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ANEXO IV 

1. OBJETIVO 

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) Procedimentos de Execução e de Inspeção de Serviços; 

b.2) Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 

c) Estabelecer o nível de qualidade desejada para os serviços, 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)  Planilha contratual. 

f) Estabelecer as formas de medição para os serviços que serão desenvolvidos durante o 

cumprimento do contrato 

g) Estabelecer que as informações contidas nas especificações técnicas devem ser seguidas 

sempre, salvo quando determinado em contrário pela FISCALIZAÇÃO; 
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2. OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação a contratação de laboratório especializado para 

realização de coleta e análises físico-químicas e microbiológicas em amostras de composto 

orgânico resultante do processo de compostagem da Central de Tratamento de Resíduos 

Sólidos da BR-040 - CTRS BR – 040, produzido pela Superintendência de Limpeza Urbana de 

Belo Horizonte, para verificar a sua maturação e qualidade, visando determinar o seu uso e 

aplicação, bem como atender ao licenciamento ambiental da unidade de compostagem 

(licença constante no Anexo IX). 

3. JUSTIFICATIVA 

A reciclagem de resíduos orgânicos que é realizada na Central de Tratamento de Resíduos 

Sólidos BR 040 – CTRS BR 040, por meio da compostagem, iniciou-se em Julho de 1975, com a 

implantação de uma Usina de Reciclagem e Compostagem, quando eram processadas 

diariamente, cerca de 150 t/d de resíduos domiciliares. 

Em 1995, visando minimizar o custo operacional desse processo de compostagem, a SLU optou 

por desativar essa Usina e implantar um sistema de compostagem mais simples. Foi proposta 

então, a adoção de um sistema de manejo diferenciado para os diversos tipos de resíduos 

produzidos em Belo Horizonte, privilegiando o reaproveitamento e/ou reciclagem dos 

materiais, inclusive os orgânicos.  

A partir de 1996 foi, então, implantado um modelo de compostagem envolvendo uma coleta 

diferenciada de resíduos orgânicos em grandes geradores e agregados resíduos verdes 

provenientes da poda de árvores que é realizada na cidade. 

Atualmente, esse programa de compostagem vem permitindo reciclar cerca de 200 t/mês de 

resíduos orgânicos e podas de árvores trituradas. 

Contudo, para que o adubo orgânico (composto) produzido possa ser utilizado de forma 

segura e adequada, há necessidade que seja procedido um acompanhamento da produção 

deste, para atestar sua qualidade final, por meio de análises químicas e microbiológicas em 

amostras do material produzido. 
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Assim, desde 1995, quando houve mudança na concepção do programa de compostagem, a 

produção do composto orgânico passou a ser monitorada, por meio de um programa 

específico, o qual, também se baseou no cumprimento das condicionantes de licenciamento 

ambiental desta unidade, quando foi exigido esse acompanhamento. 

Dessa forma, à época, esse monitoramento foi estabelecido no Plano de Controle Ambiental - 

PCA elaborado em 1996, quando do licenciamento ambiental dessa unidade junto à Fundação 

Estadual do Meio Ambiente – FEAM e Conselho Estadual de Política Ambiental do Estado de 

Minas Gerais – COPAM, tendo sido efetivamente implantado em 1998. 

Posteriormente, quando da renovação da licença ambiental, junto à Fundação Estadual do 

Meio Ambiente – FEAM e Conselho Estadual de Política Ambiental do Estado de Minas Gerais – 

COPAM, em 2003, e, posteriormente, em 2006, quando esse aterro sanitário teve sua 

capacidade de disposição de resíduos sólidos urbanos ampliada, foi prevista a continuidade do 

programa e de seu acompanhamento. 

Em 2006, a CTRS BR-040 também foi licenciada pelo Conselho Municipal de Política Ambiental 

– COMAM / Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA, junto aos quais também foi 

assumido compromisso de realizar o monitoramento supracitado, por meio da licença nº 

1663/07 fazendo parte da Licença de Operação, nº 1300/06, da Central de Tratamento de 

Resíduos Sólidos da BR-040. 

Destaca-se que, em função de seu licenciamento, a SLU é obrigada a enviar aos órgãos 

ambientais (FEAM/COPAM e SMMA/COMAM) periodicamente, relatórios de 

acompanhamento e avaliação da qualidade do composto produzido, baseados nos resultados 

das análises laboratoriais realizadas. 

Há que se destacar o cunho social deste programa para a prefeitura de Belo Horizonte, uma 

vez que o composto orgânico produzido é doado a diversas escolas e entidades públicas que o 

utilizam para enriquecimento - do solo e criação de hortas, para produção de alimentos, que 

podem ser utilizados na merenda escolar. Isso, entretanto, somente é possível se forem 

realizadas as análises químicas e microbiológicas que comprovem as características do 

composto produzido. 
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Tem-se ainda o ganho ambiental, uma vez que esses resíduos, deixando de serem dispostos 

em aterros sanitários, se reduz a produção de lixiviados e gases tóxicos nessas unidades, além 

de trazer economia para a SLU, já que uma quantidade considerável de resíduos deixa de ser 

aterrada anualmente. 

O programa de compostagem conduzido pela SLU, também contribui para divulgação das 

ações ambientais conduzidas pela prefeitura, uma vez que a compostagem é parte integrante 

das ações que permitiram que a SLU fosse agraciada com a Certificação de Sustentabilidade 

Ambiental, recebendo o Selo Ouro pelas boas práticas na redução das emissões atmosféricas 

de gases de efeito estufa (GEE). Esse Programa foi implantado e é supervisionado pela própria 

Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria de Meio Ambiente. 

Por fim, percebe-se que esta contratação trata-se de serviço contínuo, não podendo ocorrer 

interrupção uma vez que o serviço de análises químicas e microbiológicas em amostras de 

composto orgânico resultante do processo de compostagem da Central de Tratamento de 

Resíduos Sólidos BR-040, tem como principais objetivos monitorar o processo permitindo 

ações que facilitem o seu andamento, verificar a qualidade e investigar a existência ou não de 

contaminação do composto produzido, com vistas ao atendimento dos limites estabelecidos 

pelas instruções normativas existentes na legislação brasileira e assim determinar seu 

emprego na adubação do solo. 

Justifica-se, assim, a contratação do serviço. 

4. LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços de coleta de amostras de composto orgânico deverão ser realizados diretamente 

no pátio de compostagem da SLU, localizado na da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos 

da BR 040 (CTRS BR 040), situada na Rodovia BR-040 - Km 531, Bairro Jardim Filadélfia, Belo 

Horizonte – MG, conforme planta de localização apresentada no Anexo VI, em dias úteis, no 

horário de 8 as 12 e de 13 as 16 horas; 

As análises físico-químicas deverão ser realizadas no laboratório da CONTRATADA. 
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5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

5.1. Parâmetros a serem avaliados 

-Análises físico-químicas: Umidade, Sólidos Voláteis, pH, Nitrogênio Total, Carbono Total, 

Potássio, Fósforo, Cálcio, Magnésio, Enxofre, Capacidade de Troca Catiônica, Ácidos Húmicos, 

Metais Pesados (Arsênio, Cádmio, Chumbo, Cromo, Mercúrio, Níquel,  Selênio); 

-Análises microbiológicas: Coliformes termotolerantes, Ovos viáveis de helmintos, Salmonella, 

conforme abaixo discriminadas: 

5.2. Coleta de amostras 

a) As amostras de composto orgânico devem ser coletadas na Unidade de Compostagem 

instalada na CTRS BR-040, localizada na BR-040, Km 531, B. Jardim Filadélfia, BH/MG. 

Os custos referentes à coleta e  transporte -da amostra até o laboratório da contratada 

deverão estar incluídos no preço ofertado pela CONTRATADA; 

b) As coletas devem obedecer rigorosamente às datas determinadas em cronograma 

definido pela área técnica da CONTRATANTE e que será repassado mês a mês à 

CONTRATADA; 

c) A amostra para análise deve representar fielmente a composição da leira amostrada. 

d) Durante a amostragem deve-se evitar a contaminação das amostras com materiais 

estranhos do chão ou das ferramentas empregadas. 

e) Tomar porções de vários pontos e profundidades da leira até se obter de 100 a 200 

quilogramas de material. Essa amostra depois de bem misturada será quarteada. 

f) Para a quarteação a amostra pré homogeneizada será dividida em quatro partes iguais, 

sendo tomadas duas partes opostas entre si para constituir uma nova amostra e 

descartadas as partes restantes. As partes não descartadas são misturadas totalmente 

e o processo de quarteação é repetido descartando sempre duas partes e juntando as 

duas restantes, de preferência as que ficarem vís-a-vis.  

g) Quarteia-se da maneira descrita no item anterior até restarem de 3 a 5 quilogramas de 



 
Termo de Referência 

Assunto/Objeto: CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE 
ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE COMPOSTO ORGÂNICO 
PRODUZIDO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE BELO HORIZONTE 

Unidade Solicitante: SLU/DROPE/DPTDR Elaboração: DPTDR Data: 20/02/2018 

 

6 

 

composto. Esta amostra será então embalada em saco plástico, rotulada e levada ao 

laboratório para realização das análises. 

h) Outra metodologia de coleta poderá ser adotada desde que autorizada pela 

CONTRATANTE. 

5.3. Preparação da amostra analítica para realização das Análises físico-químicas em composto 

orgânico. 

a) A amostra deve ser preparada no mesmo dia em que ela chegar ao laboratório. Caso 

isso não ocorra, a amostra fresca deve ser conservada em geladeira, em torno de 4 º C, 

no máximo por 48 horas. 

b) Segregar a amostra para a retirada de materiais inertes (pedras, metais, plástico etc.). 

c) Reservar parte da amostra para as determinações de parâmetros que utilizam o 

material fresco (umidade natural). 

d) Preparar a amostra conforme Manual de Métodos Analíticos Oficiais para Fertilizantes 

Minerais, Orgânicos, Organominerais e Corretivos – IN SDA Nº 03 de 26 de janeiro de 

2015 do MAPA. 

5.4. Técnicas a serem utilizadas para análises físico-químicas e microbiológicas em composto 

orgânico 

5.4.1. ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS 

A. Coliformes termotolerantes 

• Método tubos múltiplos. 

• Resultado em NMP/g de MS. 

B. Ovos viáveis de helmintos 

• Resultado em n.º em 4g ST 

5.4.2. SALMONELLA 



 
Termo de Referência 

Assunto/Objeto: CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE 
ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE COMPOSTO ORGÂNICO 
PRODUZIDO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE BELO HORIZONTE 

Unidade Solicitante: SLU/DROPE/DPTDR Elaboração: DPTDR Data: 20/02/2018 

 

7 

 

• SMEWW-9260–B - GENERAL QUALITATIVE ISOLATION AND IDENTIFICATION 

PROCEDURES FOR SALMONELLA  

• Resultado expresso como presença /ausência/ 10 g MS 

5.4.3. ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

A. Teor de Umidade 

• Amostra fresca 

• Determinar o teor de umidade a 65ºC conforme Manual de Métodos Analíticos Oficiais 

para Fertilizantes Minerais, Orgânicos, Organominerais e Corretivos – IN SDA N.º 03 de 

26 de janeiro de 2015 do MAPA 

• Realização em triplicata 

• Resultado em % umidade a 65 ºC 

B. Sólidos Voláteis ou Matéria Orgânica Total 

• Amostra seca a 110ºC 

• Método de calcinação a 550ºC conforme metodologia descrita por EGREJA FILHO, F.B. 

in: Relatório  de Atividades de Consultoria junto à Superintendência de Limpeza Urbana 

de Belo Horizonte - REESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES. 

• Realização em triplicata 

• Resultado expresso em %SV 

C. Potencial Hidrogeniônico (pH) 

• Amostra fresca 

• Determinação do pH em solução de CaCl2 (Manual de Métodos Analíticos Oficiais para 

Fertilizantes Minerais, Orgânicos, Organominerais e Corretivos – IN SDA N.º 03 de 26 de 

janeiro de 2015 do MAPA) 
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• Realização em triplicata 

D. Nitrogênio Total 

• Amostra seca a 65º C 

• Método do ácido salicílico (Manual de Métodos Analíticos Oficiais para Fertilizantes 

Minerais, Orgânicos, Organominerais e Corretivos – IN SDA N.º 03 de 26 de janeiro de 

2015 do MAPA) 

• Realização em triplicata 

• Resultado em % de N (teor total) 

E. Fósforo 

• Amostra seca 

• Método gravimétrico do Quimociac (Manual de Métodos Analíticos Oficiais para 

Fertilizantes Minerais, Orgânicos, Organominerais e Corretivos – IN SDA N.º 03 de 26 de 

janeiro de 2015 do MAPA) 

• Realização em triplicata 

• Resultado em % de P2O5 (teor total) 

F. Potássio 

• Amostra seca 

• Fotometria de chama ou método volumétrico do tetrafenilborato de sódio (Manual de 

Métodos Analíticos Oficiais para Fertilizantes Minerais, Orgânicos, Organominerais e 

Corretivos – IN SDA N.º 03 de 26 de janeiro de 2015 do MAPA) 

• Realização em triplicata 

• Resultado em % de K2O (teor solúvel em água) 

G.  Cálcio e Magnésio 
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• Método espectrométrico por absorção atômica (Manual de Métodos Analíticos Oficiais 

para Fertilizantes Minerais, Orgânicos, Organominerais e Corretivos – IN SDA N.º 03 de 

26 de janeiro de 2015 do MAPA)  

• Realização em triplicata 

• Resultado em % de Ca ou Mg, respectivamente 

H. Enxofre 

• Método gravimétrico (Manual de Métodos Analíticos Oficiais para Fertilizantes Minerais, 

Orgânicos, Organominerais e Corretivos – IN SDA N.º 03 de 26 de janeiro de 2015 do 

MAPA)  

• Realização em triplicata 

• Resultado em % de S 

I. Carbono Orgânico 

• Método de oxidação, por via úmida, com bicromato de potássio e ácido sulfúrico 

(Manual de Métodos Analíticos Oficiais para Fertilizantes Minerais, Orgânicos, 

Organominerais e Corretivos – IN SDA N.º 03 de 26 de janeiro de 2015 do MAPA)  

• Realização em triplicata 

• Resultado em % de C.O 

J.  Metais pesados (As, Cd, Cr, Ni, Hg, Pb, Se) 

• Métodos para determinação dos elementos conforme referência estabelecida no United 

State Enviroment Protection Agency – U.S.EPA (IN SDA Nº 24, de junho de 2007 do 

MAPA) 

• Resultado em mg/Kg  

K. Determinação da Capacidade Catiônica (CTC) 
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• Método definido pelo Manual de Métodos Analíticos Oficiais para Fertilizantes Minerais, 

Orgânicos, Organominerais e Corretivos – IN SDA N.º 03 de 26 de janeiro de 2015 do 

MAPA  

• Realização em triplicata 

• Resultado em mmol/Kg 

L. Determinação de Ácidos Húmicos 

• Método definido pelo Manual de Métodos Analíticos Oficiais para Fertilizantes Minerais, 

Orgânicos, Organominerais e Corretivos – IN SDA N.º 03 de 26 de janeiro de 2015 do 

MAPA . 

• Realização em triplicata 

5.4.4. A contratada deverá executar as marchas analíticas segundo as metodologias 

recomendadas pela contratante, que poderá, em caso de resultados considerados 

insatisfatórios, devidos a erros ou inabilidade na execução das mesmas, recusar o 

recebimento dos serviços prestados. 

5.4.5. Não serão permitidas substituições de metodologias de análises sem anuência da 

contratante. 

5.4.6. A contratada deverá realizar os procedimentos solicitados sempre com o mínimo de 

repetições analíticas recomendadas pelas normas e padrões utilizados para detectar 

erros ou falhas caso ocorram. 

5.4.7. Quantidades de amostras: 

A quantidade de amostras e serem analisadas encontram-se descritas na Tabela constante do 

Anexo VII. 

6. VALOR DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

O valor de referência da contratação é R$ 32.670,93 (trinta e dois mil, seiscentos e setenta 

reais e noventa e três centavos), por um período de 12 (doze) meses. 
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7. TIPO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico, pelo menor preço global ofertado. 

 

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2708.4501.17.512.046.2.539.0005.339035.01.0306.184 – FICHA 6451 

 

9. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO  

9.1. As condições de habilitação estão limitadas aos Arts. 28 a 31 da Lei 8.666/93. 

10. EQUIPE TÉCNICA 

 

10.1. A CONTRATADA, para execução dos serviços deverá apresentar equipe técnica descrita a 

seguir: 

10.1.1. 1 (um) profissional com formação superior em química como responsável técnico para 

as análises físico químicas, registro profissional nos respectivos conselhos de classe; e 

 

10.1.2. 1 (um) profissional com formação superior em biologia como responsável técnico para 

as análises microbiológicas, ambos com registro profissional nos respectivos conselhos 

de classe,  

 

11. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

11.1. A execução dos serviços será fiscalizada pela Seção de Compostagem do Departamento 

de Tratamento e Disposição Final de Resíduos– DPTDR da Diretoria Operacional da 

Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte – SLU, com poderes para 

verificar se as especificações estão sendo cumpridas, analisar e decidir sobre 

proposições da CONTRATADA que visem melhorar a execução dos serviços, que não 
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impliquem em alteração do objeto, fazer qualquer advertência quanto a qualquer falha 

da CONTRATADA, recomendar aplicação de multas ou outras penalidades previstas no 

contrato. 

11.2. O FISCAL poderá exigir da CONTRATADA a substituição de qualquer membro que 

justificadamente não tenha o desempenho profissional condizente com OS SERVIÇOS 

CONTRATADOS. O atendimento à solicitação deverá respeitar o prazo máximo de cinco 

(05) dias úteis, contados a partir da solicitação formal. 

11.3. A existência do FISCAL não exime a responsabilidade da CONTRATADA 

 

12. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

12.1. Os serviços serão prestados a partir da data da emissão da Ordem de Serviço que 

autorizar o início das atividades. Na data de emissão desta Ordem de Serviço, o FISCAL 

DE CONTRATO promoverá uma reunião de definição de diretrizes com a CONTRATADA 

que receberá informações sobre o escopo dos trabalhos, além de esclarecimentos sobre 

os procedimentos e padrões a serem adotados no acompanhamento dos serviços. 

12.2. A CONTRATADA deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica dos serviços 

em referência em até 10 (dez) dias a contar da emissão da Ordem de Serviço. 

12.3. O procedimento de coleta das amostras deverá obedecer à metodologia determinada 

pela CONTRATANTE, conforme disposto no item 5, e a programação definida em 

cronograma e entregue mês a mês à CONTRATADA. 

12.4. A CONTRATADA deverá entregar os resultados mensais, na forma de certificados 

impressos, na Seção de Compostagem da CONTRATANTE, localizada na Central de 

Tratamento de Resíduos Sólidos da BR 040 (CTRS BR 040), situada na Rodovia BR-040 - 

Km 531, Bairro Jardim Filadélfia, Belo Horizonte – MG, no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis após a finalização da amostragem mensal. 

12.5. Os dados constantes nos certificados das análises, emitidos pela CONTRATADA, em 

termos numéricos ou qualitativos, são de propriedade da CONTRATANTE, e sua 
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utilização para publicação, divulgação ou pesquisa deverá ser aprovada por escrito pela 

mesma. 

 

13. ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS  

13.1. O objeto será aceito: 

a) Provisoriamente, para efeito de verificação da conformidade com  o histórico de 

análises anteriores; 

b) Definitivamente, após a verificação e consequente aceitação. 

13.2. A aceitação do objeto entregue pela CONTRATADA será efetivada após ter sido 

examinada pela CONTRATANTE, e julgado em condições de uso, devendo a 

CONTRATADA, em qualquer época, obrigatoriamente, refazer os serviços entregues, 

desde que fique comprovado o não atendimento ao especificado, sujeitando-se, em 

caso contrário, às penalidades legais. 

 

13.3. O recebimento do(s) serviço(s) será feito por servidor ou comissão constituída para este 

fim e obedecerá ao seguinte trâmite: 

a) A CONTRATADA dirigir-se-á ao local da entrega munido da Nota Fiscal ; 

b) A comissão/servidor, de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA, 

receberá o(s) serviço(s) provisoriamente para verificação de especificação, 

quantidade, preços, prazos e outros pertinentes; 

c) Encontrando irregularidades, fixará prazo para correção pela CONTRATADA; 

d) Aprovando, receberá definitivamente mediante recibo aposto na Nota Fiscal 

respectiva. 

13.4. Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a comissão/servidor reduzirá 

a termo os fatos ocorridos e encaminhará ao órgão competente para providências de 

penalização. 
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13.5. A periodicidade da amostragem e realização das análises previstas no Item 2 – Objeto e 

5 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, será mensal. 

13.6. Após a conclusão dos serviços a CONTRATANTE emitirá o TERMO DE CONCLUSÃO E 

RECEBIMENTO DE SERVIÇOS. 

 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1 - Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica dos serviços em referência em até 

10 (dez) dias a contar da emissão da Ordem de Serviço. 

14.2 - Realizar a completa execução dos serviços, obedecendo rigorosamente o planejamento 

e as instruções relativas a procedimentos e metodologias apresentadas pela Fiscalização da 

CONTRATANTE, conforme consta do Termo de Referência anexo IV do Edital, além das demais 

recomendações da legislação aplicável. 

14.3 - A CONTRATADA deverá apresentar em até 10 (dez) dias corridos após a emissão da 

Ordem de Serviço a equipe técnica que efetivamente elaborará os serviços, seguida da citação 

nominal completa de todos os profissionais membros de equipe, com a correspondente 

caracterização da formação intelectual para aprovação do FISCAL DO CONTRATO.  

 

14.4 - Dispor de laboratórios da CONTRATADA com acreditação/ certificação/homologação 

para os ensaios e calibrações realizadas, nos termos da ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 junto 

ao instituto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial (INMETRO) ou junto a 

organismos que mantenham reconhecimento mútuo com o INMETRO, conforme deliberação 

normativa nº 167 de 2011. 

14.5 - Manter à frente dos serviços um profissional com formação técnica superior nas áreas 

afins, com registro profissional no respectivo conselho de classe, que a representará junto à 

contratante nos assuntos de natureza técnica, bem como para prestar esclarecimentos quanto 

aos resultados das análises e demais questionamentos técnicos. 

14.6 - Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança 

recomendados pelas normas regulamentares, quando for o caso, afastando do serviço aqueles 
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empregados que se negarem a utilizá-los. 

14.7 - Manter, obrigatoriamente, preposto aceito pela CONTRATANTE, para representá-la 

durante todo período de execução do contrato. 

14.8 - Franquear, quando solicitado, acesso as suas dependências (laboratórios) ao(s) 

técnico(s) da CONTRATANTE, responsáveis pelo acompanhamento dos serviços. 

14.9 - Fornecer recursos humanos e técnicos capacitados durante toda a vigência do contrato. 

14.10 - Atender à fiscalização da CONTRATANTE no tocante à participação em reuniões e 

vistorias pertinentes ao contrato bem como ao fornecimento de informações quando 

requisitadas. 

14.11 - Reforçar o seu quadro de pessoal e parque de equipamentos quando necessária a 

recuperação do atraso existente, ou quando constatada sua inadequação, não importando tais 

procedimentos em ônus para a CONTRATANTE. 

14.12 - Providenciar a imediata retirada ou substituição de qualquer empregado seu, 

atendendo a solicitação por escrito, da CONTRATANTE, que esteja embaraçando ou 

dificultando sua ação fiscalizadora ou mesmo cuja permanência seja julgada inconveniente. 

14.13 - Pagar, como única empregadora, todos os encargos sociais, trabalhistas e 

previdenciários incidentes sobre o custo da mão de obra. 

14.14 - Comprovar perante a CONTRATANTE, juntamente com a fatura mensal, as quitações 

legalmente exigidas de todo e qualquer encargo que se referir aos serviços, inclusive as 

contribuições devidas ao INSS, FGTS, taxas e impostos pertinentes. 

14.15 - Regularizar junto aos órgãos e repartições competentes, todos os registros e 

assentamentos relacionados à execução dos serviços, respondendo, a qualquer tempo, pelas 

consequências que a falta ou omissão dos mesmos acarretar. 

14.16 - Cumprir o disposto nas normas regulamentadoras da portaria n.º 3.214/78 do 

Ministério do Trabalho e as Normas/Instruções contidas nas “Normas de Segurança e Saúde do 

Trabalhador para Prestação de Serviços” emitidas pela CONTRATANTE. 
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14.17 - Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vierem causar à 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, tendo como agente a 

CONTRATADA, na pessoa de seus prepostos ou estranhos. 

14.18 - Responsabilizar-se pelas despesas relacionadas direta ou indiretamente com a 

execução do objeto contratual, tais como: material, mão de obra, encargos sociais e 

previdenciários, tributos, seguros, frete e outros. 

14.19 - Providenciar, antes do início dos trabalhos para que todos os seus empregados sejam 

identificados e registrados e tenham seus assentamentos devidamente anotados em suas 

carteiras de trabalho, bem como atender as demais exigências da previdência social e da 

legislação trabalhista em vigor. 

14.20 - Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

14.21 - Fornecer os resultados das análises, através de relatórios mensais impressos (duas 

copias) e arquivo em mídia ótica (CD ROM ou DVD). O formato do arquivo será definido em 

reunião com os técnicos da contratante, ficando desde já estabelecido que os arquivos devam 

ser lidos, no mínimo, pelos aplicativos Microsoft Word e Microsoft Excel ou superior. 

14.22 - Entregar relatórios mensais bem como as notas fiscais e demais documentos, no 

departamento de tratamento e disposição de resíduos – DPTDR, situado a BR – 040 km 531, 

Bairro Jardim Filadélfia – Belo Horizonte, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após o 

término da coleta mensal das amostras. 

14.23 - Os relatórios mensais deverão conter, no mínimo, os seguintes itens: 

-Certificados contendo os resultados das análises físico-químicas 

-Ficha de campo, a ser elaborada e fornecida pela CONTRATADA e aprovada pela 

CONTRATANTE, contendo todas as interferências, notificações e ocorrências verificadas no ato 

da coleta de amostras, devidamente assinada pelos técnicos que realizaram a coleta e por um 

técnico designado da CONTRATANTE, que irá acompanhar a coleta em campo. 

14.24 - Os relatórios emitidos, contendo os resultados das análises físico-químicas e 
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microbiológicas, deverão ser assinados pelos responsáveis técnicos e pelo responsável legal da 

contratada. 

14.25 - Informar nos relatórios mensais, quaisquer alterações de metodologias e normas 

empregadas na realização das análises, mesmo que estas tenham sido previamente solicitadas 

e aprovadas pelo corpo técnico da CONTRATANTE. 

14.26 - Executar as marchas analíticas seguindo as metodologias recomendadas pela 

contratante que poderá, em caso de resultados insatisfatórios, devido a erro na execução das 

análises, recusar o recebimento dos serviços e solicitar que os mesmos sejam refeitos, sem 

ônus para a CONTRATANTE. 

14.27 - Facultar à SLU, a qualquer tempo, o direito de inspecionar o laboratório no que 

concerne suas instalações físicas, equipamentos, materiais e pessoal da contratante, 

responsável (eis) pelo acompanhamento dos serviços 

14.28 - Coletar as amostras ‘’in loco’’ e de acordo com o cronograma de dias e horários pré 

fixados pela CONTRATANTE. Os custos referentes à coleta e transporte de amostras deverão 

estar incluídos no preço ofertado pela CONTRATADA. 

14.29 - Atender ao CONTRATANTE, em caso de solicitação extra, com máxima presteza. 

14.30- Acatar as orientações do setor competente da CONTRATANTE, prestando os 

esclarecimentos solicitados e atendendo eventuais reclamações efetuadas. 

14.31 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

14.32 - Realizar os relatórios em rigorosa observância das prescrições e normas técnicas e 

legais aplicáveis, assumindo, desde já, a responsabilidade total e exclusiva pela perfeição 

técnica, comprometendo-se, em consequência, a efetuar, por sua conta exclusiva e nos prazos 

determinados, as correções e retificações que forem consideradas necessárias, para 

atendimento das normas técnicas e das recomendações específicas que lhe forem transmitidas 

logo após a assinatura do contrato e antes do início da execução do serviço, objeto deste 

contrato.  
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14.33 - Manter a CONTRATANTE informada acerca do andamento das análises e de 

problemas/entraves que possam afetar o escopo ou o prazo dos serviços a serem prestados, 

bem como as alternativas de solução dos referidos problemas/entraves. 

14.34 - Manter os equipamentos devidamente calibrados e dedicados à realização dos ensaios 

contratados; 

14.35 - Executar os trabalhos dentro do prazo previsto, discutindo com a contratante qualquer 

alteração que se torne imperiosa, acatando as orientações do setor competente da 

contratante, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo a eventuais reclamações 

formuladas. 

 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

15.1. Emitir Ordem de Serviço que autorizará o início dos serviços. 

15.2. Fornecer à CONTRATADA mês a mês, a programação das coletas e análises a serem 

realizadas; 

15.3. Franquear acesso às dependências da unidade de compostagem da CTRS BR-040 ao(s) 

técnico(s) da contratada responsável (eis) pela coleta das amostras, assim como 

acompanhar a coleta in loco. 

15.4. Emitir após a conclusão dos trabalhos, o termo de conclusão e recebimento dos 

serviços. 

15.5. Efetuar os pagamentos dentro dos prazos estipulados pelo contrato. 

15.6. Acompanhar a coleta in loco; 

15.7. Verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas especificadas e se 

os procedimentos e materiais empregados são adequados para garantir a qualidade 

desejada dos serviços; 

15.8. Notificar, por escrito à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso 

da execução dos serviços, fixando prazo para sua correção; 
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15.9. Fornecer à CONTRATADA cronograma de coleta de amostras para toda vigência do 

contrato, podendo o mesmo ser modificado a critério da CONTRATANTE. 

15.10. Efetuar o pagamento pelo serviço prestado, proporcionalmente aos serviços 

efetivamente realizados e desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do 

contrato. 

 

16. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

16.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da emissão da Ordem 

de Serviço. 

16.2. A prestação dos serviços será contínua e, havendo necessidade e interesse da 

Administração Pública, devidamente justificado, o prazo de vigência poderá ser 

prorrogado, mediante acordo entre as partes, até o limite previsto no inciso II, do art. 

57, da Lei nº. 8.666/1993. 

17. MEDIÇÃO 

17.1.  Os serviços são contratados sob o regime de empreitada por preços unitários e serão 

pagos em parcelas mensais, correspondentes às respectivas medições, considerando-

se as quantidades de análises realizadas no período. 

17.2. Os serviços serão medidos mensalmente, conforme executados, após a conferência e 

homologação do relatório mensal contendo os resultados das análises físico-químicas 

e microbiológicas e outras informações técnicas que porventura sejam enviadas pela 

CONTRATADA. Serviços não aceitos pela Fiscalização não serão objeto de medição. Em 

nenhuma hipótese poderá haver adiantamento de serviços em medição.  

17.3. Não havendo homologação do relatório mensal, dar-se-á um prazo de 5 (cinco) dias 

úteis para que todas as dúvidas sejam sanadas pela CONTRATADA. 

17.3.1 – A não aceitação de alguma análise mensal não impede que as demais análises 

sejam objeto de medição e pagamento. 
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17.4. Após a homologação dos relatórios, e da respectiva medição destes, a CONTRATADA 

emitirá a fatura (nota fiscal) dos serviços efetivamente realizados e encaminhará ao 

DPTDR para aprovação. 

17.5. Caso a nota fiscal, ou documentação necessária ao processamento do pagamento 

apresente irregularidades, a CONTRATADA terá um prazo de 10 (dez) dias para efetuar 

as correções. Após este prazo a nota fiscal/fatura será devolvida. 

17.6. Após o aceite final da medição, nota fiscal e documentos necessários ao processamento 

do pagamento dos serviços efetivamente executados, toda esta documentação será 

encaminhada, pelo DP.TDR à DR.OPE, para homologação e encaminhamento à Diretoria 

Administrativo-Financeira para pagamento. 

17.7. A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE a Nota Fiscal/Fatura juntamente 

com os certificados impressos, conforme prazo definido no item 14.22. 

18. FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

18.1. O regime de execução é empreitada por preço unitário. A CONTRATADA receberá pela 

execução dos serviços o valor resultante das quantidades de  análises efetivamente 

executadas  com base nos preços unitários por ela propostos. 

18.2. A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE a nota fiscal/fatura até o 10° 

(décimo) dias após a finalização da amostragem mensal; 

18.3. Para efeito ao 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 da prestação e o efetivo pagamento; 

18.4. O pagamento será efetuado até o último dia do mês subsequente à prestação dos 

serviços, mediante apresentação da Nota fiscal/Fatura devidamente  conferida e 

atestada pela Seção de Compostagem da CONTRATANTE. 

18.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem que esta tenha comprovado o 

pagamento perante a CONTRATANTE de todo e qualquer encargo que se referir aos 
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serviços, inclusive as contribuições devidas ao INSS, FGTS, taxas e impostos pertinentes. 

18.6. Não será permitida a emissão de boleto bancário. 

 

18.7 - 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. 

 

18.8 –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. 

 

18.9 -Os pagamentos serão efetuados pelo Departamento Financeiro – DPFIN – da Diretoria 

Administrativo-Financeira DRADF-SLU. 

18.10 -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 ou do último reajuste, tendo como base a variação do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IPCA/IBGE). 

19. ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO OBJETO 

19.1 - O Contrato não poderá ser alterado, quantitativa ou qualitativamente, conforme 

Decreto Municipal 13.757, de 26 de outubro de 2009, com nova redação atribuída pelo 

Decreto Municipal 14.364, de 06 de abril de 2011, exceto nas condições  -previstas no §3º do 

art. 1º, do Decreto. 

20. DA RESPONSABILIDADE, DA CESSÃO E SUBCONTRATAÇÃO 

20.1. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos eventualmente causados 

à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no cumprimento do 
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objeto deste contrato, isentando, assim, a CONTRATANTE de quaisquer reclamações que 

possam surgir consequentemente ao contrato, obrigando-se, outrossim, a reparar os 

danos causados, independentemente de provocação por parte da Autarquia, ainda que 

tais reclamações sejam resultantes de atos de seus prepostos ou de quaisquer pessoas 

físicas ou jurídicas empregadas ou ajustadas na execução desse contrato. 

20.2. A CONTRATADA não poderá ceder o contrato, total ou parcialmente, à terceiros em 

nenhuma hipótese. 

20.3. A subcontratação do objeto será admitida, no limite de 30%, quando houver razões de 

ordem técnica que a justifique, mediante prévia anuência da FISCALIZAÇÃO e aprovação 

da SLU. O limite de 30% foi estipulado em respeito à natureza intuitu personae do 

contrato. 

20.4. No caso de eventual subcontratação esta deverá se dar preferencialmente com micro 

empresas ou empresas de pequeno porte, salvo expressa justificativa da FISCALIZAÇÃO. 

20.5. Ressalva-se que, concedida a autorização, CONTRATADA e SUBCONTRATADA ficam 

solidariamente responsáveis, tanto em relação à SLU, como perante terceiros, pelo 

integral cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas nesse ajuste. 

 

21. VISITA  E CONHECIMENTO DO LOCAL E CONDIÇÕES DE AMOSTRAGEM 

21.1. Fica facultado ao licitante participante efetuar  visita onde os serviços objeto desta 

licitação serão executados, para conhecer o  local, características, facilidades e recursos 

existentes. A alegação de desconhecimento das condições locais não consistirá 

argumento válido para reclamações presentes e futuras. 

21.2.  A visita deverá ser agendada previamente junto ao Departamento de Tratamento e 

Disposição Final de Resíduos Sólidos - DPTDR para que seja(m) designado(s) o(s) 

técnico(s) que a acompanhará (ão), através do telefone (31) 3277-9808, de segunda a 

sexta-feira, no horário de 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00. 
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22. PENALIDADES 

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da 

Contratada, sujeitando-a as sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 

15.113/13: 

22.1. Advertência; 

22.2. Multas, nos seguintes percentuais: 

I. Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na 

entrega de material ou execução de serviços, até o limite de 9,9%, correspondente a até 

30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, 

excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no 

documento fiscal; 

 

II. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da 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; 

 

III. Multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação ou para a 

contratação direta, na hipótese de o infrator retardar o procedimento de contratação ou 

descumprir preceito normativo ou as obrigações assumidas, tais como: 

a) Deixar de entregar documentação exigida para o certame licitatório;  

b) Desistir da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito 

pela administração; 

c) Tumultuar a sessão pública da licitação; 

d) Descumprir requisitos de habilitação na modalidade pregão, a despeito da declaração 

em sentido contrário; 

e) Propor recursos manifestamente protelatórios em sede de contratação direta ou de 
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licitação; 

f) Deixar de providenciar o cadastramento da empresa vencedora da licitação ou da 

contratação direta junto ao Sucaf, dentro do prazo concedido pela administração 

pública, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 

administração; 

g) Deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de o 

infrator enquadrar-se como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos 

da lei complementar federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 

IV. Multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação ou do valor da 

contratação direta, quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou 

das obrigações assumidas, tais como: 

a)Deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos 

do inciso XIII do art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93; 

b)Permanecer inadimplente após a aplicação de advertência; 

c)Deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na 

legislação, para fins de liquidação e pagamento da despesa; 

d)Deixar de complementar o valor da garantia recolhida após solicitação do contratante; 

e)Não devolver os valores pagos indevidamente pelo contratante; 

f)Manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto do contrato; 

g)Deixar de apresentar equipe técnica no prazo estabelecido nas obrigações da 

Contratada; 

h)Utilizar as dependências do contratante para fins diversos do objeto do contrato; 

i)Tolerar, no cumprimento do contrato, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão 

corporal ou consequências letais a qualquer pessoa; 

j)Deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual - EPI, quando exigido, aos seus 
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empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de 

serviços de mão de obra; 

k)Deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse 

público, em especial quando solicitado pela Administração; 

l)Deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade; 

m)Deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, vales-refeição, seguros, 

encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas 

relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas; 

n)Deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e 

previdenciária regularizada; 

V. 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 contratadas e/ou com vício, 

irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina; 

 

VI. 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; 

 

VII. Multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a 

rescisão do contrato ou o cancelamento da Ata de Registro de Preços e sua conduta 

implicar em gastos à Administração Pública superiores aos contratados ou registrados. 

§ 1º - Se a recusa em assinar o contrato ou a Ata de Registro de Preços a que se refere 

o inciso II deste artigo 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. 

§ 2º - Os atos convocatórios e os contratos poderão prever outras hipóteses de multa, 

devidamente justificadas pelo Superintendente. 
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§ 3º- O atraso, para efeito de cálculo da multa, será contado em dias corridos, a partir 

do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o 

cumprimento da obrigação. 

§ 4º - A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação 

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

valores. 

§ 5º - 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. 

§ 6º - No caso de prestações continuadas, a multa de 5% de que trata o inciso V deste 

artigo será calculada sobre o valor da parcela que eventualmente for descumprida. §6º 

acrescentado pelo Decreto nº 15.270, de 5/7/2013 

 

 

23. RESCISÃO CONTRATUAL 

O presente Contrato poderá ser rescindido, desde que formalmente motivado nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nas hipóteses de a CONTRATADA: 

 

23.1. Infringir quaisquer das cláusulas ou condições do Contrato; 

 

23.2. transferir ou ceder o Contrato a terceiros, no todo ou em parte; 

 

23.3. entrar em regime de falência, dissolver-se ou extinguir-se; 

 

23.4. recusar-se a receber qualquer ordem ou instrução para melhor execução do Contrato, 

insistindo em fazê-lo com imperícia ou desleixo; 

 

23.5. deixar de executar o serviço, abandonando-o ou suspendendo-o por mais de 2 (dois) dias 

seguidos, salvo por motivo de força maior, desde que haja comunicação prévia e imediata ao 

CONTRATANTE; 
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23.6. deixar de comprovar o regular cumprimento de suas obrigações trabalhistas, tributárias e 

sociais; 

 

23.7. subcontratar total ou parcialmente o objeto ajustado, que esteja em desacordo com as 

regras estabelecidas no Edital. 

 

 

24 – GARANTIA 

 

24.1 -Exigir-se-á do vencedor, previamente à assinatura do contrato, a prestação de garantia 

no percentual de 3% (três por cento) do valor contratado, podendo optar por uma das 

seguintes modalidades: 

 

 I - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob 

a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e 

custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

 

II – seguro garantia; 

 

III - fiança bancária. 

 

24.2 -A opção pela modalidade de garantia será feita quando do encaminhamento da proposta 

escrita. 

 

24.2.1-. Caso seja feita opção pela modalidade caução em dinheiro, a mesma deverá ser 

recolhida obrigatoriamente na Caixa Econômica Federal –Agência 0093 – 

Operação 006 – Conta 00071121-3. 
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24.3. A caução em dinheiro só será devolvida após o cumprimento total das obrigações 

contratuais. 

 

24.4. A cobertura do seguro-garantia vigorará até a extinção das obrigações do tomador, 

devendo este efetuar o pagamento do respectivo prêmio por todo o período da 

garantia, independentemente do prazo de vigência indicado na apólice, conforme 

disposto no art. 3º, inciso I, Circular SUSEP nº 232/03. 

 

24.5. A garantia na forma de Fiança Bancária terá sua vigência até o cumprimento total das 

obrigações contratuais.   

 

24.6. A Superintendência de Limpeza Urbana poderá utilizar, total ou parcialmente, da 

garantia exigida para ressarcir-se de multas estabelecidas no contrato. 

 

24.7. O valor da garantia poderá ser utilizado total ou parcialmente para o pagamento de 

qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, obrigando-se a Contratada a fazer 

a respectiva reposição no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias corridos, 

contado da data em que for notificada. 

 

24.7.1. A garantia somente será liberada ou restituída após a execução de todas as 

obrigações contratuais e desde que não haja no plano administrativo, pendência 

de qualquer reclamação a elas relativas. 

 

24.8. As modalidades de seguro garantia e de fiança bancária não podem trazer cláusulas 

restritivas do uso da garantia e nem de limitações de prazo para comunicado de sinistro, 

se for o caso. 

 

 

 

25 - O CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO, APURADO DE FORMA 
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GLOBAL,  observadas as exigências deste Termo de Referência e seus Anexos. 

 

 

Belo Horizonte,  20  de  fevereiro  de 2018. 

 
 
 
 
 

______________________________________ 
Cícero Antônio Antunes Catapreta-Eng.DPTDR 

 

 

 

 

______________________________________ 
Pedro Gasparini Barbosa Heller – Chefe DPTDR 

 

 

 

 

______________________________________ 
Andréa Pereira Fróes – Diretoria Operacional 

DR-OPE /SLU 

 



 
Termo de Referência 

Assunto/Objeto: CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE 
ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE COMPOSTO ORGÂNICO 
PRODUZIDO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE BELO HORIZONTE 

Unidade Solicitante: SLU/DROPE/DPTDR Elaboração: DPTDR Data: 20/02/2018 

 

30 

 

 

ANEXO V 

CRONOGRAMA FÍSICO 

Dias 1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281 288 295 302 309 316 323 330 337 344 351 358 365

                       Semanas                    

Idade da Leira (dias)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

7

30

60

90

120 Total

Total de análises 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70

Retomada de processo em andamento

Reinício do acompanhamento da evolução do processo de compostagem  

 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

539,44 1,65% 539,44 1,65% 539,44 1,65% 539,44 1,65% 539,44 1,65% 539,44 1,65% 539,44 1,65% 539,44 1,65% 539,44 1,65% 539,44 1,65% 539,44 1,65% 539,44 1,65% 539,44 1,65% 539,44 1,65%

1.364,47 4,18% 1.364,47 4,18% 1.364,47 4,18% 1.364,47 4,18% 1.364,47 4,18% 1.364,47 4,18% 1.364,47 4,18% 1.364,47 4,18% 1.364,47 4,18% 1.364,47 4,18% 1.364,47 4,18% 1.364,47 4,18% 1.364,47 4,18% 1.364,47 4,18%

429,72 1,32% 429,72 1,32% 429,72 1,32% 429,72 1,32% 429,72 1,32% 429,72 1,32% 429,72 1,32% 429,72 1,32% 429,72 1,32% 429,72 1,32% 429,72 1,32% 429,72 1,32% 429,72 1,32% 429,72 1,32%

2.333,64 7,14% 2.333,64 7,14% 2.333,64 7,14% 2.333,64 7,14% 2.333,64 7,14% 2.333,64 7,14% 2.333,64 7,14% 2.333,64 7,14% 2.333,64 7,14% 2.333,64 7,14% 2.333,64 7,14% 2.333,64 7,14% 2.333,64 7,14% 2.333,64 7,14%

2.333,64 7,14% 4.667,28 14,29% 7.000,91 21,43% 9.334,55 28,57% 11.668,19 35,71% 14.001,83 42,86% 16.335,47 50,00% 18.669,10 57,14% 21.002,74 64,29% 23.336,38 71,43% 25.670,02 78,57% 28.003,65 85,71% 30.337,29 92,86% 32.670,93 100,00%

Coleta de amostras

Análises Físico-químicas

Análises Microbiológicas

Total

Total Acumulado

Item

COLETA Nº
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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ANEXO VI 
 

 
FIGURA 1 - LOCALIZAÇÃO APROXIMADA DA ÁREA DA CRTS BR 040 (ATERRO SANITÁRIO BR 

040) ONDE AS COLETAS DAS AMOSTRAS DE COMPOSTO ORGÂNICO DEVERÃO SERÃO 
REALIZADAS. 
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FIGURA 2 - LAYOUT, LIMITES E LOCALIZAÇÃO (COORDENADAS GEOGRÁFICAS) DA CTRS BR 040 E PÁTIO DE COMPOSTAGEM 
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ANEXO VII 
 
 

Tabela 1 - Quantidades de análises a serem realizadas 
 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE 

01 Coleta de amostras und 70 

02 Análises Físico-químicas   

2.1 Umidade  und 70 

2.2 Sólidos Voláteis und 70 

2.3 Potencial Hidrogeniônico (pH) und 70 

2.4 Nitrogênio Total und 70 

2.5 Carbono Orgânico und 70 

2.6 Fósforo und 14 

2.7 Potássio und 14 

2.8 Cálcio und 14 

2.9 Magnésio und 14 

2.10 Enxofre und 14 

2.11 Ácidos Húmicos und 14 

2.12 Capacidade de Troca Catiônica und 14 

2.13 Arsênio und 14 

2.14 Cádmio und 14 

2.15 Chumbo und 14 

2.16 Cromo und 14 

2.17 Mercúrio und 14 

2.18 Níquel und 14 

2.19 Selênio und 14 

03 Análises Microbiológicas   

3.1 Coliformes termotolerantes und 14 

3.2 Ovos viáveis de helmintos und 14 

3.3 Salmonella und 14 
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ANEXO VIII 
 
 

ART – TERMO DE REFERENCIA 
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ANEXO IX 
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