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1. OBJETIVO 

Este Termo de Referência, parte integrante do Edital de Licitação, tem por objetivos: 

1.1. Caracterizar o objeto a ser contratado. 

1.2. Estabelecer o nível de qualidade desejada para os serviços, com base nos elementos que 

constituem este edital de licitação. 

1.3. 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. 

1.4. 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: 

a) Termo de Referência. 

b) Desenhos e as Especificações Técnicas. 

c) Planilha contratual. 

1.5. Estabelecer que as informações contidas nas especificações técnicas devam ser seguidas 

sempre, salvo quando determinado em contrário pelo(s) responsável(eis) pela  

FISCALIZAÇÃO. 

1.6. 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. 

2. OBJETO DA LICITAÇÃO 

Constitui o escopo da presente licitação a contratação de empresa para a prestação de serviço de 

fechamento dos pátios da Unidade de Compostagem da SLU, localizados na Central de Tratamento 

de Resíduos Sólidos da BR-040 (CTRS BR-040), com a utilização de cercas de tela de aço 

galvanizado e mourões de concreto, e portões metálicos com tela, conforme condições 

discriminadas neste  Termo de Referência e nos Anexos . 

3. JUSTIFICATIVA 

A contratação do objeto descrito no Item 2 se justifica pela necessidade de melhoria do controle do 

acesso aos pátios da Unidade de Compostagem da SLU, visto que, atualmente, a área pertencente à 
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CTRS BR-040, onde estão localizados os referidos pátios, encontra-se vulnerável a entrada de 

animais e eventualmente pessoas não autorizadas. 

 

Além disso, tal medida visa proporcionar maior controle do acesso e da circulação de veículos nas 

dependências da Unidade de Compostagem, proporcionando melhorias tanto no gerenciamento do 

recebimento de resíduos (galhos, troncos e etc., provenientes das podas de árvores realizadas no 

município de Belo Horizonte, e resíduos orgânicos, provenientes da coleta realizada em 

estabelecimentos conveniados), e na expedição de materiais (composto orgânico e rejeitos), quanto 

em relação à segurança dos funcionários que trabalham na área. 

 

Os serviços aludidos neste Termo de Referência, dadas as suas características, pautadas em 

especificações usuais de mercado e detentoras de padrões de desempenho e qualidade 

objetivamente definidos neste Termo de Referência, enquadram-se no conceito de serviços 

comuns, conforme definido no parágrafo único, do artigo 1º,da Lei 10.520/2002. 

4. LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  

O serviço de fechamento do pátio, com a utilização de cercas de tela de aço galvanizado e mourões 

de concreto, e portões metálicos com tela será realizado na Unidade de Compostagem da SLU, na 

CTRS BR-040, situada na rodovia BR-040, km 531, s/n, Bairro Jardim Filadélfia, Belo 

Horizonte/MG, conforme plantas  disponíveis nos Anexos VI e VII. 

5. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços descritos no “Item 2” deverão ser executados em conformidade com o descrito a seguir 

e com o Caderno de Encargos da SUDECAP – Superintendência de Desenvolvimento da 

Capital da Prefeitura de Belo Horizonte: 

 

A. CERCAS 

Quantidade: 390 metros lineares 

Constituem-se de pilaretes de concreto pré-fabricados de ponta virada, e fechamento em tela 

especial de aço galvanizado e 04 (quatro) fios de arame farpado, sobre baldrame de concreto fck 
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18Mpa, traço 1:3:6, na dimensões 30x20 cm (A x L), em todo o comprimento das cercas. Cerca do 

tipo 05 (cinco), conforme Caderno de Encargos da SUDECAP e Figura 1: 
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Figura 1 – Cerca tipo 5 – mourões de concreto ponta virada e tela galvanizada. 

 

 

 

B. PORTÕES 

- 04 (quatro) unidades de portão nas dimensões 500 x 210 cm, sendo 02 (duas) folhas de abrir (250 

cm cada), construídos em montantes de tubos de aço 2 1/2” pintado, tela galvanizada fio 12, malha 

1/2'’, braçadeiras ¼” x 5cm, com trinco para cadeado, similar ao PT4 – 13.31.04 (Caderno de 

Encargos da SUDECAP), conforme Figura 2: 
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Figura 2 – Portão em tela (500x210cm) 

 

- 01 (uma) unidade de portão nas dimensões 100 x 210 cm, sendo 01 (uma) folha de abrir, 

construídos em montantes de tubos de aço 2 1/2” pintado, tela galvanizada fio 12, malha 1/2'’, 

braçadeiras ¼” x 5cm, com trinco para cadeado, modelo PT1 – 13.31.01 (Caderno de Encargos da 

SUDECAP), conforme Figura 3: 

 

 

Figura 3 – Portão em tela (100x210cm). 

6. VALOR DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO  

O valor de referência da contratação é R$ 84.980,26 (Oitenta e quatro mil, novecentos  e oitenta 

reais e vinte e seis centavos). 

7. TIPO DE LICITAÇÃO 

500 

250 250 

 



 
 

Anexo V - Termo de 
Referência  

 
 

Serviço de Fechamento dos Pátios da Unidade de Compostagem da SLU, com Cercas e Portões 
 

Elaboração: DPTDR-SLU / DVREC-SLU Dezembro /2018 

 

 
 

6 

Pregão Eletrônico, pelo menor preço global ofertado. 

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   

2708.4501.17.512.046.2.900.0001.339039.28.0300.100 

9. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

As condições de habilitação estão limitadas aos Art. 28 a 31 da Lei 8.666/93, de acordo com o 

Edital: 

9.1 – Habilitação jurídica: conforme item 15 - do edital; 
 
9.2 – Regularidade fiscal e trabalhista: conforme item 15 – do edital; 
 
9.3- Qualificação Econômico-Financeira: conforme item 15 – do edital 
 
9.4 – Qualificação técnica: 
 

a)Certidão de Registro na entidade profissional competente  

 

b)Comprovação através de Atestado(s) de Capacidade Técnica, ACT fornecidos por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado devidamente registrados na entidade 

profissional competente, de que o profissional comprovadamente integrante do 

quadro permanente da Licitante, executou, na qualidade de responsável técnico, 

serviços compatíveis com o objeto licitado; 

 

- A comprovação de inclusão no Quadro Permanente, ao qual se refere o item acima, 

deverá ser realizada pela apresentação de cópia do Contrato de Trabalho do 

profissional com prazo superior ao período de experiência previsto na legislação; ou 

Carteira de Trabalho e Previdência Social-CTPS; ou cópia do Contrato Social da 

empresa em que consta o profissional integrante da sociedade; ou ainda, através de 

contrato de prestação de serviços regido pela legislação civil comum, devidamente 

registrado no cartório competente e/ou na entidade profissional competente, 

conforme preconizam o art.1º da Lei 6.496/1977 e o art.45,da Lei 12.378/2010 . 
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- O profissional cujo atestado venha atender à exigência acima não poderá ser 

substituído por outro profissional sem a prévia aprovação formal da Contratante.  

 

- O(s) atestado(s) deverá(ão) estar emitido(s) em papel(eis) timbrado(s) do(s) 

Órgão(s) ou da(s) Empresa(s) que o expediu (ram), ou deverá(ão) conter carimbo do 

CNPJ do(s) mesmo(s), com a devida identificação do responsável pela assinatura do 

atestado.  

 

- O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderá (ão) ser apresentado(s) em nome da 

empresa, com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) do licitante.  

 

- Não será (ão) aceito(s) atestado(s) de capacidade técnica  emitido(s) pelo próprio 

licitante. 

10. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O prazo de vigência do contrato é de 60 (sessenta ) dias corridos e os serviços serão iniciados após a 

emissão da Ordem de, a ser emitida pela Diretoria Operacional da Superintendência de Limpeza 

Urbana (DROPE-SLU), podendo ser prorrogado nos termos da lei. 

11. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

11.1. A programação dos serviços é de responsabilidade da SLU e deve ser obrigatoriamente 

seguida pela CONTRATADA que se incumbirá de executar as atividades garantindo 

adequadas condições de trabalho aos seus empregados e a disponibilização dos insumos, 

equipamentos, ferramentas e materiais condizentes com a natureza das atividades. 

11.2. Os trabalhadores deverão apresentar-se para execução das atividades, dotados de uniformes 

completos e dos equipamentos de proteção individual e coletiva. 

11.3. Os serviços serão realizados de segunda a sexta, em horários diurnos, dependendo da 

atividade previamente programada, na freqüência, nos horários e nos locais e áreas 

previamente definidos pela CONTRATANTE. 

a) A SLU, a seu critério e mediante prévia e formal comunicação à Contratada, poderá 

determinar a ampliação, redução ou alteração nos horários previstos. 
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b) A jornada semanal é de 44 (quarenta e quatro) horas, com a respectiva consideração da 

necessidade de trabalho aos domingos e feriados. 

11.4. Qualquer fator que impeça o cumprimento desta determinação quer se relacione à 

dificuldades operacionais ou a determinações da programação definida pela 

CONTRATANTE, deverá ser comunicado oficialmente ao Departamento de Tratamento e 

Disposição de Resíduos da SLU (DPTDR-SLU) para as devidas providências. 

11.5. A CONTRATADA deverá adotar procedimentos que minimizem os incômodos causados à 

população em geral pela execução dos serviços, particularmente no que se refere à produção 

excessiva e/ou desnecessária de poeira e ruídos. 

11.6. Todos os serviços deverão ser executados atendendo rigorosamente as Normas da ABNT, a 

especificação geral da SLU e as observações do supervisor do serviço. 

12. DIMENSIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PESSOAL, SEGURANÇA E 

SAÚDE DO TRABALHADOR. 

12.1. É de competência exclusiva da CONTRATADA   recrutar e fornecer toda a mão-de-obra, 

direta e indireta, necessária à execução dos serviços, inclusive encarregados e pessoal de 

apoio operacional e administrativo, sendo, para todos os efeitos considerada como única 

empregadora. 

12.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar todas as ferramentas e materiais necessários à 

execução das tarefas. 

12.3. A CONTRATADA deverá cumprir o disposto nas Normas Regulamentadoras da Portaria 

3.214/78 do Ministério do Trabalho e as Normas/Instruções sobre Medicina e Segurança do 

Trabalho da SLU. 

12.4. A CONTRATADA ficará obrigada a assegurar os níveis salariais e os benefícios concedidos 

às classes através da(s)convenção(ões) coletiva(s) de trabalho, firmada entre os sindicatos 

representativos das categorias de trabalhadores a serem alocados nas diversas atividades.  

 

13. MEDIÇÃO 
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13.1. 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 realizadas no período. 

13.2. Os serviços serão medidos mensalmente, conforme executados e serviços não aceitos pela 

Fiscalização não serão objeto de medição. Em nenhuma hipótese poderá haver adiantamento 

de serviços em medição.  

13.3. As medições serão elaboradas pela fiscalização, com a participação da CONTRATADA, até 

o 25º (vigésimo quinto) dia de cada mês referente aos serviços executados, no período do 

26º (vigésimo sexto) dia do mês anterior ao 25º (vigésimo quinto) dia do mês vigente, a 

partir dos relatórios ou boletim de serviços, tendo como referência os quantitativos 

efetivamente e integralmente realizados. 

 

13.4 A liberação do processamento da medição inicial ficará vinculada à entrega: 

-Da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, no CREA/MG e/ou Registro de 

Responsabilidade Técnica – RRT -, no CAU/MG, dos serviços. 

 

13.5. Após a aprovação da medição pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA emitirá a fatura 

(nota fiscal) dos serviços efetivamente realizados e encaminhará à CONTRATANTE para 

aprovação. 

 

13.6. 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. 

 

13.7. 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 DPTDR à DR.OPE, para homologação e encaminhamento à Diretoria 

Administrativo-Financeira para pagamento. 

14. FORMA DE PAGAMENTO 
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14.1. O regime de execução é empreitada por preço unitário. A CONTRATADA receberá pela 

execução dos serviços o valor resultante das quantidades executadas com base nos preços 

unitários por ela propostos. 

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

(décimo) dia do mês subsequente ao período da medição. 

14.3. 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 do serviço e o efetivo pagamento; 

14.4. 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 pelo 

DPTDR- SLU. 

14.5. 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 

serviços, inclusive as contribuições devidas ao INSS, FGTS, taxas e impostos pertinentes. 

14.6. 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. 

14.7. 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. 

14.8. Os pagamentos serão efetuados pelo Departamento Financeiro – DPFIN – da Diretoria 

Administrativo-Financeira DRADF-SLU. 

15. FISCALIZAÇÃO 

 



 
 

Anexo V - Termo de 
Referência  

 
 

Serviço de Fechamento dos Pátios da Unidade de Compostagem da SLU, com Cercas e Portões 
 

Elaboração: DPTDR-SLU / DVREC-SLU Dezembro /2018 

 

 
 

11 

15.1 - A fiscalização pelo correto e integral cumprimento dos serviços será feita por servidor 

responsável, cuja indicação será feita através de Portaria do Superintendente-SLU. A fiscalização 

será feita com acompanhamento técnico do DPTDR-SLU. 

 

 

15.2 - A programação das atividades será repassada à Contratada pelo DPTDR-SLU, podendo ser 

designadas pessoas de outras áreas/unidades para verificação da execução dos serviços em campo. 

 

15.3 - A existência da FISCALIZAÇÃO, não exime a responsabilidade da CONTRATADA, 

podendo inclusive questionar a qualidade dos serviços em execução ou executados. 

16 - GESTÃO DO CONTRATO 

A gestão do Contrato correrá por conta do Gabinete da Superintendência de Limpeza Urbana de 

Belo Horizonte (SLU). 

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

17.1.  Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica, no CREA/MG e/ou Registro de 

Responsabilidade Técnica – RRT, no CAU/MG, dos serviços em referência em até 10 (dez) 

dias, a contar da emissão da Ordem de Serviço. 

 

17.2. Manter à frente dos serviços um profissional com formação técnica superior na área afim, 

com registro profissional no respectivo conselho de classe, com poderes para representá-la 

na solução de todos os problemas e encaminhamentos necessários à realização dos serviços. 

 

17.3. Disponibilizar todos os materiais e serviços devendo atender às Normas da ABNT, além 

daquelas que a CONTRATANTE entender indispensáveis na execução dos serviços 

contratados. 

17.4. Executar os serviços considerando sempre os requisitos de segurança de Trabalho 

adequados, seguindo as Normas Regulamentadoras da Portaria n.º 3.214/78 do Ministério de 

Trabalho e toda a legislação pertinente.  

17.5. Atender a solicitação da CONTRATANTE, em casos de conveniência administrativa e ou 

situações de emergência para prestar serviços em horários noturnos, fins de semana ou 
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feriados. A convocação para a prestação destes serviços ocorrerá por telefone, fax ou e-mail. 

Devendo-se formalizar tal solicitação, a posteriori, por meio de notificação por escrito para a 

CONTRATADA. 

17.6. Realizar a completa execução dos serviços, obedecendo rigorosamente o planejamento e as 

instruções apresentadas pela Fiscalização e a Legislação aplicável. 

17.7. Disponibilizar pessoal qualificado e treinado para executar os serviços e fornecer os 

equipamentos e materiais necessários, inclusive EPI’s e EPC's. 

17.8. Providenciar, antes do inicio dos trabalhos, a identificação e registro de todos os empregados 

e seus assentamentos anotados em suas Carteiras de Trabalho e Previdência Social- CTPS, 

bem como atender as demais exigências da Previdência Social e da legislação trabalhista em 

vigor. 

17.9. 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. 

17.10. 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.  

17.11. 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. 

17.12. Reforçar o seu quadro de pessoal quando necessária a recuperação do atraso existente ou 

quando constatada sua inadequação, não importando tais procedimentos em ônus para a 

CONTRATANTE. 

17.13. Cumprir integralmente todas as Normas legais Federais, Estaduais ou Municipais relativas à 

proteção ambiental, responsabilizando-se por quaisquer penalidades decorrentes de sua 

inobservância. 

17.14. Executar os serviços obedecendo rigorosamente às ordens de serviço, as instruções e demais 

recomendações apresentadas pela Fiscalização. 

17.15. Iniciar os serviços constantes das ordens de serviço emitidas ao longo da vigência 

contratual, no prazo determinado pela CONTRATANTE. 

17.16. Corrigir ou refazer, às suas expensas, os serviços executados fora das especificações. 
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17.17. Manter preposto com poderes para representá-la na solução de todos os problemas e 

encaminhamentos necessários à realização dos serviços. 

17.18. Prestar os esclarecimentos necessários solicitados pela SLU por ocasião da verificação dos 

boletins de medição e das faturas deles decorrentes. 

17.19. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas decorrentes de os salários 

do pessoal alocado nas atividades, todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, 

bem como todos os ônus fiscais e quaisquer outras despesas relacionadas com a execução do 

Contrato, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação ou responsabilidade 

quanto a esta questão.  

17.20. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados à SLU ou a 

terceiros decorrentes da execução dos serviços contratados, inclusive acidentes e mortes, 

perdas ou destruições parciais ou totais, danos materiais, isentando a CONTRATANTE de 

todas as reclamações que surgirem relativamente a esse assunto.  Deverá, contudo, informar 

imediatamente à CONTRATANTE quaisquer dos fatos citados, independente de provocação 

da mesma. 

17.21. Todos os trabalhadores deverão estar devidamente uniformizados, munidos dos EPIs 

necessários para o perfeito desempenho da função, conforme determina o Ministério do 

Trabalho e nos casos em que haja exigência, habilitados conforme regulamentação do 

Código Nacional de Trânsito, (Carteira Nacional de Habilitação, categorias C, D ou E – 

Artigo 144 do Código Nacional de Trânsito). A CONTRATADA entregará a 

FISCALIZAÇÃO cópia dos documentos para conferência.  

17.22. Providenciar os armários necessários para guarda dos uniformes e EPI´s, bem como 

responsabiliza r-se quanto a guarda das ferramentas e equipamentos inclusive em pernoites, 

feriados e finais de semana. 

17.23. Registro fotográfico – deverá ser elaborado registro fotográfico periódico , afim de capturar 

imagens do desenvolvimento dos serviços, que estejam em execução e apontados na 

medição. O ponto de captura das imagens deve mostrar a visão mais abrangente da frente de 

serviço, visando esclarecer questionamentos futuros sobre métodos executivos, sequência 

das atividades, equipamentos e mão de obra  envolvidos. 

- entrega do relatório fotográfico é condicionante para a medição dos serviços no período, 

sendo obrigatória apresentação dos arquivos de imagem em formato JPG em mídia 

eletrônica e impressos. 
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– o número de fotos bem como a periodicidade ( diário, semanal, etc) será determinado pelo 

fiscal e deverá apresentar a data e horário em que foram capturadas . 

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

18.1. Emitir a(s) Ordem(s) de Serviço necessária (as) à  execução das atividades; 

18.2. Remunerar a CONTRATADA na forma prevista contratualmente; 

18.3. Fiscalizar os serviços executados pela CONTRATADA conforme proposta de trabalho 

apresentada no processo licitatório. 

18.4. Aplicar penalidades a CONTRATADA em decorrência do descumprimento das obrigações 

contratuais que foram assumidas. 

18.5. Indicar formalmente o(s) responsável (eis) pela fiscalização dos serviços; 

18.6. Orientar a CONTRATADA quanto à melhor forma de execução dos serviços; 

18.7. Prestar todas as informações solicitadas pela CONTRATADA para o bom andamento dos 

serviços. 

19. PENALIDADES 

19.1. 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: 

a) Advertência. 

b) Multa nos seguintes percentuais:  

I. Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor mensal faturado, por dia de 

atraso, de até 15(quinze) dias na execução dos serviços. 

II. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal faturado por atraso superior 

a 15 (quinze) dias na execução dos serviços, facultando à CONTRATANTE, além 

das sanções previstas no artigo  87 da Lei 8.666/93, a rescisão do Contrato. 

III. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de serviço 

prestado em desconformidade com as especificações constantes do edital, TR e 

contrato, bem como descumprimento das obrigações previstas no edital ,TR e 

contrato. 
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c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

Município de Belo Horizonte, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública do 

Município, enquanto perdurarem os motivos da punição. 

19.2. As multas não têm caráter compensatório, são independentes e cumulativas e não eximem a 

CONTRATADA da plena execução dos serviços contratados. 

19.3. Atingindo as multas o percentual de 1% (um por cento) do valor do Contrato, poderá a 

CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, promover sua rescisão. 

19.4. O valor das multas aplicadas será sempre deduzido do pagamento correspondente à primeira 

liberação de faturamento ocorrido após as respectivas aplicações se não houver recurso ou se 

a mesma já estiver definitivamente denegada, observado o procedimento de aplicabilidade 

deste Contrato, podendo ainda ser cobrada administrativamente ou judicialmente. 

19.5. As multas acima estabelecidas somente poderão ser relevadas por motivos de força maior 

nos termos do Código Civil Brasileiro. Nestes casos, caso a CONTRATADA fique 

temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, por motivo de força maior, de 

cumprir com as suas obrigações e responsabilidades relativas aos serviços contratados, 

deverá comunicar, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a existência daqueles 

motivos, devidamente comprovados, indicando a alteração dos prazos pretendidos para o 

completo restabelecimento da normalidade das atividades. O comunicado de força maior 

será julgado à época de seu recebimento com relação à aceitação ou não do mesmo, podendo 

a CONTRATANTE constatar a veracidade do fato. 

19.6. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício pela DROPE-SLU, ou por 

iniciativa das demais diretorias da Autarquia. 

19.7. A aplicação das penalidades de suspensão temporária e declaração de inidoneidade são de 

competência do Superintendente de Limpeza Urbana. 

19.8. Além das penalidades elencadas, também serão observadas as sanções administrativas 

previstas nos artigos 21 e 24 do Decreto Municipal n.º 11.245/2003 e Lei de Licitações. 

20. ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO OBJETO  
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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. 

21. RESPONSABILIDADE, CESSÃO E SUBCONTRATAÇÃO : 

21.1. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos eventualmente causados à 

Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no cumprimento do objeto do 

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. 

 

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

nenhuma hipótese. Não poderá ainda subcontratar, total ou parcialmente, o objeto central do 

contrato, inclusive dos itens para os quais, como requisito de habilitação técnica- 

operacional, foi exigida apresentação de atestados que comprovassem execução de serviço 

com características semelhantes. Para os demais serviços a subcontratação poderá ocorrer 

desde que em decorrência de razões de ordem técnica que a justifique, mediante prévia 

aprovação do fiscal do contrato.  

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

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

-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. 

22. GARANTIA 

22.1. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, os serviços executados que apresentarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução, com garantia mínima de 12(doze) meses, além daquelas 
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exigidas pela legislação que rege o assunto (Código de Defesa do Consumidor), contados do 

recebimento definitivo dos serviços, conforme art. 69 da Lei 8.666.93. 

 

22.2. Em se tratando do uso de equipamentos e/ou materiais adquiridos sob garantia, a 

CONTRATADA deverá fornecer uma cópia da nota fiscal e o certificado de garantia destes 

equipamentos e/ou materiais. 

 

22.3. Exigir-se-á do vencedor, previamente à assinatura do Contrato, a prestação de garantia no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado, podendo optar por uma das 

seguintes modalidades: 

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes terem 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. 

b) Seguro garantia. 

c) Fiança bancária. 

 

22.4. A opção pela modalidade de garantia será feita quando do encaminhamento da proposta 

escrita. 

a) 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. 

 

22.5 A caução em dinheiro só será devolvida após o cumprimento total das obrigações 
contratuais. 

 

22.6 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. 

 

22.7 A garantia deverá ter sua vigência de 180(cento e oitenta) dias superior ao prazo previsto no 

Termo Contratual, conforme art.63,§2º do Decreto nº 10.710/2001; e deverá ainda ser 
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prorrogada sua vigência na hipótese de ocorrer prorrogação do prazo contratual e/ou sua 

complementação em acaso de acréscimo de valor. 

22.8  A Superintendência de Limpeza Urbana poderá utilizar, total ou parcialmente, da garantia 

exigida para ressarcir-se de multas estabelecidas no Contrato. 

22.9 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. 

a) 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. 

22.10  - A modalidade 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. 

23 -  ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS  

23.1 - O objeto será aceito: 

b) Provisoriamente, após verificação da perfeita execução dos serviços. 

c) Definitivamente, após a verificação e consequente aceitação. 

 

23.2 – Quando do término dos trabalhos e disponíveis para entrega à Fiscalização, a Contratada 

deverá formalizar a conclusão dos serviços para o Fiscal, que deverá agendar em até 07 dias 

corridos da formalização, vistoria técnica dos serviços em conjunto com os membros da Comissão 

designada pata tal: 

a)  A vistoria deverá contar com a presença do responsável técnico da Contratada. 

b) Deverão fazer parte da Comissão: O Fiscal do contrato e Chefia imediata do mesmo, 

bem como pessoa designada pela unidade Administrativa pertinente. 

23.3 – A Comissão de Recebimento e a Contratada farão uma vistoria em todos os serviços 

executados e materiais aplicados. Concluída a vistoria, a Comissão de Recebimento emitirá o 

relatório de vistoria informando quais os serviços/materiais aceitos e quais serviços/materiais que 

deverão ser corrigidos, substituídos ou reparados. 
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23.4 – A Contratada deverá tomar as providências necessárias, imediatamente, para reparar ou 

substituir, conforme orientação da comissão. Concluídas as correções, a Comissão verificará se os 

serviços/materiais serão aceitos ou não. Quando todos os reparos forem executados e aceitos pela 

Comissão, esta concluirá o relatório de vistoria e tendo a Contratada  cumprido todas as obrigações 

pertinentes ao contrato, a Comissão emitirá o “Termo de Recebimento Provisório” 

23.5 – Decorridos 90 (noventa) dias da data do TRP e desde que a Contratada tenha corrigido às 

suas expensas, eventuais defeitos e vícios constatados nesse período, a Comissão de Recebimento 

emitirá o “ Termo de Recebimento Definitivo” –TRD. 

24. DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1. A  critério da SLU, por ocasionais necessidades inadiáveis, os serviços poderão ocorrer 

domingos e feriados.  

24.2. A CONTRATADA, além da legislação ambiental vigente, deverá executar os serviços 

observando as disposições do Regulamento de Limpeza Urbana de Belo Horizonte-Lei 

10.534/2012, disponíveis para consulta no site da Câmara Municipal de Belo Horizonte. 

24.3. Para conhecimento dos detalhes de uniformes e EPI's, bem como outros aspectos relativos à 

segurança do trabalho na prestação dos serviços de limpeza o LICITANTE deverá consultar 

o caderno sobre “Normas de Segurança e Saúde do Trabalhador Para Prestação de Serviços” 

editado pela SLU, à Rua Tenente Garro 118 – 3° andar e disponível no endereço 

eletrônico: https://dvnop5.wixsite.com/licitaslu 

25. VISITA E CONHECIMENTO DO LOCAL 

25.1. 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. 

25.2. O agendamento da visita fica a cargo de cada LICITANTE que deverá fazê-lo pelo telefone 

(31) 3277-9810, de segunda a sexta de 8 as 16 horas. 

26 -  CRITÉRIO DE JULGAMENTO 



 
 

Anexo V - Termo de 
Referência  

 
 

Serviço de Fechamento dos Pátios da Unidade de Compostagem da SLU, com Cercas e Portões 
 

Elaboração: DPTDR-SLU / DVREC-SLU Dezembro /2018 

 

 
 

20 

O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO, APURADO DE FORMA 

GLOBAL  observadas as exigências deste Termo de Referência e edital. 

 

-No certame será analisado o valor unitário de cada item que compõe o lote, conforme Anexo I do 

edital; portanto quando da avaliação da aceitabilidade da proposta será considerado o valor 

referencial de mercado de cada item/produto, 

 

-O valor do orçamento informado neste edital, Anexo X, é preço teto, limitador das propostas das 

licitantes e não serão consideradas propostas com preços unitários com valores superiores aos 

preços unitários constantes da planilha de orçamento. 

 

 

 

Belo Horizonte,                  de                             de 2018. 

 

 

Elaborado por: 

 

 

Flávia Neves Ferreira 

Seção de Serviços de Multitarefa (SC.SEM-SLU) 

 

 

Luiz Carlos Martins Oliveira 

Divisão de Reciclagem (DVREC-SLU) 

 

 

Fernando Augusto Muzzi Ramos 

Divisão de Reciclagem (DVREC-SLU) 
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Anexo VI –Planta dos Pátios da Unidade de Compostagem da SLU. 
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Anexo VII – Localização da Unidade de Compostagem da SLU. 
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Anexo VIII – Cronograma Físico-Financeiro. 

ITEM FASE 
Preço 

total item 
R$ 

Unidade MÊS 01 MÊS 02 

1 

Cerca tipo 05 (Caderno de Encargos da 
SUDECAP): Cercamento com pilaretes de 
concreto pré-fabricado de ponta virada, e 
fechamento em tela especial de aço 
galvanizado e 04 (quatro) fios de arame 
farpado, sobre baldrame de concreto fck 18 
Mpa, traço 1:3:6, na dimensões 30 x 20 cm (A 
x L), em todo o comprimento das cercas. 

59.978,10 
 
 

m 

  
29.989,05 
50,00% 

 
 

29.989,05 
50,00% 

 

2 

Portão 100 x 210 cm, com uma folha de abrir, 
construído em montantes de tubos de aço 2 
1/2” pintado, fechamento em tela galvanizada 
fio 12, malha 1/2'’, braçadeiras ¼” x 5 cm, com 
trinco para cadeado, modelo PT–13.31.01 do 
Caderno de Encargos da SUDECAP. 

1.462,63 
 

Unidade 
1.462,63 
100,00% 

- 

3 

Portão 500 x 210 cm, duas folhas de abrir 
(250 cm cada), construídos em montantes de 
tubos de aço 2 1/2” pintado, fechamento em 
tela galvanizada fio 12, malha 1/2'’, 
braçadeiras ¼” x 5 cm, com trinco para 
cadeado, similar ao PT–13.31.04 do Caderno 
de Encargos da SUDECAP. 

20.049,56 
 
 

Unidade 
 

10.024,78 
50,00% 

 

10.024,78 
50,00% 

 

4 Instalações de Suporte 3.489,97 un 1.744,99 1.744,99 

 TOTAL SIMPLES 84.980,26  
43.221,45 
50,86% 

41.758,82 
49,14% 

 TOTAL ACUMULADO 

 
84.980,26 

 
 

 
43.221,45 
50,86% 

84.980,26 
100% 
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Anexo IX – ART –TR e Orçamento 
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