa de 5% sobre a fatura mensal do item nº 1 da planilha de remuneração do item 
6.8 – Itens para Cotação de Preços-TR –Anexo V- Edital, quando o sistema estiver 
inoperante por mais de 2 h (ininterruptas ou não), por dia de ocorrência, no horário 
comercial entre 8:00 h e 18:00 h, de segunda a sexta feira. 
 
 

6.9.6 Multa de 1% sobre a fatura mensal para cada solicitação de manutenção não atendida 
dentro de período mensal de medição, para não atendimento em até 10 dias úteis após 
a solicitação formal pela CONTRATANTE. 
 

 
6.9.7 Multa de 10% sobre o valor mensal a ser faturado caso a CONTRATADA não atenda 

ao disposto no item 6.5.27 Das obrigações da CONTRATADA. 
 

6.9.8 Multa de 1% sobre o valor total a ser faturado no mês em caso de falta de atendimento 
do gerente de relacionamento, por cada reunião agendada entre CONTRATANTE e 
CONTRATADA, sem justificativa a ser aceita pela CONTRATANTE. 
 

6.9.9 Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou da Ata de 
Registro de Preços, quando o infrator der causa, respectivamente, à rescisão do 
contrato ou ao cancelamento da Ata de Registro de Preços. 
 

6.9.10 Multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a 
rescisão do contrato e sua conduta implicar em gastos à Administração Pública 
superiores aos contratados. 
 

6.9.11 Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da 
licitação ou do valor da contratação direta em caso de recusa do infrator em assinar a 
Ata de Registro de Preços e/ou contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente. 

- Se a recusa em assinar o contrato ou a Ata de Registro de Preços for motivada por 
fato impeditivo relevante, devidamente comprovado e superveniente à apresentação da 
proposta, a autoridade competente para a contratação poderá, mediante ato motivado, 
deixar de aplicar a multa. 

-Os atos convocatórios e os contratos poderão prever outras hipóteses de multa, 
devidamente justificadas pelo Superintendente. 

- A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação superveniente 
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de outras multas previstas neste artigo, cumulando-se os respectivos valores. 

- Quando da aplicação da penalidade de multa deverão ser observadas as atenuantes 
e excludentes de sua aplicação, tais como as hipóteses de força maior ou caso fortuito, 
quando devidamente comprovadas pelo infrator. 

 

6.9.12 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação ou do 
valor da contratação direta, na hipótese de o infrator entregar o objeto contratual em 
desacordo com as especificações, condições e qualidade e/ou com vício, irregularidade 
ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina 

 

-No caso de prestações continuadas, a multa de 5% de que trata o item anterior será 
calculada sobre o valor da parcela que eventualmente for descumprida. 

 
6.9.13 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois anos), observado o disposto nos 
artigos 11 ao 14 do Decreto nº 15.113/13. 
 

6.9.14 Na aplicação das penalidades será facultada a defesa prévia no respectivo processo, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 

6.9.13.1. No caso de aplicação das penalidades previstas no subitem anterior 
será concedido prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentação de recurso. 
 

6.9.15 Além das penalidades elencadas nesta cláusula, também serão observadas as 
sanções administrativas previstas no artigo 24 do Decreto Municipal nº 11.245/03. 

 
7-Local de Execução dos Serviços e Aceite 

 
Rua Tenente Garro 118, 8º andar, no Centro de Operação e Controle da SLU na cidade de 
Belo Horizonte. 
 
8- Condições, Prazo de Garantia e Direitos de Propriedade. 
 
8.1 A CONTRATADA deverá garantir um prazo mínimo de 12 (doze) meses, a partir do 
aceite final, as manutenções corretivas no sistema, bem como no rastreamento de GPS 
decorrentes de erros ou falhas, sem ônus para a CONTRATANTE. 
 
8.2 Durante o período de vigência do contrato, a CONTRATADA deverá garantir a migração 

do sistema para a versão/release mais atualizada, se for o caso do(s) software(s) 
utilizado(s) tanto no ambiente de desenvolvimento quanto no de produção.  
 

8.2.1 O atendimento às chamadas de manutenção na vigência dos serviços de suporte 
técnico e manutenção corretiva será realizado de acordo com a definição de prioridade 
ajustada previamente entre a CONTRATANTE e CONTRATADA, através de acordo de 
nível de serviços ,que passará a ser parte do contrato, e segundo as orientações a 
seguir: 
 

8.2.1.1 O atendimento a chamados de prioridade baixa – deverá iniciar no 
prazo máximo de 2 (dois) dias úteis contados da data da abertura do chamado, 
devendo a CONTRATADA elaborar e entregar à CONTRATANTE, a solução do 
atendimento em até 10 (dez) dias úteis, constatados a partir  da data da abertura 
do chamado. Neste prazo decorre o acompanhamento pela CONTRATANTE junto 
à CONTRATADA da elaboração ou desenvolvimento desta manutenção, visando 
sua efetivação para atendimento à demanda específica solicitada.  
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8.2.1.2 O atendimento a chamados de prioridade média – deverá iniciar no 
prazo máximo de 1 (um) dia útil contado da data da abertura do chamado, devendo 
a CONTRATADA elaborar e entregar à CONTRATANTE, a solução do atendimento 
em até 3 (três) dias úteis, contados a partir  da data da abertura do chamado. 
Neste item estão incluídos, ajustes nas configurações dos desenhos dos distritos 
de coleta, inserção de locais de interesse, dentre outros, tanto no mapa quanto nas 
tabelas de ocorrências. 

 
8.2.1.3 O atendimento a chamados de prioridade alta ou incidente – deverá 
iniciar no prazo máximo de 2 (duas) horas contado da data e hora da abertura do 
chamado e dentro do horário considerado administrativo de segunda a sábado de 
8:00 às 17:00 h, devendo a CONTRATADA elaborar e entregar à CONTRATANTE 
a solução do atendimento em até 4 (quatro) horas contadas da data e hora da 
abertura do chamado. Neste item incluem a não operacionalização efetiva do 
sistema (visualização ou baixas) bem como impossibilidade de registros 
fotográficos ou de envio dos mesmos para visualização do sistema. Inclui também 
a falta de rastreamento via GPS. 

 

8.2.2  A CONTRATADA deverá garantir a migração dos dados para um banco de dados 
(servidor) do CONTRATANTE, incluindo a ferramenta de pesquisa no final do contrato (ou em 
cada período contratual, em caso de renovação). 

 
9- Critérios de Aceitação do Serviço Entregue 
 
9.1 Para aceitação dos serviços a serem prestados, no início do contrato, serão realizados 
testes de aceitação pela CONTRATANTE, com acompanhamento do Gerente de 
Relacionamento da CONTRATADA, no sistema de monitoramento a ser disponibilizado pela 
CONTRATADA. Os testes de aceitação são aqueles em que o usuário final experimenta a 
solução (sistema e manutenções) antes da mesma entrar em operação. 
 
9.1.1 A entrega dos requisitos se dará por meio de aplicação de testes a serem definidos no 
sistema de monitoramento pela CONTRATANTE. Este deve ser elaborado tendo como 
referência a especificação de requisitos constantes dos ANEXOS I TR e II TR deste Termo de 
Referência, especificações de casos de uso, e o modelo de análise e desenho elaborado pela 
CONTRATADA.  
 
9.1.2 Em caso de não atendimento aos requisitos básicos constantes nas especificações 
técnicas dos  ANEXO I TR e do ANEXO II TR, o contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo 
de aplicação das demais sanções administrativas. 
 
 
10- Da Documentação Exigida durante a execução do contrato 
 
10.1 Manual (on line e/ou impresso) em português para uso do sistema  nos computadores 
(notebooks, smartphones, etc.)  para entrega em até 60 dias após a assinatura do contrato e 
em caso de atualização de versões do sistema. 
 
10.2 Manual (on line e/ou impresso) em português para uso dos tablets no registro das fotos 
em até 60 dias após a assinatura do contrato e em caso de implementação de novas versões 
do sistema. 
 
10.3 Relatório sintético e consolidado mensal, na entrega de cada fatura mensal. O modelo 
de relatório será disponibilizado quando da assinatura do contrato. 
 

 
11- Do Treinamento  

  
11.1 A CONTRATADA deverá realizar todos os treinamentos em locais indicados pelo 
CONTRATANTE. Nos prazos estipulados, fornecendo antecipadamente em meio digital o 
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material didático  e demais materiais definidos no plano de treinamento, respeitando as 
seguintes orientações:  
 

a) Material didático para treinamento, em português (para o sistema e uso do tablet). 
b) Ter avaliação positiva dos treinados. 
c) Informar à CONTRATANTE sobre o aproveitamento do pessoal treinado. 

 
11.2 Ter um suporte para atender questionamentos e dúvidas dos treinados e/ou usuários 
(via e-mail ou telefone) sempre que necessário. 
 
11.3 Serão treinados cerca de 40 funcionários da  CONTRATANTE divididas em turmas de 
5 a 10 pessoas por turma, nas dependências da própria CONTRATANTE. 
 
 
12-Fiscalização e controle dos serviços 

 
12.1 A prestação dos serviços será acompanhada, monitorada e supervisionada pelo Gestor 
e Fiscal de contratos, indicados pela CONTRATANTE, com atribuição de fiscalizar o pleno 
cumprimento dos serviços contratados.  
 
12.2 A CONTRATANTE poderá executar serviços de auditoria, verificação e 
monitoramento da prestação dos serviços. Nesse caso, a CONTRATADA deverá disponibilizar 
acesso às suas dependências, equipamentos e a toda documentação e base de dados 
vinculados ao serviço objeto deste certame e Anexos necessários à realização dos trabalhos 
de fiscalização. 
 
12.3 Incumbe ao Gestor e Fiscal de Contratos da CONTRATANTE: 
 
12.3.1 Acompanhar e monitorar a execução do objeto contratado quanto ao cumprimento dos 

prazos baseados no Anexo I TR - Projeto Básico. 
 

12.3.2 Avaliar e monitorar a execução do objeto contratado quanto ao cumprimento dos 
padrões de qualidade dos produtos conforme critérios de aceitação definidos no Termo 
de Referência. 
 

12.3.3 Aprovar planos de teste e resultado dos testes, aceitar os produtos entregues, registrar 
acompanhamento. 
 

12.3.4 Aprovar planos de implantação. Avaliar, monitorar e aprovar a implantação dos 
produtos e serviços do objeto contratado.  

 
12.3.5 Atestar os documentos (NF) de cobrança emitidos pela CONTRATADA, e encaminhá-

los para pagamento. 
 

12.3.6 Relatar qualquer irregularidade, omissão ou deficiência material ou técnica constatada 
na prestação dos serviços, através de notificação à CONTRATADA, solicitando os 
esclarecimentos necessários ou determinando as medidas a serem tomadas, juntando 
cópia do documento aos autos do processo administrativo. 
 

12.3.7 Propor à autoridade competente a aplicação de penalidades regulamentares e 
contratuais. 

 
12.4 A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, 
e na sua ocorrência, não implica como corresponsabilidade do Poder Público, de seus agentes 
ou prepostos. 
 
12.5 Ao Gestor de Contratos da SLU reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os 
serviços prestados, devendo a CONTRATADA refazê-los, se for o caso, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis. 
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12.6 A CONTRATADA é obrigada a manter um Gerente de Relacionamento, responsável 
pela chefia dos trabalhos, com capacidade para responder pelas partes técnicas e 
administrativas do contrato, bem como para assumir a representação da CONTRATADA 
perante a CONTRATANTE em assunto relativo à execução dos serviços. O Gerente de 
Relacionamento da CONTRATADA deverá desempenhar as funções aludidas até o 
encerramento do contrato. Essas funções incluem as atividades abaixo, além das obrigações 
inerentes ao cargo, de acordo com as melhores práticas de mercado: 
 

a) Atuar em todas as fases do projeto e/ou tarefa, avaliando o seu desenvolvimento e 
promovendo ações que assegurem o cumprimento dos resultados contratados. 
 

b) Prestar apoio técnico aos componentes de sua equipe. 
 

c) Orientar e/ou executar o detalhamento de rotinas de sistemas em geral e definir a 
melhor utilização dos recursos de software e hardware disponíveis. 
 

d) Responder pela gestão de seus técnicos, coordenando as tarefas executadas e em 
execução. 
 

e) Garantir a qualidade nas tarefas compatíveis com os padrões e normas utilizadas e 
definidas pela CONTRATANTE. 
 

f) Repassar o conhecimento necessário para a execução das tarefas previamente 
negociadas aos técnicos por ela alocados, que venham a desempenhá-las. 

 
g) Garantir nos prazos contratados a entrega dos serviços. 

Resolver os conflitos, em conjunto com a equipe técnica da CONTRATANTE. 
 

12.6.1- A CONTRATADA e CONTRATANTE manterão, durante o desenvolvimento dos 
trabalhos, a necessária comunicação, para facilitar o acompanhamento e a execução do 
contrato. A CONTRATANTE convocará, para esse fim, por sua iniciativa ou da CONTRATADA, 
quantas reuniões considerar convenientes, que deverão ocorrer na sede da CONTRATANTE. 
As comunicações informais e/ou verbais deverão ser formalizadas através de mensagem 
eletrônica (e-mail). 
 
13- Critérios para apresentação das propostas 
 
Conforme critérios definidos no Edital 

 
14- Condições de Habilitação 
 
As condições de habilitação estão limitadas aos Art. 28 a 31 da Lei 8.666/93. 
 
14.1 Qualificação técnica 
 
14.1.1 O proponente deverá apresentar, na habilitação, certidão ou atestado fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a prestação de serviços de 
monitoramento remoto, ou rastreamento de frota, trabalhos esses com características similares 
ao objeto deste termo de referência ,ou seja:  
 

a) Rastreamento de frota ou de unidades remotas (tablets, celulares, etc.), via GPS, e/ou 
 

b) Monitoramento remoto com transmissão de dados ou de fotos via internet e/ou 
 

c) Tratamento georreferenciadas com mapas na base Google ou similar para fins de 
monitoramento de serviços urbanos. 
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15-  Critério de Julgamento de Propostas 

 
Menor preço global conforme disposições previstas no Edital. 
 
15.1 Caso haja solicitação do pregoeiro ou autoridade superior a ele, poderão ser exigidas do 
licitante classificado em primeiro lugar, testes de conformidade ou prova de conceito do 
sistema de monitoramento e na hipótese de sua exclusão, poderá ser exigida dos licitantes 

remanescentes em ordem de classificação. 
 
15.2 Apresentar seu endereço WEB, ou site original, onde será verificada a sua atividade e 
foco na prestação de serviços, bem como sua solução em TI . 
 
 
16- Reajustamento 
 
 
O contrato, se necessário, será reajustado mediante iniciativa da CONTRATADA, desde que 
observados o interregno mínimo de 01 (um) ano a contar da data limite para apresentação da 
proposta, tendo como base a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IPCA-E/IBGE). 
 
 
O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, sem prejuízo da garantia. 
 
 
17- Garantia Contratual 
 
Em conformidade com o art. 56 da Lei nº 8.666/93 e Súmulas nº 013 e 033 da Controladoria 
Geral do Município. 
 
 
18- Disposições gerais 
 
Vinculam-se a este Termo de Referência os anexos  
 

 Anexo I TR – Projeto Básico - Descrição Detalhada dos Serviços; 

 Anexo II TR – Descrição dos itens de identificação das ocorrências de limpeza urbana 
a serem registradas 

 
 

Belo Horizonte,   18     de      janeiro                de 2018. 

 

______________________________________ 
Sérgio Luiz de Souza Pereira-COC 

 
 
 

______________________________________ 

Andréa Pereira Fróes – Diretoria Operacional 

DR-OPE /SLU 
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 ANEXO I TR 
PROJETO BÁSICO - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS 

 
 

Especificações gerais básicas 
 

1 O sistema utilizado na prestação dos serviços deverá ser configurado de modo 
que possa ter a seguinte sequência de encaminhamentos e processamentos: 

     

 Técnicos ou supervisores de campo da SLU com mobile (tablets) registram as 
ocorrências em campo georreferenciadas (pré-classificadas por tipo) e o sistema as 
envia para o servidor do contratado, que as disponibilizam em nuvem para os 
computadores da CONTRATANTE, com os devidos registros agregados (horário, local, 
tipo, etc). Esses registros poderão ser também oriundos de smartphones, após a 
criação do aplicativo respectivo, para pessoas credenciadas ou indicadas pela 
CONTRATANTE.  
A partir disto técnicos da SLU, classificam as fotos, como críticas (para execução de 
serviços), não críticas, teste ou para a ações de fiscalização. Os demais usuários do 
sistema, Gerências de Limpeza Urbana e Sec. de Fiscalização (ou outros órgãos) 
também com visualização on-line do sistema fazem as respectivas baixas das fotos e 
lançam suas ações de realização, planejamento, observação ou fiscalização de 
serviços. O sistema processa tais ações de execução ou de fiscalização mantendo os 
dados atualizados ,tanto no mapa quanto nas tabelas respectivas. A partir da inclusão 
do aplicativo essas mesmas funções passarão a ser feitas a partir de smartphones da 
CONTRATANTE. 

     
 

2. O sistema deverá ter filtros, para o mapa e tabelas como se segue: 
(configurações mínimas iniciais) 

 

 Das regionais- Barreiro, Centro Sul (Diurna e Noturna), Leste, Norte, Nordeste, 
Noroeste, Oeste, Pampulha e Venda Nova. 

 Tipo de serviços: serviços rotineiros, serviços especiais, eventos especiais, etc. 

 Das ocorrências detectadas em campo relativas aos diversos serviços prestados pela 
SLU 

 Dos locais de interesse específicos 

 Subtipo de ocorrências: coleta domiciliar, varrição, deposições clandestinas, 
pichações, bocas de lobo, cestos coletores, contêineres, URPVs, etc.  

 Das ações realizadas relativas às demandas (ocorrências detectadas). 

 Procura por ID de cada registro 

 Procura por endereço – nome dos logradouros ou bairros. 

 Por data específica ou período entre datas. 
 
Observação: o sistema deverá permitir a inclusão de novos filtros, com as mesmas 
funcionalidades dos filtros pré-existentes, sem a necessidade de customizações ou 
desenvolvimento de novas funções. 

 
 

3. Apresentar no mínimo 2  (duas) telas separadas, conforme lay out a ser definido 
pela CONTRATANTE: 

 

 Mapa com a representação georreferenciada dos pontos (fotos) registrados pelos 
mobiles (ou tablets) e com as ações de execução, conforme mudança de status e 
visualização de fotos respectivas, e street view. Dotado de “refresh” para atualização 
automática por tempo determinado e possibilidade de controle de Zoom. Mostrar 
também a posição atual do Mobile (tablete) via GPS. Deverá mostrar  locais de 
interesse fornecido pela CONTRATANTE, também delimitados por filtros: (distritos de 
coleta, turmas de varrição, aterros, localização de contêineres, etc. Deverá possuir a 
possibilidade de mostrar a tela inteira sem a barra de ferramentas do sistema. 
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 Tabela de ocorrências detectadas, com registro de Identificador (ID) de cada 
foto, dados da regional, hora e data do registro, tipo de ocorrência, observações, fotos 
e dados dos Status e Situação Atual, além das ações de classificação das mesmas. 
Sempre com a possibilidade de exportação para tabelas em Excel. 

 
4. Mostrar o posicionamento atual dos equipamentos mobiles via GPS, como também 

dados de navegação de períodos anteriores desde o início dos serviços. Deverão 
possibilitar a elaboração de relatórios detalhados como locais (endereços) percorridos, 
horários por quaisquer períodos escolhidos pelo CONTRATANTE durante a vigência 
do contrato.  
 

5. O sistema deverá permitir o recebimento de fotos enviadas também por meio de 
smartphones, com implementação de aplicativo específico, para envio de fotos de 
outros usuários, a critério e definidos da CONTRATANTE (acesso por login e senha), a 
serem incorporadas no sistema na mesma forma que as fotos oriundas os tablets. 
Neste caso o custo de internet para envio de fotos será de responsabilidade da 
CONTRATANTE. 
 

6. Possibilitar a entrada de outros dados desde que disponibilizados pela 
CONTRATANTE sem que implique novos ônus para a CONTRATADA.  

 
Observação: A CONTRATANTE a seu critério poderá aceitar quaisquer 
modificações/alterações propostas pela CONTRATADA, que representem melhorias técnicas 
ou operacionais na utilização do sistema proposto. 
 

7.  Descrição do sistema 
 
A SLU disponibiliza 10 - dez (sendo 9 diurnas e 1 noturna) equipes de campo, sendo uma por 
cada Regional de BH, incluindo cada uma um veículo, um motorista, um supervisor de campo 
que de posse de um tablet (mobile), que registram as ocorrências de campo envolvendo itens 
de limpeza urbana,  como as de coleta domiciliar, varrição, deposições clandestinas, limpeza 
de bocas de lobo, de cestos coletores, de unidades operacionais da SLU e das GERLUs, 
dentre outras, bem como registros de ocorrências para fiscalização de serviços contratados 
pela SLU para avaliação de qualidade desses serviços, além de outras ocorrências urbanas.  
O conceito de monitoramento, com registros das fotos georreferenciadas, se restringe a ação 
humana dos servidores da SLU (ou técnicos e fiscais da PBH se for o caso), com uso das 
ferramentas tecnológicas (sistema e tablets) fornecidas pela CONTRATADA.  
 

7.1 Funcionalidade do Sistema 
 

7.1.1 Realizar registros fotográficos dentro da área geográfica de Belo 
Horizonte, com envio dessas fotos georreferenciadas dentro da base Google 
ou similar além de ser compatível com a base corporativa da PBH. O sistema 
deverá ter a opção de localizar o local do registro automaticamente, para envio 
da foto. Ser mostrado em telas (resolução e formato compatível) de 
computadores, tablets, smartphones  e vídeo wall. 
7.1.2 Possibilitar pesquisa através de filtros específicos, seja por área de 
atuação (regional ou distrito de coleta), tempo (datas e horas), locais de 
interesse, tipo de serviço, status de ações, dentre outros com possibilidade de 
exportação para tabelas em Excel ou em PDF. Deverá ter a ferramenta de 
localização de locais a partir da inclusão de endereços. 
7.1.3 Possibilitar a inclusão de locais de interesse, divisão administrativa das 
regionais, limites de distritos de coleta domiciliar na base do mapa a ser 
visualizado tanto em vídeo wall, quanto em telas de computadores e/ou em 
smartphones. 
7.1.4 Permitir mudança de status das operações efetuadas pelas unidades 
fins usuárias do sistema, como por exemplo, serviço executado ou fiscalização 
e autuação realizada. 
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7.1.5 Permitir uso de ferramentas do google como o street view, para melhor 
visualização do local monitorado. 
7.1.6 Ter resolução de fotos compatível com a velocidade e capacidade de 
envio de dados pela internet. 
7.1.7  Utilizar sistema GPS com a função de localizador de endereço e 
exportação de posição do equipamento (tablete) para o Centro de Operação e 
Controle da SLU (e outras unidades definidas pela SLU). 
7.1.8 Permitir o registro de pelo menos 40 fotos diárias em cada um dos 
equipamentos mobile para cada regional (sendo 9 regionais em horário diurno 
e 1 regional em horário noturno). 
7.1.9 Permitir o armazenamento de dados (no tablet) em caso de falta de 
sinal de internet para uso posterior quando do restabelecimento do sinal. 
7.1.10 Permitir o acesso simultâneo de pelo menos 30 usuários da SLU ou 
órgãos da PBH, via computador, notebooks, smartphones ou equipamentos 
similares com acesso por logins e senhas distintas, com diferentes níveis de 
hierarquização. 
7.1.11 Permitir a inclusão de novos filtros, com as mesmas funcionalidades 
dos filtros pré-existentes, sem a necessidade de customizações ou 
desenvolvimento de novas funções. 
7.1.12 Atender o disposto nas especificações técnicas conforme ANEXOS ITR 
e IITR. 

 
8. Cronograma de implantação  

 
 
8.1 Em até 30 dias após a assinatura do contrato, a Contratada deverá fornecer os tablets e 
disponibilizar a versão inicial do sistema com configuração básica para acesso da Contratante.  
 
8.2  Em até 60 dias após a assinatura,  já com a configuração básica em funcionamento, 
proceder as customizações solicitadas pela Contratante conforme ANEXOS I TR e II TR 
passível de correções e ajustes para adequação ideal do sistema, com o rastreamento via GPS 
e treinamento de pessoal. Deverá também ser disponibilizado um aplicativo, com 
espelhamento do sistema, para recebimento de fotos via smartphones (da CONTRATANTE) 
bem como visualização e baixas conforme o contido nas especificações dos ANEXOS I-TR e II-
TR. Os bugs, deficiências e não conformidades detectadas nessa fase deverão ser corrigidas 
conforme notificação pela CONTRATANTE, nos prazos previstos na descrição do serviço de 
suporte e manutenção.  
 
8.2  Em até 90 dias após a assinatura do contrato - correção de todos os bugs, deficiências e 
não conformidades em relação aos requisitos descritos nos Anexos I TR e II TR deste Termo 
de Referência, detectados nos primeiros 60 (sessenta dias) e inclusão dos objetos geográficos, 
desenhos das regionais, limites dos distritos de coletas, pontos de interesse, dentre outros 
conforme especificados nos ANEXOS I TR e II TR.  
 
8.3 Caso haja necessidade de manutenção evolutiva no sistema contratado para adequação 

deste às tecnologias atualizadas dos dispositivos mobile, essa manutenção ocorrerá por 
conta da CONTRATADA.  
 

8.4  Em até 180 dias após à assinatura do contrato a CONTRATADA deverá utilizar também à 
base cartográfica da PBH, componente de Web Map, denominada BHMAP, com uso do 
servidor da Prodabel, sem ônus para a CONTRATANTE ou CONTRATADA.   

 
8.4.1 Descrição técnica do BHMAP: Suportar o componente de mapa oficial da PBH que 

utiliza os mapas básicos oficiais da prefeitura. Este é um componente Javascript 
baseado no OpenLayers e portanto compatível com o mesmo. O BHMap utiliza como 
sistema padrão de coordenadas o SAD69 e SIRGAS2000, possuindo serviço de 
conversão para leitura dos dados em outros sistemas. Dados provenientes de serviços, 
WMS, WFS, JSON/GEOJSON, WKT são suportados para apresentação no BHMap.  
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1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês

1

 Sobre o valor do total (100%) 

para o Item 01 da planilha do 

item 6.8

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

2
Sobre o valor total (100%) do 

Item 02 da planilha do item 6.8
100%

Cronograma de dispêndio Financeiro

 

  
 
9 As manutenções, dentro da assistência técnica, se restringirão além das correções de 

bugs, deficiências e não conformidades, à adequação de filtros, mudança de status das 
ações e visualização de itens no mapa. Cada solicitação de manutenção formalizada pela 
CONTRATANTE pode envolver a alteração de mais de um item por vez. 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II TR 
 

Dividido nos seguintes tópicos 
 

1- Descrição nominal dos filtros para pesquisa 
2- Modelo de planilha com os tópicos pesquisados no sistema 
3- Modelo de lay out das tabelas 
4- Lay out da página principal 
5- Modelo de lay out da tabela e mapa de ocorrências  
6- Tipos de telas para lançamentos e pesquisa de filtros e suas 

funcionalidades no Mapa de Ocorrências 
7- Modelo de mapa dividido em Regionais , Distritos de Coleta e com pontos 

de interesse: 
 

Em até 30 

dias

Em até 60 

dias
3º mês 4º mes 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês

1 Assinatura do contrato 

2 Fornecimento dos tablets

3

Início funcionamento do 

sistema com a configuração 

básica com disponibilização 

para a contratante

4

Customizações e 

disponibilização da aplicativo 

para smartphones

5 Correção de todos os bugs

6
Uso da base cartográfica da 

Prodabel

7

Disponibilização plena do 

sistema para uso da 

contratante 

Cronograma de implantação de sistema/prestação dos serviços
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1- Descrição nominal dos filtros para pesquisa no sistema 
 
1-  Regionais (incluir distritos de coleta ,se necessário): 
 
1.1 BARREIRO 
1.2  CENTRO SUL 
1.3 LESTE 
1.4 NORTE 
1.5 NORDESTE 
1.6 NOROESTE 
1.7 OESTE 
1.8 PAMPULHA 
1.9 VENDA NOVA 
 
 
 
2- Dados georreferenciados a serem inseridos no registro fotográfico 
 
2.1 ID (nº seriado identificador de cada registro fotográfico) 
2.2 Foto teste 
2.3 Ocorrências - Serviços Rotineiros 
2.3.1 Coleta domiciliar 
Observada 
Local limpo 
Em execução 
Lixo não recolhido 
Lixo caído do caminhão 
Não limpeza da lixeira 
Vazamento de chorume 
Coleta de entulho 
Caminhão em mau estado de conservação 
Falta de gari 
Confinamento irregular 
Não limpeza do passeio 
Distrito: 
Lixo fora do horário 
Caminhão fora de roteiro 
Outros 
 
2.3.2 Coleta seletiva porta a porta 
Observada 
Local limpo 
Em execução 
Lixo não recolhido 
Lixo caído do caminhão 
Não limpeza da lixeira 
Vazamento de chorume 
Caminhão em mau estado de conservação 
Falta de gari 
Confinamento irregular 
Não limpeza do passeio 
Lixo fora do horário 
Outros 
 
2.3.3 Coleta seletiva ponto a ponto 
Observada 
Local limpo 
Em execução 
LEVS danificados 
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Lixo no entorno dos levs 
Resíduos seletivos não recolhidos 
Outros 
 
2.3.4 Coleta em vilas 
Observada 
Local limpo 
Em execução 
Lixo não recolhido 
Lixo caído do caminhão 
Não limpeza da lixeira 
Vazamento de chorume 
Caminhão em mau estado de conservação 
Falta de gari 
Confinamento irregular 
Não limpeza do passeio 
Lixo fora do horário 
Outros 
 
2.3.5 Varrição Manual 
Observada 
Local Limpo 
Em execução 
Lixo não recolhido 
Falta de acabamento 
Resíduos em confinamento não recolhidos 
Outros 
 
2.3.5 Varrição Mecanizada 
Observada 
Local Limpo 
Sarjeta suja 
Não realizado 
Em execução 
Fora de rota 
Em velocidade não compatível com a atividade 
 
2.3.6 Deposição clandestina 
Observada 
Local limpo 
Em ponto limpo 
No passeio 
Na sarjeta 
Na via 
Em áreas públicas 
Com presença de RCC 
Com presença de orgânicos 
Com presença de pneus 
Com presença de bagulhos volumosos 
Com poda 
Em frente a lote vago ou locais ermos 
Em frente a endereços formais 
Ponto crítico 
Em execução 
 
2.3.7 Animal morto 
Animal grande porte 
Animal pequeno porte 
Em execução 
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No passeio 
Na via 
Outros 
 
 
2.3.8 Pichações 
Observada 
Local limpo 
Em viadutos 
Em túneis 
Em muretas 
Em obeliscos 
Em execução 
Em locais de difícil acesso 
Outros 
 
 
2.3.9 Capina 
Observada 
Local limpo 
Na via ou passeios 
Em lotes vagos 
 
 
 
2.3.10 Cestos coletores 
Observado 
Local limpo 
Danificado 
Pichado 
Destruído/roubado 
 
 
2.4 Ocorrências- Serviços Especiais 
 
2.4.1 Dengue 
Observada 
Local limpo 
Em execução 
Lixo não recolhido 
Lixo caído do caminhão 
Com presença de bagulhos volumosos 
 
2.4.2 Grandes corredores 
Local limpo 
Em execução 
Lixo não recolhido 
Lixo nas sarjetas 
Lixo nos passeios 
Lixo na pista de rodagem 
Lixeiras danificadas 
Outros 
 
 
2.4.3 Pontos limpos 
Observado 
Local limpo 
Em execução - preparação 
Em execução- limpeza 
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Presença de deposição clandestina 
Placa danificada/destruída 
 
 
2.4.4 Grandes geradores 
Observado 
Grande volume de resíduos 
Exposto na rua 
Presença de infectantes 
Resíduos mal acondicionados 
Colocados fora do local 
Sacolão 
Restaurante 
Padaria/mercearia 
Escola 
Conferência/checagem 
Outros 
 
 
2.4.5 URPVs 
Observada 
Cerca danificada 
Invadida 
Deposição clandestina no entorno 
Pátio com resíduos 
Outros 
 
2.4.6 Galpões de catadores 
Observado 
Lixo no entorno 
Estoque de material 
 
2.4.7 CTRS 
Aterro sanitário 
Aterro de inertes 
Usina de beneficiamento de entulho 
Centros de triagem 
Usina de beneficiamento de recicláveis 
 
 
2.4.8 Ocorrências urbanas 
Flagrantes 
MOVE 
SACWEB 
Córregos 
Vias públicas 
Alagamentos 
Acidentes 
Caçambas 
Manifestações públicas 
Grandes eventos 
Registros de SACWEB 
Outros (ponto de ônibus, placas, buracos nas vias, praças, etc.) 
 

a. Data  
 

b. Local/endereço 
 

c. Horário da ocorrência 
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2.8 Observações 
 
3.0 Encaminhamentos e lançamentos no sistema 
 
3.1 STATUS 
3.1.1 A executar 
3.1.2 Gerenciamento de contrato 
3.1.3 Para fiscalização 
3.1.4 Para planejamento 
3.1.5 Para conhecimento 
3.1.6 Teste 
3.1.7 Improcedente 
3.1.8 Para ação do COP 
3.1.9 Notificar infrator 
3.1.10 Pendente 
3.1.11 Outros 
3.1.12 Medir volume de resíduos 
 
3.2 Ação 
3.2.1 Executado 
3.2.2 Não executado 
3.2.3 Ciente 
3.2.4 Notificado e multado 
3.2.5 Notificado e sanado 
3.2.6 Infrator não localizado 
3.2.7 Local limpo 
3.2.8 Procedente 
3.2.9 Improcedente 
3.2.10 Concluído 
3.2.11 Ciente 
3.2.12 Vistoriado 
3.2.13 Outros 
3.2.14 Medição realizada 
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ANEXO TR II 
2-Modelo básico sujeito a alterações visando sua melhor funcionalidade)  

 
 

  
PLANILHA  COM REGISTROS DE FILTROS A SEREM UTILIZADOS NO SIMLU

Filtros

Regionais Ocorrência Data inicial Data final Local/Endereço ID Observações Hora Regional

Barreiro

Centro sul

Leste

Norte

Nordeste

Noroeste

Oeste

Pampulha

Venda Nova

Ocorrências

Serviços Gerais Teste Coleta Domiciliar Coleta seletiva porta a porta Coleta seletiva ponto a ponto Coleta dem vilas Varrição manual Varrição mecanizada Deposições Clandestinas Animal Morto Pichações Capina Cestos coletores

Foto teste Observada Observada Observada Observada Observada Observada Observada Observada Observada Observada Observado

Local limpo Local limpo Local limpo Local limpo Local Limpo Local Limpo Local limpo Local limpo Local limpo Local limpo Local limpo

Em execução Em execução Em execução Em execução Em execução Sarjeta suja Em ponto limpo Animal grande porte Em viadutos Na via ou passeios Danificado

Lixo não recolhido Lixo não recolhido LEVS danificados Lixo não recolhido Lixo não recolhido Não realizado No passeio Animal pequeno Em Túneis Em lotes vagos Pichado

Lixo caído do caminhão Lixo caído do caminhão Lixo no entorno dos levs Lixo caído do caminhão Falta de acabamento Na sarjeta Em execução Em muretas Destruído/roubado

Não limpeza da lixeira Não limpeza da lixeira Resíduos seletivos não recolhidos Não limpeza da lixeira Confinamento não recolhido Na via No passeio Em obeliscos
Vazamento de chorume Vazamento de chorume Outros Vazamento de chorume Com presença de RCC Na via Em execução

Caminhão em mau estado de 

conservação

Caminhão em mau estado de 

conservação

Caminhão em mau estado de 

conservação

Com presença de orgânicos

Outros

Em locais de difícil 

acesso

Falta de gari Falta de gari Falta de gari Com presença de pneus Outros

Confinamento irregular Confinamento irregular Confinamento irregular Com poda

Não limpeza do passeio Não limpeza do passeio Não limpeza do passeio

Em frente a lote vago locais 

ermos

Distrito:

Lixo fora do horário Lixo fora do horário Lixo fora do horário Em frente a endereços formais

Caminhão fora de roteiro Ponto crítico

Outros Outros Outros Em execução

Dengue Grandes corredores Pontos limpos Grandes geradores URPVs Galpões de catadores Ocorrências urbanas

Observada Observada Observada Observado Observada Observado Manifestações

Local limpo Local limpo Local limpo Grande volume de resíduos Cerca danificada Lixo no entorno Flagrantes
Em execução Em execução Em execução - preparação Exposto na rua Invadida Estoque de material MOVE

Lixo não recolhido Lixo não recolhido Em execução- limpeza Presença de infectantes Deposção clandestina no entorno Córregos

Lixo caído do caminhão Lixo nas sarjetas Presença de deposição clandestina Resíduos mal acondicionados Patio com resíduos

Lixo nos passeios Placa danificada Colocados fora do local Outros

Lixo na pista de rodagem Sacolão

Lixeiras danificadas Restaurante

Outros Padaria/mercearia

Escola

Conferência/checagem

Outros

Lançamentos no sistema

SLU-COC/GERLUS COC

Outras unidades Encaminhamentos STATUS AÇÃO Observações

A executar Executado Motivo

Não executado

Gerenciamento de contrato Ciente

Para fiscalização Notificado e multado

Notificado e sanado

Infrator não localizado

Local limpo

Procedente

Improcedente

Para planejamento Concluído

Para conhecimento Ciente

Teste

Improcedente

GERLUS/ Outras unidades

Sub tipo

Registro da foto com o tablet com 

uso dos filtros

Serviços rotineiros

Serviços Especiais

Funcionalidades
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Lançamentos pelo COC/SLU

ID Ocorrência Sub tipo Regional Hora Data Local Observação Status Ação Observação Foto

10000001 Deposição clandestina Na sarjeta Norte 10:21 hs 23/06/2017 Rua Flor de Liz nº 320 A executar Executado Em 24/06/2017

Com Bagulho volumoso Gerenciamento de contrato Não executado

Fiscalização Ciente

Para planejamento Not/Sanado

Para conhecimento Not./Multado

Foto teste Inf. Não Localizado

Foto Improcedente Procedente

Outros Improcedente

Local limpo

10000002 Coleta domiciliar Confinamento irregular Centro Sul 10:49hs 23/06/2017 Rua Lavras 111 Distrito CS2B A executar Executado Empresa notificada 

Placa GGV 7895 Gerenciamento de contrato Não executado em 24/06/2017

Fiscalização Ciente

Para planejamento Not/Sanado

Para conhecimento Not./Multado

Foto teste Inf. Não Localizado

Foto Improcedente Procedente

Outros Improcedente

Local limpo

Lançamentos no mobile (tablet) Lançamentos GERLUS/Fiscalização/Unid. Gerenciais

3-Lay out das tabelas 

 

 

 

 

 

 

4-Lay out da página principal  
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ID- 000001

Regional Norte

Data: 23-06-2017

Hora 10:21hs

End. Rua Flor de Liz 327

Dep. Clandestina 

Status: A Executar

Rastreamento

Equipe 1

Regional Leste

Street view

Legenda

Foto teste

Registro Inicial

A Executar

Executada

Não executado

Para conhecimento

Fiscalização

Improcedente

ID- 000001

Regional Norte

Data: 23-06-2017

Hora 10:21hs

End. Rua Flor de Liz 327

Dep. Clandestina 

Status: A Executar

Rastreamento

Equipe 1

Regional Leste

Street view

5-Modelo de lay out da tabela e mapa de ocorrências 
 
 
 
 
                                           Modelo de lay out do mapa de ocorrências com funcionalidades principais      
 
 
 
 
 
M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

6-Tipos de telas para lançamentos e pesquisa de filtros e suas funcionalidades no Mapa de Ocorrências 
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Modelo de tela principal para uso dos filtros de pesquisa na Tabela de Ocorrências 
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8- Com mapa dividido em Regionais, Distritos de Coleta e com pontos de interesse: 
 

 
 

  

Visulaização de locais de interesse:

Com criação de ícones respectivos

Sede de Gerlus

URPVs

Conteineres

Grande Geradores

Deposições clandestinas

Galpões de triagem

Aterros

Outros

GERLU
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