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SLU 

 

 

PROJETO EXECUTIVO – ANEXO VI 

 

ASSUNTO/OBJETO: Serviços de fornecimento, instalação, reparo, limpeza e 

retirada de cestos coletores de resíduos leves em logradouros públicos do 

Município de Belo Horizonte, bem como o acondicionamento, coleta e transporte 

dos resíduos provenientes destas atividades, conforme especificado neste 

Projeto Executivo. 

 

Unidade Solicitante: 

DR-OPE-SLU  

Elaboração: 

 DR-GEP-SLU 

Data: 

10/05/2019 

 

1 OBJETIVO DO PROJETO EXECUTIVO 

Este Projeto Executivo, parte integrante do Edital de licitação, tem por objetivos expressar 

as informações necessárias para: 

 

a) Caracterizar os serviços especificados no objeto desta Licitação. 

b) Permitir às licitantes elaborar corretamente proposta para participação deste certame 

viabilizando, assim, a competitividade e isonomia. 

c) Estabelecer as normas, especificações e procedimentos. 

d) Salientar o cumprimento das leis aplicáveis. 

e) Estabelecer o nível de qualidade desejada para os serviços e bens a serem adquiridos, 

com base nos elementos que constituem o Edital de Licitação. 

f) Dirimir possíveis conflitos que possam surgir entre os serviços requeridos e sua 

execução, esclarecendo as responsabilidades de Contratante e Contratada. 

g) 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: 

 g.1) Projeto Executivo. 

 g.2) Especificações Técnicas. 

 g.3) Planilha Contratual. 

h) Estabelecer que as informações contidas nas especificações técnicas devam ser 

seguidas sempre, salvo quando determinado em contrário pela Fiscalização. 

i) Obedecer ao disposto no Decreto nº 15.748 de 30 de outubro de 2014, que dispõe sobre 
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regras e diretrizes para elaboração de Termos de Referência no âmbito da Administração 

Direta e Indireta do Município de Belo Horizonte. 

 

2 OBJETO 

A presente licitação tem por objeto a seleção de empresa para a prestação de serviços de 

fornecimento, instalação, reparo, limpeza e retirada de cestos coletores de resíduos leves 

em logradouros públicos do Município de Belo Horizonte, bem como o acondicionamento, a 

coleta e transporte dos resíduos provenientes destas atividades, conforme condições 

discriminadas no Projeto Executivo, no Edital e seus anexos. 

 

3 PRAZO 

O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de sua 

assinatura. 

 

3.1 A Contratada deverá iniciar a execução dos serviços em até 30 dias corridos, contados 

após a emissão e assinatura da Ordem de Serviço. 
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4 JUSTIFICATIVA 

A realização de serviços de limpeza de vias constitui, claramente, ação de saneamento que, 

se não realizada de forma adequada e universalizada compromete a qualidade sanitária do 

ambiente e, portanto, afeta a saúde pública devido ao acúmulo de resíduos e a consequente 

proliferação de vetores. Indiretamente, os aspectos estéticos urbanos, quando deteriorados 

pela não realização adequada dos serviços de limpeza urbana, ocasionam perda de receita 

na medida em que afeta as atividades de comércio, serviços, turismo de lazer e de 

negócios. 

 

Os resíduos acumulados nas vias passam a ser fonte de abrigo e alimento para micro e 

macro vetores tais como pulgas, carrapatos, moscas e mosquitos, ratos, baratas, escorpiões 

e outros, potencializando a ocorrência de doenças a eles relacionadas (Dengue, 

Leptospirose, Diarréias, etc.), gerando significativo prejuízo ao meio ambiente e à saúde 

pública. Além disso, causam a obstrução dos sistemas de drenagem e dos canais de 

escoamento de águas pluviais, contribuindo para a ocorrência de enchentes em áreas 

urbanas, notadamente em fundos de vales. 

 

O fornecimento, a instalação, o reparo e a limpeza de cestos coletores de resíduos leves 

nos logradouros públicos são atividades complementares ao serviço de limpeza de vias para 

a preservação da saúde e do bem estar públicos. Entre os serviços da limpeza pública de 

fundamental importância, a instalação de cestos coletores de resíduos leves evita que os 

resíduos sólidos produzidos pelo pedestre em suas atividades corriqueiras sejam lançados 

nas vias e logradouros, particularmente nas regiões de fluxo mais intenso de pedestres, tais 

como aquelas de concentração de atividade comercial, hoje em dia difusas em muitos 

bairros da Cidade, possibilitando a destinação correta dos resíduos, facilitando e agilizando 

os serviços de varrição, propiciando melhor atendimento da população e garantindo maior 

qualidade na limpeza urbana da Cidade. 

5 VALOR DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

O valor de referência da contratação é de R$ 5.548.435,08. 

 

6 TIPO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico, pelo menor preço global ofertado. 

 

7 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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As despesas decorrentes do presente procedimento serão acobertadas pela seguinte 

dotação orçamentária: 

 2708.4501.17.512.228.2539.0005.339039.62.03.00  

 

 

8 CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

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

o Edital: 

 

8.1 Habilitação jurídica: conforme item 16 - do Edital. 

 

8.2 Regularidade fiscal e trabalhista: conforme item 16 – do Edital. 

 

8.3 Qualificação Econômico-Financeira: conforme item 16 – do Edital 

 

8.4 Qualificação técnica: conforme item 16 – do Edital. 

 

8.4.1. Certidão de Registro na entidade profissional competente; 

 

8.4.2. 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, ou seja, forneceu cestos coletores metálicos para 

município. 

 

- 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.  

 

8.4.3. Comprovação de capacidade operacional da empresa, através de Atestado(s), 

emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a Licitante 

forneceu cestos coletores metálicos para município. 

 

- 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. 

 

- Quando em consórcio, a comprovação a que se refere  o item 16.1.1.1 poderá ser efetuada 

através do somatório dos quantitativos de cada proponente consorciante, conforme 

preconiza o inciso III, DO art.33, da Lei 8.666/93. 

 
 

9 DEFINIÇÕES 

 

9.1 CESTO COLETOR DE RESÍDUO LEVE: mobiliário urbano utilizado para depósito e 

recolhimento de resíduos leves. 

 

9.2 RESÍDUOS LEVES: pequenos resíduos, tais como papéis, cascas, pequenas 

embalagens e outros. 
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9.3 CESTO MQS: Cesto Metálico Quadrado Simples. Composto de um bojo de faces 

quadradas com capacidade mínima de 30 litros, tampo simples e uma haste para fixação em 

piso. 

 

9.4 CESTO MQD: Cesto Metálico Quadrado Duplo. Composto de dois bojos de faces 

quadradas com capacidade mínima de 30 litros cada, tampo duplo e uma haste para fixação 

em piso. 

 

9.5 CESTO MC 22: Cesto Metálico Cilíndrico diâmetro de 22 cm. Composto de bojo 

cilíndrico com capacidade mínima de 13 litros, suporte giratório e fita metálica para fixação 

em estrutura tubular ou poste. 

 

9.6 CESTO MC 25: Cesto Metálico Cilíndrico diâmetro de 25 cm. Composto de bojo 

cilíndrico com capacidade mínima de 21 litros, suporte giratório e fita metálica para fixação 

em estrutura tubular ou poste. 

 

9.7 CESTOS ESPECIAIS: todos os cestos não classificados acima. 

 

9.8 HASTE: elemento para fixação dos cestos MQS e MQD em piso. 

 

9.9  BOJO: recipiente basculável para acomodar resíduos leves, dotado de orifício na parte 

inferior para dreno de líquido. 

 

a) Bojo Cilíndrico: para os modelos MC 22 e MC 25. 

b) Bojo de Faces Quadradas: para os modelos MQS e MQD. 

 

9.10 TAMPO: elemento dos cestos metálicos quadrados. Protege e fixa o bojo basculável 

na haste por meio de tubo camisa para encaixe. 

 

a) Tampo Simples: elemento do cesto MQS. 

b) Tampo Duplo: elemento do cesto MQD. 

 

9.11 ESTRUTURA TUBULAR OU POSTE: elementos onde são fixados os cestos 

cilíndricos, podendo ser postes de rede elétrica, estrutura de abrigos de ponto de ônibus ou 

hastes de placas de trânsito. 
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Os modelos de cestos coletores de resíduos leves a serem instalados, assim como suas 

especificações técnicas e dimensões encontram-se nos desenhos listados no item 11 deste 

Projeto Executivo.  

 

10 CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Para todos os serviços a seguir caracterizados, deverão ser considerados o fornecimento e 

o transporte de todo o material e pessoal necessário para sua execução. 

 

Todos os equipamentos retirados devem ser transportados para local definido pela 

Contratante. 

 

Deverá ser feito o acondicionamento, coleta e o transporte dos resíduos provenientes das 

atividades, conforme orientação do presente Projeto Executivo, da legislação e normas 

técnicas vigentes. 

 

A destinação final dos resíduos deverá ser feita diretamente no aterro sanitário da CTR 

Macaúbas. 

 

10.1 RETIRADA DE HASTE INSTALADA EM PISO: serviço de remoção completa de 

haste instalada em piso e reconstituição do mesmo, com o padrão de acabamento que se 

encontrava antes da remoção. 

 

10.2 RETIRADA DE CESTO METÁLICO CILÍNDRICO INSTALADO EM ESTRUTURA 

TUBULAR OU POSTE OU RETIRADA DE TAMPO EM HASTE: consiste no corte da fita 

metálica para retirada dos cestos cilíndricos e na retirada de porcas e parafusos para 

retirada dos tampos dos cestos de faces quadradas. 

 

10.3 RETIRADA DE BOJO METÁLICO DE FACES QUADRADAS INSTALADO EM 

TAMPO: consiste na retirada de porcas e de parafusos para remover o bojo do tampo. 

 

10.4 FORNECIMENTO DE HASTE: suprimento de haste de cesto metálico de faces 

quadradas (MQS ou MQD). 

 

10.5  FORNECIMENTO DE TAMPO SIMPLES: suprimento de tampo simples destinado a 
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ser fixado em haste, com adesivo de identificação definido pela Contratante. 

 

10.6 FORNECIMENTO DE TAMPO DUPLO: suprimento de tampo duplo destinado a ser 

fixado em haste, com adesivos de identificação definidos pela Contratante. 

 

10.7 FORNECIMENTO DE CESTO METÁLICO CILÍNDRICO DIÂMETRO 22 CM: 

suprimento de cesto MC22, com adesivo com programação visual e com adesivo de 

identificação definidos pela Contratante. 

 

10.8 FORNECIMENTO DE CESTO METÁLICO CILÍNDRICO DIÂMETRO 25 CM: 

suprimento de cesto MC25, com adesivo com programação visual e com adesivo de 

identificação definidos pela Contratante. 

 

10.9 FORNECIMENTO DE BOJO METÁLICO DE FACE QUADRADA: suprimento do 

bojo metálico de faces quadradas, com adesivo com programação visual definido pela 

Contratante. 

 

10.10 INSTALAÇÃO DE HASTE EM PISO: serviço de fixação da haste em passeio ou em 

gramado de praças e de vias públicas (na faixa destinada a mobiliário urbano e 

paralelamente ao meio-fio) com concreto feito com cimento de Alta Resistência Inicial (ARI) 

com resistência de 200kgf/cm² aos 7 dias e reconstituição do piso com o padrão de 

acabamento que se encontrava antes da instalação da haste. 

 

10.11  INSTALAÇÃO DE CESTO METÁLICO CILÍNDRICO EM ESTRUTURA TUBULAR 

OU POSTE: serviço de fixação do suporte giratório do cesto cilíndrico (MC22 ou MC25) em 

estrutura tubular ou poste existente. 

 

10.12  INSTALAÇÃO DE TAMPO SIMPLES OU DUPLO EM HASTE: serviço de fixação do 

tampo simples ou duplo em haste. 

 

10.13  INSTALAÇÃO DE BOJO DE FACES QUADRADAS EM TAMPO EXISTENTE: 

serviço de fixação de bojo de faces quadradas em tampo (simples ou duplo). 

 

10.14  REPARO DE BOJO METÁLICO DE FACES QUADRADAS OU CESTO METÁLICO 

CILÍNDRICO: serviço de manutenção do cesto metálico cilíndrico ou bojo de faces 

quadradas que se encontre em condições de reaproveitamento. Inclui os serviços de: 
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a) Solda. 

b) Pintura. 

c) Remoção de incrustações e pichações. 

d) Desempeno ou desamasso (bojo de face quadrada). 

e) Aplicação ou renovação de adesivos com identificação, desenhos e frases oficiais. 

f) Qualquer outro reparo necessário ao bom funcionamento do equipamento ou à boa 

qualidade estética do mesmo. 

 

10.14.1 Após o reparo e a reinstalação do bojo ou cesto metálico cilíndrico, o 

equipamento deverá apresentar perfeitas condições de uso e aparentar qualidade estética 

similar à de um bojo ou cesto novo, sem que se possa identificar a diferença. 

 

10.15  REPARO DE HASTE: manutenção da haste que se encontre em condições de 

reaproveitamento, incluindo os serviços: 

 

a) Pintura. 

b) Remoção de incrustações e pichações. 

c) Qualquer outro reparo necessário ao bom funcionamento do equipamento ou à boa 

qualidade estética do mesmo. 

 

10.15.1 Após o reparo e a reinstalação da haste, o equipamento deverá apresentar 

perfeitas condições de uso e aparentar qualidade estética similar à de uma haste nova, sem 

que se possa identificar a diferença. 

 

10.16  REPARO DE TAMPO: manutenção do tampo simples ou duplo que se encontre em 

condições de reaproveitamento, incluindo os serviços: 

 

a) Solda. 

b) Pintura. 

c) Remoção de incrustações. 

d) Desempeno. 

e) Aplicação ou renovação de adesivos com identificação. 

f) Qualquer outro reparo necessário ao bom funcionamento do equipamento ou à boa 

qualidade estética dos mesmos. 
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10.16.1 Após o reparo e a reinstalação do tampo, o equipamento deverá apresentar 

perfeitas condições de uso e aparentar qualidade estética similar à de um tampo novo, sem 

que se possa identificar a diferença. 

 

10.17  LIMPEZA DO CESTO: serviços de retirada de sujeira, lavação do corpo do cesto 

(MC25, MC22, MQS, MQD e especiais) e adesivagem. 

 

10.17.1 A limpeza deverá ser feita nas áreas interna e externa do cesto, incluindo sua 

haste, tampo ou suporte, de forma que este serviço se torne perceptível à população em 

geral. 

 

10.17.2 A equipe de limpeza deverá fixar, nos cestos coletores instalados, material 

adesivo, fornecido pela Contratada, com programação visual definida pela Contratante, 

sempre que esta solicitar. 

 

10.17.3 Deverá ser garantida completa remoção da sujeira dos equipamentos e 

recolhimento dos resíduos provenientes da limpeza na área afetada pelo serviço. 

 

10.18 Os serviços deverão ser executados por equipe apropriada, utilizando veículo 

adequado, sob demanda da Contratante, por meio de ordens de serviço especificando as 

unidades a serem atendidas. 

 

10.19 As atividades de reparo e de limpeza de cestos deverão ser executadas tanto em 

cestos já instalados, quanto em cestos novos que serão instalados pela Contratada. 

 

10.20 As atividades de reparo não deverão ser realizadas no local do cesto instalado, por 

questões de segurança. 

 

10.21 Todos os serviços de instalação, retirada e reparo deverão ser finalizados com a 

limpeza do cesto e da área afetada. 

 

10.22 Os furos abertos no piso para serviços de retirada ou instalação de haste deverão ser 

fechados imediatamente na conclusão de cada etapa do serviço. 

 

10.23 A Contratada deverá fornecer e fixar etiqueta adesiva de 15x40 mm, fabricada em 

material resistente às intempéries, com número do código de identificação do cesto 
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impresso, conforme orientação da Contratante. 

 

10.23.1 A identificação dos equipamentos com etiqueta adesiva deverá ser feita 

concomitantemente aos serviços de fornecimento e reparo, caso o equipamento objeto do 

serviço não possua identificação. 

 

10.23.2 As etiquetas deverão ser fixadas na parte interna do tampo, para MQS e MQD, e 

no suporte giratório para os cestos metálicos cilíndricos, conforme orientação da 

Contratante. 

 

10.24 A Contratada deverá fornecer e fixar etiqueta adesiva de 360x310 mm, para bojos de 

face quadrada, e de 220x310 mm, para cestos cilíndricos, fabricada em material resistente 

às intempéries, com programação visual definida pela Contratante. 

 

10.24.1 O adesivo deverá ser colocado concomitantemente aos serviços de fornecimento 

de bojos de face quadrada, cestos cilíndricos e o respectivo reparo destes componentes. O 

adesivo de programação visual também poderá ser colocado durante os serviços de 

limpeza, sempre que for solicitado pela Contratante. 

 

10.24.2 As etiquetas deverão ser fixadas centralizadas nas faces dos bojos de face 

quadrada e cestos cilíndricos, conforme orientação da Contratante. 

 
 

10.25 Os cestos especiais que necessitarem reparo ou substituição serão substituídos por 

modelo previsto neste Contrato, de acordo com a orientação da Contratante, após emissão 

de ordem de serviço, a saber: 

 

10.25.1 Cesto especial instalado em poste: substituir por MC25. 

 

10.25.2 Cesto instalado em piso: substituir por MQS ou MQD. 

 

10.26 A partir do momento de sua instalação, todos os cestos coletores de resíduos leves 

constituirão propriedade da Contratante, não obstante continue sendo obrigação da 

Contratada a devida limpeza e recuperação dos mesmos durante todo o período de vigência 

do Contrato, conforme já definido neste item. 

 

10.27 Não será permitida a exploração de publicidade nos cestos coletores de resíduos 

leves. 
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10.28 As atividades de recuperação e limpeza de cestos deverão ser executadas, sempre 

que necessárias, tanto em cestos existentes quanto em cestos instalados pela Contratada, 

sendo estes serviços executados por equipe apropriada e veículo adequado, sob demanda 

da Contratante, por meio de ordens de serviço especificando as unidades a serem 

atendidas. 

 

10.29 Os resíduos retirados dos cestos ou produzidos durante a execução dos serviços 

objeto deste Projeto Executivo deverão ser acondicionados e transportados conforme 

orientações do presente Projeto Executivo, da legislação e normas técnicas vigentes. 

 

10.30 A destinação final dos resíduos deverá ser feita diretamente no aterro sanitário da 

CTR Macaúbas, no Município de Sabará. 

 

11 CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO, ESPECIFICAÇÕES DOS 

EQUIPAMENTOS E QUANTITATIVOS:  

 

Integram este Projeto Executivo os seguintes desenhos, quadros e mapas relativos à área 

de atuação objeto de prestação dos serviços: 

 

1. Mapa de Belo Horizonte subdividido em regiões administrativas com indicação da 

distribuição dos cestos coletores de resíduos leves existentes. 

2. Desenho esquemático e especificações técnicas do modelo do cesto metálico cilíndrico 

diâmetro de 22 cm. 

3. Desenho esquemático e especificações técnicas do modelo do cesto metálico cilíndrico 

diâmetro de 25 cm. 

4. Desenho esquemático e especificações técnicas do modelo do cesto metálico simples de 

face quadrada. 

5. Desenho esquemático e especificações técnicas do modelo do cesto metálico duplo de 

face quadrada. 

6. Desenho esquemático da localização das etiquetas de identificação dos cestos coletores 

de resíduos leves. 

7. Desenho esquemático e especificações de veículo para coleta dos resíduos. 

8. Especificações dos adesivos de comunicação visual e de identificação dos cestos. 

9. Quadro I – Detalhamento do quantitativo estimado por Item de serviço. 

10. Quadro II - Distâncias médias das regiões administrativas ao local de disposição final de 
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resíduos. 

11. Quadro III – Quantitativos estimados de veículos e pessoal para a execução dos serviços 

de limpeza. 

12. Quadro IV - Equipamentos, ferramentas e materiais para os serviços de limpeza. 

13.  Quadro V - Dias não trabalhados. 

14. Quadro VI – Detalhamento dos quantitativos estimados de cestos coletores de resíduos 

leves existentes por região administrativa e por modelo. 

15. Quadro VII – Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para execução dos serviços. 

 

12 PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS  

 

12.1  O planejamento dos serviços, bem como a definição de modelos dos cestos a serem 

instalados em cada local, é de responsabilidade da Contratante e devem ser 

obrigatoriamente seguidos pela Contratada, fato esse que não impede que sua elaboração 

se faça por empresa especializada, desde que aprovada e autorizada pela Contratante. 

 

12.2  Os serviços de remoção, instalação, manutenção e limpeza de cestos coletores 

serão executados em regime de 44 horas semanais diurnas de segunda-feira a sexta-feira, 

com intervalo de 1h (uma hora) para almoço. 

 

12.3 A Contratada executará os serviços conforme definidos nas Ordens de Serviço da 

Contratante nas áreas de abrangência e cumprindo jornada de trabalho especificada neste 

Projeto Executivo. 

 

12.4  Deverão ser adotados 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. 

 

12.5  Os serviços de reparo deverão ter prioridade sobre os serviços de substituição dos 

componentes dos cestos, desde que sejam viáveis do ponto de vista técnico e econômico. 

 

12.6 A Contratada deverá manter quantitativo reserva de equipamentos e componentes 

para execução imediata e contínua dos serviços previstos neste Projeto Executivo. 

 

12.6.1 No caso de utilização de componentes reparados (cesto cilíndrico, bojos de face 

quadrada, tampo ou haste) em locais diferentes de sua origem, deverá ser feita a correção 
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da identificação dos mesmos por meio da etiqueta adesiva (com o código de identificação do 

cesto). 

 

12.7  Os resíduos retirados dos cestos ou produzidos durante a execução dos serviços 

objeto deste Projeto Executivo deverão ser ensacados em sacos plásticos de 100 litros na 

cor azul com a identificação da empresa Contratada e que atendam à norma NBR 9191, de 

julho/2000, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, para serem coletados 

por veículo especificado para esta finalidade. 

 

12.7.1 O recolhimento deverá ser imediato ou os resíduos deverão ser acondicionados e 

dispostos em pontos de confinamento para posterior recolhimento, transporte e destinação 

final pela Contratada, em até 2 (duas) horas após o término do trabalho. 

 

12.8  Caberá à Contratada, zelar pelo bom uso, limpeza, conservação e manutenção das 

instalações e equipamentos de que se servem suas equipes nas respectivas áreas de 

atuação (fornecimento, instalação, reparo e limpeza de cestos), quer pertençam à 

Contratante, a terceiros ou à própria Contratada. 

 

12.9 A Contratada deverá preencher os relatórios e boletins diários de serviços definidos 

pela Contratante, que serão os documentos adequados para subsidiar as medições, bem 

como a comunicação de todos e quaisquer fatos, solicitações, análises e avaliações 

referentes à execução dos serviços. Estes relatórios e boletins de serviços devem ter a 

assinatura do responsável da Contratada e da Fiscalização da Contratante. 

 

13 DIMENSIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PESSOAL, SEGURANÇA E SAÚDE DO 

TRABALHADOR 

 

13.1  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. 

 

13.2  O dimensionamento de pessoal, equipamentos, ferramentas e materiais estimados 

neste Projeto Executivo estão sendo fornecidos a título de orientação. É responsabilidade da 

Contratante dimensionar o pessoal necessário à execução dos serviços com base em sua 

experiência. Os dimensionamentos são resultado de pesquisa e acompanhamento dos 
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serviços já executados na Cidade. 

 

13.2.1 Caso se adote quantitativos diferentes dos indicados pela Contratante ou citados na 

proposta da Contratada, não será realizado pagamento a maior pelo Contratante, sendo 

mantidos os preços unitários apresentados pela Contratada na proposta de preço, devendo 

ainda esta apresentar a eficiência e qualidade dos serviços exigidos no Projeto Executivo. 

 

13.2.2 Caso a Contratada opte, na sua proposta da licitação, por utilizar equipamentos e 

trabalhadores em número inferior aos quantitativos na forma deste Projeto Executivo e, ao 

longo da execução do Contrato, se constate queda de produção e ou de qualidade não 

justificada, a Contratante, por meio da Diretoria Operacional, notificará a Contratada para, 

no prazo de 72 (setenta e duas) horas, disponibilizar equipamentos, mobilizar equipes e 

alocar o número de trabalhadores até os quantitativos previstos neste Projeto Executivo, 

obviamente mantendo os preços da proposta comercial, sem direito ao reequilíbrio dos 

preços. 

 

13.3  A Contratada deverá cumprir o disposto nas Normas Regulamentadoras da Portaria 

3.214/78 do Ministério do Trabalho e nas Normas de Segurança e Saúde do Trabalhador 

para Prestação de Serviços, da SLU, disponibilizado para consulta no endereço eletrônico: 

 https://dvnop5.wixsite.com/licitaslu 

 

13.4. Os serviços de limpeza serão realizados por meio de duas equipes compostas cada 

uma por motorista, dois ajudantes e um veículo tipo furgão cargo que, assim como todo o 

material necessário (estopa, detergente, desengraxante, desinfetante, esponjas, etc.) serão 

de ônus da Contratada, sendo medido e remunerado conforme especificações deste Projeto 

Executivo. 

 

13.4.1. Sempre que necessário, a Contratada deverá disponibilizar transporte de seus 

funcionários até os locais de apoio aos serviços. 

 

13.5. O transporte das equipes deverá ser feito em estrita observância ao Código de 

Trânsito Brasileiro – CTB - e de forma a otimizar a logística de execução dos serviços. 

 

13.6. Nas áreas em que forem prestados serviços de fornecimento, instalação e 

manutenção de cestos, especialmente naquelas caracterizadas como grandes corredores 

de trânsito, a Contratada deverá tomar as providências necessárias à garantia da segurança 
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dos trabalhadores. 

 

13.7. A Contratada deverá estabelecer constante e propositivo diálogo com a Contratante, 

visando solucionar com a máxima eficiência e celeridade possível os problemas surgidos na 

rotina dos serviços ou que mereçam especial atenção por parte da Contratante e 

Contratada, prestando as informações necessárias quando solicitadas pela Contratante por 

meio de relatórios específicos ou rotineiros. 

 

14. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS  

 

14.1. A determinação das marcas e modelos dos veículos e equipamentos será de 

responsabilidade da Contratada, devendo a mesma, contudo, atender às disposições 

mínimas constantes neste Projeto Executivo. 

 

14.2. O veículo para as equipes de limpeza e instalação ou manutenção de cestos deverá 

ser tipo furgão de carga com capacidade mínima de carga de 9 (nove) m³. 

 

14.3.  O veículo para coleta, transporte e destinação dos resíduos produzidos na execução 

dos serviços deverá ser do tipo caminhonete de carga, cabine simples, equipada com 

carroceria metálica basculante tipo baú, dotada de tampa traseira com abertura automática 

para descarga em aterro sanitário. Deverá dispor de local para guarda de vassoura, pá, 

saco plástico, desinfetante e outros materiais que se fizerem necessários para a perfeita 

execução do serviço. O veículo deverá possuir: 

 

14.3.1. Cabine recuada comum ou avançada na cor branca. 

 

14.3.2. Carroceria do tipo baú, com capacidade nominal de carga líquida mínima de 1.000 

kg. O peso da carroceria na tara do veículo deve ser considerado no cálculo da carga 

supracitada. 

 

14.3.3. Carroceria com capacidade volumétrica nominal de, no mínimo, 3,6 m³ de carga. 

 

14.3.4. Carroceria com sistema de vedação e revestimento interno, que impeçam o 

vazamento de líquidos, e dreno com tampão em seu assoalho para lavação e desinfecção. 

 

14.4. Os veículos utilizados deverão ter, no máximo, cinco anos de fabricação ao longo de 
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todo o Contrato. 

 

14.4.1. Em nenhum caso será admitida pela Contratante a substituição de qualquer dos 

veículos da frota da Contratada a serviço do Contrato, por outro de idade superior ao exigido 

no item anterior. 

 

14.5. Tendo em vista o caráter contínuo inerente à prestação dos serviços, os veículos e 

equipamentos deverão ser colocados em serviço abastecidos, equipados e mantidos em 

perfeitas condições de segurança, funcionamento, conservação e limpeza, além de 

atenderem às determinações especificadas nos itens seguintes. 

 

14.6. Todos os veículos utilizados deverão estar em total obediência às normas do CTB e 

outras legais pertinentes, no início e durante toda a realização do Contrato. 

 

14.7. Os veículos e equipamentos deverão atender aos limites de controle ambiental 

quanto à poluição sonora e atmosférica (em especial à emissão de fumaça negra), em 

estrita observância às normas específicas aplicáveis (municipais, estaduais e federais), sob 

pena de a Contratada ter de substituí-los. 

 

14.8. Além das placas regulamentares, a Contratada deverá providenciar em seus veículos 

as identificações, tipo adesivo ou pintura, necessárias ao reconhecimento da Contratada e 

dos serviços prestados, de acordo com modelo padronizado a ser definido pela Contratante. 

 

14.9. Não será permitida a exploração de publicidade nos veículos e equipamentos 

envolvidos na execução dos serviços. 

 

14.10. A Contratada deverá dispor de local licenciado e regularizado para execução dos 

serviços e guarda de seus veículos e equipamentos, não os deixando em via pública, 

quando não estiverem em serviço, apresentando documentação necessária quando 

solicitado pela Contratante. 

 

14.10.1. O ponto de partida de todos os veículos será o local de guarda dos mesmos, onde 

a Contratante poderá realizar a fiscalização. 

 

14.11. A Contratante não se responsabilizará pela integridade de veículos ou equipamentos 

da Contratada em caso de greve ou perturbações da ordem de qualquer espécie. 
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14.12. A substituição do veículo proposto, por qualquer motivo, dar-se-á apenas se 

autorizada pela Contratante, após vistoria. Neste caso, salvo mediante autorização em 

contrário da mesma, o veículo deverá possuir as mesmas características do veículo original 

apresentado por ocasião do início dos serviços. 

 

14.13. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá utilizar os veículos a serviço do Contrato 

em outra atividade durante a jornada de trabalho. 

 

14.14. Os veículos deverão ser inspecionados antes da entrada em serviço e sempre que a 

Contratante considerar necessário para garantir todas as condições indispensáveis à 

segurança e operacionalidade dos veículos, podendo esta rejeitar o veículo que considerar 

impróprio para a execução das atividades decorrentes do objeto da presente licitação e, 

nesse caso, ordenar sua substituição. 

 

14.15. A Contratada deverá apresentar seguro contra terceiros de todos os veículos 

colocados à disposição da Contratante. 

 

14.16. Em quaisquer situações de acidentes, a Contratada responderá exclusivamente pelos 

danos causados a terceiros e ao meio ambiente, sejam de natureza material ou imaterial. 

 

14.17. Todos os veículos deverão estar em plenas condições de funcionamento, até 30 dias 

após o recebimento da Ordem de Serviço e durante toda a vigência do Contrato, ficando os 

mesmos sujeitos à inspeção da Contratante, a qualquer tempo, podendo esta exigir a troca 

ou reparo imediato, a seu exclusivo critério, caso constate inadequação. 

 

14.18. A Contratante não efetuará cobrança pela realização de vistorias e/ou inspeções nos 

veículos a serviço do Contrato. 

 

14.19. O disposto no item 14.18, em hipótese nenhuma, eximirá a Contratada das 

responsabilidades decorrentes da má conservação ou de deficiente manutenção preventiva 

e/ou corretiva da frota colocada em serviço, bem como das responsabilidades estabelecidas 

no CTB e na legislação municipal específica. 

 

14.20. A Contratante poderá, a seu critério e às suas expensas, durante a vigência do 

Contrato, realizar a instalação de todos e quaisquer dispositivos nos veículos, nas máquinas 
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e/ou nos equipamentos da Contratada, necessários à boa execução do objeto contratual, 

desde que não venham a causar danos aos mesmos ou dificultar a execução dos serviços, 

devendo comunicar à mesma com antecedência mínima de 30 dias. 

 

14.21. A Contratada deverá manter os veículos e equipamentos em perfeitas condições de 

segurança, manutenção, pintura, conservação e limpeza, devendo no caso específico dos 

veículos, submetê-los, no mínimo, a uma lavagem completa por semana. 

 

15. RASTREAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA 

15.1. A Contratada deverá se submeter à fiscalização eletrônica (rastreamento) dos seus 

veículos, conforme critérios definidos pela Contratante. 

 

15.2. Os veículos deverão ser dotados de equipamento rastreador veicular compatível com 

sistema de rastreamento via GPS (Sistema de Posicionamento Global) básico, incluindo 

posicionamento georreferenciado, registros de tempo e velocidade. 

 

15.3. A Contratada deverá arcar com os ônus decorrentes da disponibilização do sistema 

de monitoramento, incluindo fornecimento e instalação dos equipamentos GPS para 

rastreamento de frota em todos os veículos disponibilizados no Contrato, após autorização 

da Contratante, nos limites e condições definidas. 

 

15.4. Os equipamentos a ser instalados nos veículos de carga, assim como os softwares 

de monitoramento, deverão estar aptos para gerar, no mínimo, as seguintes informações: 

 

a) Relatórios diários e mensais de tempo, total e estratificado, de movimentação do veículo. 

b) Relatórios diários e mensais de tempo, total e estratificado, de parada do veículo. 

c) Relatórios diários e mensais de distância total percorrida, em km. 

d) Relatório estratificado da rota diária percorrida. 

e) Relatório de pontos sem sinal com registro por GPRS (General Packet Radio Services). 

 

15.5. O sistema de monitoramento deve prever a possibilidade de lançamento, pela 

Contratante, de pontos de seu interesse, como os locais de destinação final. 

 

15.6. Os dados gerados deverão ser disponibilizados integralmente à Contratante, 

sempre que por esta requisitados, e poderão ser utilizados para análises de execução, 

fiscalização, medição e aplicações de multas e penalidades. 
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15.7. Os equipamentos e sistemas instalados só poderão ser removidos com expressa 

determinação da Contratante, ou com base em justificativa prévia e oficialmente 

apresentada pela Contratada e aceita pela Contratante. 

 

15.8. O acesso ao sistema de rastreamento será mantido e disponibilizado durante 24 

horas por dia, via web, com uso restrito aos usuários indicados pela Contratante. 

 

15.9. Constatada a falta de acesso aos dados de rastreamento de qualquer um dos 

veículos, conforme o especificado neste Projeto Executivo e seus anexos, a Contratada 

estará sujeita à multa por cada dia, por veículo não rastreado. 

 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

16.1. Emitir a Nota de Empenho. 

 

16.2. Emitir ordens de serviço à Contratada, especificando as unidades a serem atendidas. 

 

16.3. Fornecer informações necessárias à condução dos trabalhos pela Contratada, 

caracterizando as especificações e referências necessárias ao perfeito atendimento quanto 

ao objeto licitado. 

 

16.4. Orientar a Contratada quanto à melhor forma de execução dos serviços. 

 

16.5. Indicar formalmente à Contratada a equipe de fiscalização e supervisão dos serviços. 

 

16.6. Adotar, em tempo hábil, as medidas convenientes quanto a decisões e providências 

que ultrapassem a competência da Fiscalização. 

 

16.7. Verificar se o fornecimento está em conformidade com as especificações exigidas no 

Edital. 

 

16.8. Pagar no vencimento a fatura apresentada pela Contratada correspondente ao 

fornecimento. 

 

16.9. Remunerar a Contratada na forma prevista no Contrato e em seus anexos. 
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16.10. Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do 

contrato.  

 

16.11. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, conforme procedimentos legais, 

aplicando, quando necessário, as notificações e penalidades cabíveis, conforme previsto no 

Projeto Executivo e demais obrigações estabelecidas no Contrato. 

 

16.12. Realizar a medição dos serviços executados com a participação da Contratada. 

 

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

São obrigações da Contratada, sem prejuízo de outras implícitas neste Projeto Executivo: 

 

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 20 (vinte) 

dias, a contar da emissão da Ordem de Serviço. 

- A CONTRATADA deverá observar o prazo do parag. 1º do art. 28 da Resolução nº 

1.025/2009 do CONFEA para o registro da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 

dos serviços, do art. 2º da Resolução nº 91/2014 do CAU/BR para Registro de 

Responsabilidade Técnica – RRT de serviços técnicos no âmbito da Arquitetura e 

Urbanismo. 

 

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. Atender a todas as condições descritas no Edital, Projeto Executivo e anexos 

respectivos. 

 

17.4. Manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

 

17.5. Realizar os serviços, obedecendo rigorosamente às ordens de serviços e às 

instruções apresentadas pela Contratante, além das demais recomendações da legislação 
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aplicável. 

 

17.5.1. Comunicar por escrito à Contratante, no período de medição vigente, todo e qualquer 

fato ou ocorrência que resulte no descumprimento ou atrapalhe o cumprimento das ordens 

de serviço ou instruções apresentadas pela mesma. 

 

17.6. Fornecer cestos, hastes, tampos e seus componentes com qualidade e especificação 

técnica conforme exigências do Edital, Projeto Executivo e anexos respectivos. 

 

17.7. Garantir o cumprimento das exigências da Contratante para realização dos serviços 

de retirada, reparo, instalação e limpeza de cestos coletores de resíduos leves. 

 

17.8. Adotar procedimentos nos serviços de retirada de cestos, ou de seus componentes, 

visando ao reaproveitamento e reparo dos mesmos. 

 

17.9. Prestar e manter a garantia em relação à perfeita condição de uso dos produtos 

fornecidos em observância ao prazo e regras definidas pelo Código de Defesa do 

Consumidor. 

 

17.10.  Fornecer cesto ou seus componentes, sempre que solicitado por escrito pela 

Contratante, para avaliação da qualidade pela equipe técnica da SLU. 

 

17.11. Fornecer à Contratante, sempre que solicitado, comprovantes do atendimento às 

especificações técnicas e ao padrão de acabamento de produtos e de serviços exigidos 

(notas fiscais, recibos de compra, testes de resistência, etc.). 

 

17.12. Permitir que a Contratante fiscalize, a qualquer tempo, o fornecimento dos produtos, 

ficando assegurado o direito de aceitá-los ou não. 

 

17.13. Cumprir rigorosamente os prazos pactuados. 

 

17.14. 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. 

 

17.15. Permitir o acesso da Contratante, a qualquer momento, às dependências utilizadas 
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pela CONTRATADA. 

 

17.16. Acatar as decisões, instruções e observações que emanarem da Contratante, 

corrigindo o fornecimento, sem ônus para a Contratante. 

 

17.17. Prestar esclarecimentos segundo periodicidade e critérios estabelecidos, e sempre 

que a Contratante solicitar, sobre os fornecimentos dos produtos, medições, bem como 

quaisquer outras informações necessárias ao bom desempenho do serviço. 

 

17.18. Providenciar a imediata correção das irregularidades quanto ao fornecimento dos 

produtos e a execução dos serviços apontada por escrito pela Contratante. 

 

17.19. Assumir integral responsabilidade por danos eventualmente causados à Contratante 

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no cumprimento do Contrato, isentando, 

assim, a Contratante de quaisquer reclamações que possam surgir, obrigando-se, 

outrossim, a reparar os danos causados, independentemente de provocação por parte da 

Contratante, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos de seus prepostos ou de 

quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou ajustadas na execução do objeto 

desta licitação. 

 

17.20. Recrutar e treinar toda a mão de obra, direta ou indireta, inclusive encarregados e 

pessoal de apoio administrativo, e fornecer equipamentos e materiais necessários à 

execução adequada e segura dos serviços. 

 

17.21. Pagar, como única empregadora, todos os encargos sociais, trabalhistas e 

previdenciários incidentes sobre o custo da mão de obra, bem como os referentes ao 

respectivo seguro de acidente de trabalho. 

 

17.22. Formalizar junto à Contratante a quantidade de trabalhadores alocados em cada uma 

das atividades discriminadas na Proposta Comercial na data da assinatura do Contrato. 

 

17.23. 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 às demais exigências da previdência social e 

da legislação trabalhista em vigor. 
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17.24. Manter diariamente, obrigatoriamente, toda a equipe de trabalho em serviço, 

devidamente capacitada e uniformizada, conforme modelo aprovado pela Contratante, 

utilizando corretamente EPI e EPC adequados aos riscos, inclusive garantindo o uso de 

protetor solar nas atividades com exposição ao sol sem proteção. 

 

17.25.  Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

securitários, taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu 

pessoal, necessários ao fornecimento dos produtos e serviços. 

 

17.26. Comprovar perante a Contratante, juntamente com a apresentação do faturamento 

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. 

 

17.27. Conceder a seus funcionários todos os benefícios acordados nas Convenções 

Coletivas de Trabalho - CCT - das diversas categorias profissionais. 

 

17.28. Manter, obrigatoriamente, preposto aceito pela Contratante, para representá-la 

durante todo período de execução do Contrato. 

 

17.29. Manter, no mínimo, os quantitativos informados em sua proposta comercial 

apresentada na licitação e no início do Contrato em seus relatórios de dimensionamento de 

pessoal, veículos e equipamentos, desde que atenda ao objeto contratado. 

 

17.30. Providenciar, atendendo a solicitação por escrito da Contratante, a imediata retirada 

ou substituição de qualquer empregado seu que esteja embaraçando ou dificultando a ação 

fiscalizadora ou mesmo cuja permanência seja julgada inconveniente. 

 

17.31. Apresentar, sempre que solicitado pela Contratante, comprovação de cumprimento 

das obrigações tributárias e sociais legalmente exigíveis. 

 

17.32. 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. 

 

17.33. Elaborar Plano de Segurança do Trabalho conforme “Normas de Segurança e Saúde 

do Trabalhador para Prestação dos Serviços”, editadas pela Contratante, a ser apresentado 
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em, no máximo, 60 (sessenta) dias após a assinatura do Contrato. 

 

17.33.1. Qualquer alteração do Plano de Segurança apresentado pela Contratada poderá 

ser implantada após a validação e autorização por escrito da Contratante. 

 

17.34. Manter, durante toda a execução do Contrato, equipe ativa encarregada da medicina 

e segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista vigente. 

 

17.35. Atender às solicitações da Contratante e/ou da fiscalização e/ou da supervisão no 

tocante ao fornecimento de informações/medições, segundo periodicidade e critérios 

estabelecidos, bem como quaisquer outras informações necessárias ao bom desempenho 

do serviço. 

 

17.36. Apresentar diariamente veículos e equipamentos sempre em condições de uso, 

conforme modelos e especificações aprovadas pela Contratante. 

 

17.37. Fornecer à Contratante, quando do início da realização do Contrato, a relação 

completa dos veículos a serem utilizados nos serviços, por tipo de veículo, com 

discriminação de placas, número de identificação, ano de fabricação, marca, modelo, 

capacidade volumétrica e de carga útil. 

 

17.37.1. Essa relação deverá ser mantida atualizada, e disponibilizada à fiscalização dos 

serviços, devendo ser substituída sempre que qualquer alteração for feita na frota efetiva. 

 

17.37.2. A substituição do veículo proposto, por qualquer motivo, dar-se-á apenas se 

autorizada pela Contratante, após vistoria. Neste caso, salvo mediante autorização em 

contrário da mesma, o veículo deverá possuir as mesmas características do veículo original 

apresentado por ocasião do início dos serviços. 

 

17.38. Apresentar os veículos contratados com tacógrafos selados e equipamentos de 

sensoriamento remoto da frota instalados. 

 

17.39. Permitir a instalação de quaisquer equipamentos nos veículos que se fizerem 

necessários ao bom desempenho de suas funções, guardando e zelando por estes 

equipamentos, garantindo sua devolução nas mesmas condições em que foram recebidos, 

sob pena de ressarcimento de prejuízos ocasionados pelo mau uso dos mesmos. 
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17.40. Garantir a retirada dos equipamentos instalados nos veículos, no prazo máximo de 

24 horas a partir da solicitação da Contratante, ou, ainda, no mesmo prazo, em caso de 

impedimento do veículo, independentemente de qualquer solicitação. 

 

17.40.1. Os equipamentos e sistemas instalados só poderão ser removidos com expressa 

determinação da Contratante ou com base em justificativa previamente apresentada pela 

Contratada e aceita pela Contratante. O acesso ao sistema de rastreamento será mantido e 

disponibilizado 24 horas por dia, via web, sendo restrito aos usuários indicados pela 

Contratante. 

17.41. Manter os veículos e equipamentos em perfeitas condições de segurança, 

manutenção, pintura, conservação e limpeza, devendo no caso específico dos veículos, 

submetê-los, no mínimo, a uma lavagem completa por semana. 

 

17.42. Providenciar no prazo de 24 horas a troca de equipamentos de trabalho, 

considerados pela Fiscalização em mau estado de conservação ou suprir materiais faltosos 

cujo emprego seja indispensável à atividade. 

 

17.43. Prestar integral obediência à legislação e normas de trânsito e às relativas à higiene, 

segurança e medicina do trabalho. 

 

17.44. Dispor de local adequado para lavagem e desinfecção do veículo coletor, conectado 

a um sistema de tratamento adequado de águas servidas. A lavagem do veículo e 

equipamentos deverá se dar preferencialmente com água de reuso. 

 

17.45. Não utilizar vias e outros logradouros para transbordo de resíduos e manutenção da 

frota da Contratada, sob pena de multa contratual. Pequenos reparos emergenciais nas vias 

públicas poderão ser admitidos, desde que efetivamente não causem prejuízo à segurança, 

ao bem estar e/ou ao trânsito de pedestres e/ou veículos, bem como à limpeza das mesmas 

vias. 

17.46. Responsabilizar-se, durante toda a vigência do Contrato, pelas instalações de 

terceiros ou da própria Contratada, no tocante à conservação, asseio, higiene e ao 

fornecimento e uso de material de higiene pessoal e para limpeza geral. 

 

17.47. Obedecer às determinações da Contratante para a instalação de cestos coletores de 

resíduos leves, observando os requisitos de segurança necessários à instalação destes 
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equipamentos, bem como as interferências com as redes de concessionárias. 

 

17.48. Contatar diretamente as concessionárias usuárias dos logradouros públicos para 

identificação de interferências nos locais de instalação de cestos coletores de resíduos 

leves, com redes elétricas, linhas de transmissão, gasodutos, eletrodutos, fibras óticas, 

linhas de transmissão a cabo e de telefonia, ou outras que possam ser danificadas ou 

causar acidentes durante esta instalação. 

 

17.49. Reparar danos causados direta ou indiretamente à propriedade municipal ou de 

terceiros, incluindo redes de energia, gás, telefone, água, esgotos e outros, em decorrência 

da instalação de cestos coletores de resíduos leves nos logradouros. 

 

17.50. Realizar a completa execução dos serviços, obedecendo rigorosamente o 

planejamento e as instruções apresentadas pela Contratante, além das demais 

recomendações da legislação aplicável. 

 

17.50.1. A obediência ao planejamento não exime a Contratada de responder por falhas 

ou omissões relacionadas à segurança de pessoas e equipamentos da empresa ou de 

terceiros. 

 

17.51. Fornecer todo o material necessário para a execução dos serviços de limpeza de 

cestos (estopa, detergente, desengraxante, desinfetante, outros). 

 

17.52.  Remover, acondicionar, coletar, transportar e destinar conforme orientação da 

Contratante, e nos prazos estabelecidos, todo e qualquer resíduo gerado em decorrência da 

realização dos serviços objeto do Contrato.  

 

17.53. Impedir o derramamento de resíduos em vias públicas, por ocasião de seu transporte 

para destinação. 

 

17.54.  Não permitir o recolhimento de resíduos incompatíveis com a natureza das 

atividades. 

 

17.55. Dispor em locais determinados pela Contratante todos os cestos e peças retiradas 

cujo reparo não seja técnico ou economicamente viável. 
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17.56. Fornecer e fixar etiqueta adesiva de 15x40 mm, fabricada em material resistente às 

intempéries, com número do código de identificação do cesto impresso, conforme orientação 

da Contratante. 

 

17.57. Fornecer e instalar os equipamentos GPS para rastreamento de frota em todos os 

veículos disponibilizados no Contrato. 

 

17.58. Participar da elaboração da medição dos serviços executados juntamente com a 

Contratante. 

 

17.59. Em caso de aditivo de prazo, valor ou alteração de planilha, juntar, além da 

justificativa, do cronograma físico–financeiro e da planilha, a Anotação de Responsabilidade 

Técnica da planilha orçamentária, do cronograma físico financeiro e de outras peças 

técnicas relativas às alterações solicitadas. 

 

17.60. Apresentar mensalmente à época da medição declaração das atividades 

desenvolvidas pela Administração Local, bem como dos demais itens que a compõe, com os 

respectivos registros fotográficos, a qual será utilizada para fins de medição. 

 

17.61. Manter suas instalações e estruturas de apoio limpas, sem resíduos e recipientes que 

possam acumular água, evitando a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, não permitindo 

acúmulo ou armazenamento de materiais de qualquer natureza que não sejam de uso das 

atividades, inservíveis ou em condições de degradação. 

 
 

18. RESPONSABILIDADE, CESSÃO E SUBCONTRATAÇÃO: 

 

18.1. A Contratada não poderá ceder o objeto do Contrato. 

 

18.2. A Contratada não poderá ceder o Contrato, total ou parcialmente, a terceiros. Não 

poderá, ainda, subcontratar o objeto a ser contratado. 

 

19. DA GARANTIA CONTRATUAL E TÉCNICA: 

 

19.1. O valor da garantia à execução corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor inicial 

do Contrato, e 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 prorrogada sua vigência na hipótese de ocorrer prorrogação do prazo contratual 
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e/ou sua complementação em caso de acréscimo de valor. 

 

19.2. A garantia à execução poderá ser prestada em espécie, Carta de Fiança Bancária ou 

Seguro Garantia, em nome da SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE BELO 

HORIZONTE – SLU. 

 

19.3. Se a Licitante Vencedora preferir recorrer ao Seguro Garantia ou à Fiança Bancária, 

além dos requisitos dos §§ 1º e §2º, do art. 63, do Decreto Municipal 10.710, de 28/06/2001, 

deverá observar também o disposto no Anexo IV, do Edital. 

 

19.4. A recusa em prestar garantia à execução ou em assinar o Contrato implicará na 

automática suspensão do seu direito de participar de licitações do Município, pelo prazo de 

1 (um) ano. 

 

19.5. Se a recusa em prestar garantia à execução ou em assinar o Contrato for motivada 

por fato impeditivo relevante, devidamente comprovado e superveniente à apresentação da 

proposta, a autoridade competente para a contratação poderá, por ato devidamente 

fundamentado, presentes o interesse público e a conveniência administrativa, deixar de 

aplicar os efeitos previstos no item acima, bem como aplicar prazo diferenciado. 

 

19.6. A garantia prestada responderá por eventuais multas aplicadas à Contratada, 

podendo ser retida para satisfação de perdas e danos resultantes de inadimplemento ou de 

ação ou omissão, dolosa ou culposa, da Contratada. 

 

19.7. Não ocorrendo o disposto no item anterior, a garantia será liberada ou restituída à 

Contratada, após a execução do Contrato. 

 

19.8. Em caso de Consórcio, a garantia de execução poderá ser prestada em nome da 

líder do Consórcio ou por todas as empresas, em valor proporcional à participação de cada 

uma. 

 

19.9. 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 exigidas pela legislação que rege o assunto (Código de Defesa do 

Consumidor), contados do recebimento definitivo dos serviços, conforme art. 69 da Lei 
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8.666.93, tendo o prazo de 10 dias úteis para reparação das ocorrências após o 

recebimento de solicitação encaminhado pela SLU podendo ser prorrogado se comprovada 

necessidade técnica. 

 

19.9.1.  As condições para o recebimento dos serviços, assim como todos os prazos 

correlacionados, estão detalhadas no item 24 deste Projeto Executivo.  

 

19.10. 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. 

20. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

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

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

quantidades realizadas no período. 

 

20.2. Os serviços serão medidos mensalmente, conforme efetivamente executados e de 

acordo com o Cronograma Físico-Financeiro formalmente aceito na Proposta Comercial. 

 

20.2.1. Serviços não aceitos pela Fiscalização não serão objeto de medição. 

 

20.2.2. Em nenhuma hipótese poderá haver adiantamento de serviços em medição. 

 

20.3. 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. 

 

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

 

20.4.1. Da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, no CREA/MG e/Ou Registro de 

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

 

20.4.1.1. A Contratada deverá observar o prazo previsto no §1º do art. 28 da Resolução nº 

1.025/2009 do CONFEA para o registro da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 

dos serviços e nos incisos I e II do art. 2º da Resolução nº 91/2014 do CAU/BR para 
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Registro de Responsabilidade Técnica – RRT de serviços técnicos no âmbito da Arquitetura 

e Urbanismo. 

 

20.5. A execução dos serviços de retirada, fornecimento, instalação e reparos dos cestos 

de resíduos leves serão remunerados por unidade de serviço realizado, conforme Planilha 

de Orçamento.  

         - As amostras aprovadas serão parte integrante do quantitativo previsto no objeto. 

 

20.6. A execução dos serviços de limpeza dos cestos será remunerada por 

disponibilização de equipe/dia. Para tanto, será realizada medição mensal discriminatória e 

comprobatória dos serviços executados. 

 

20.7. Para efeito de pagamento do item relativo à Administração Local (AL), a medição 

será realizada proporcionalmente ao valor financeiro de cada medição de serviços 

efetivamente executados, cumulativamente até o máximo de 100 unidades considerando o 

custo de cada unidade conforme planilha de orçamento. 

 

20.7.1. Para fins de pagamento do item acima a contratada deverá apresentar declaração 

das atividades desenvolvidas pela equipe prevista na administração local, bem como dos 

demais itens que a compõe, com os respectivos registros fotográficos. 

 

20.7.2. Caso não ocorra a execução total do contrato, não será devido o pagamento relativo 

ao valor remanescente na medição final. 

 

20.7.3. O quantitativo referente à Administração Local de cada medição será calculado da 

seguinte forma: 

 

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

                                               Valor global – AL 

20.8. Após a aprovação da medição pela Fiscalização, a Contratada emitirá a fatura (nota 

fiscal) dos serviços efetivamente realizados e encaminhará à Contratante para aprovação. 

 

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

apresente irregularidades, a Contratada terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis para efetuar 

as correções. Após este prazo a nota fiscal/fatura será devolvida. 
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20.10. 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-SEL à DR.OPE, para homologação e 

encaminhamento à Diretoria Administrativo-Financeira para pagamento. 

 

20.11. A Contratada deverá encaminhar à Contratante a nota fiscal/fatura até o 10° (décimo) 

dia do mês subsequente ao período da medição. 

 

20.12. O pagamento será efetuado até o dia 25 do mês subsequente à prestação dos 

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

pelo DPSEL-DROPE - SLU. 

 

20.13. 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. 

 

20.14. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta ao SUCAF. Caso se ateste a 

irregularidade junto às fazendas públicas e seguridade social, a Contratada estará sujeita as 

penalidades previstas no artigo 7º, inciso IV, do Decreto nº 15.113 de 08 de janeiro de 2013, 

sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis. 

 

20.15. 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; 

 

20.16. Os pagamentos serão efetuados pelo Departamento Financeiro – DPFIN – da 

Diretoria Administrativo-Financeira DRADF-SLU. 

 

21. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

21.1. A gestão deste Contrato será do Superintendente da SLU. 

 

21.2. A fiscalização do Contrato será feita por servidor responsável definido pela Diretoria 

Operacional – DROPE - da SLU. 
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21.3. A execução dos serviços será fiscalizada pela Contratante conforme disposto no 

artigo 106, § 1º, inciso II da Lei 9.011 de 1º de janeiro de 2005, com poderes para verificar 

se a caracterização, o projeto de execução, o padrão de acabamento dos serviços e as 

obrigações da Contratada estão sendo cumpridos. Poderes também para fazer, 

fundamentadamente, a proposição de advertência, aplicação de multas ou outras 

penalidades previstas no Contrato. 

 

21.4. A Contratante, por meio da DROPE, supervisionará a execução dos serviços e 

aplicará as penalidades propostas. 

 

21.5. Na data de emissão da primeira Ordem de Serviço, a Contratante promoverá uma 

reunião para apresentar a Fiscalização e acertar os procedimentos de acompanhamento da 

execução dos serviços. 

 

21.6. O planejamento dos locais de instalação, limpeza e manutenção dos cestos são 

atribuições da Contratante. 

 

21.7. Os locais de instalação, modelos, tipo de reparo e frequência de limpeza de cestos 

estabelecidos nas Ordens de Serviço serão rigorosamente cumpridos pela Contratada. 

 

21.8. A Contratante poderá recorrer a serviços técnicos externos para acompanhamento 

dos serviços objeto deste Contrato, inclusive com vistas à melhoria de sua qualidade. 

 

21.9. A Contratada deverá disponibilizar equipamentos para o rastreamento em toda a frota 

de veículos que forneçam informações em tempo real e acesso ao sistema de rastreamento 

24 horas por dia, via web, restrito aos usuários indicados pela Contratante. 

 

21.10. A Contratada deverá preencher os relatórios e boletins diários de serviços definidos 

pela Contratante, que serão os documentos adequados para subsidiar as medições, bem 

como a comunicação de todos e quaisquer fatos, solicitações, análises e avaliações 

referentes à execução dos serviços. Estes relatórios e boletins de serviços devem ter a 

assinatura do Responsável da Contratada e da Fiscalização. 

 

21.11. A existência da Fiscalização não exime a responsabilidade da Contratada em 

nenhuma de suas obrigações contratuais. 
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22. ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO OBJETO 

 

22.1. O Contrato proveniente desta Licitação 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, quando serão obedecidos os limites legais previstos 

no §1º, do art., 65, da Lei Federal 8.666/1993, quando deverão ser observados os 

procedimentos do Decreto nº 16.361/2016,atualizados. 

 

23. REAJUSTE 

 

23.1 Os preços unitários contratuais serão reajustados observando-se o interregno mínimo 

de 1 (um) ano, desde que solicitado pela CONTRATADA, contado na forma apresentada a 

seguir : 

-O interregno mínimo de 01(um) ano para o primeiro reajuste será contado a partir 

da data prevista para a apresentação das propostas constante do edital. 

23.2. Serão utilizados índices de preços específicos para cada grupo de insumos:  

- Os preços dos bens de investimentos serão reajustados com base na variação 

acumulada em 12 meses do Índice de Preços ao Produtor Amplo – IPA-EP-DI Bens 

de investimento (código 1416648), publicado pela Fundação Getúlio Vargas;  

 

- Os preços dos bens intermediários do grupo combustíveis e lubrificantes serão 

reajustados com base na variação acumulada em 12 meses do Índice de Preços ao 

Produtor Amplo – IPA-EP-DI Combustíveis e lubrificantes para a produção (código 

1417002), publicado pela Fundação Getúlio Vargas; 

 

- Os preços dos bens consumidos na execução dos serviços (EPI’s, EPC’s, 

uniformes, ferramentas, etc...) serão reajustados com base na variação acumulada 

em 12 meses do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA publicado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 

– Os preços relativos à mão de obra serão reajustados com base na variação 

acumulada em 12 meses do Índice Nacional de Preços ao Consumidor- INPC –

publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE. 
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- Os preços relativos aos vales-transportes serão reajustados conforme a variação 

da tarifa, observando o disposto no item 23.1. 

 

23.3. Caso a CONTRATADA não solicite o reajuste até a data da próxima prorrogação 

contratual ou na data do encerramento da vigência do contrato, ocorrerá a 

preclusão do direito ao reajuste. 

 

23.4. Os reajustes poderão ser formalizados por meio de apostilamento.  

 

24. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

24.1.  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 para tal: 

 

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

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

bem como pessoa designada pela unidade Administrativa pertinente. 

•  Os serviços semente serão recebidos quando perfeitamente executados de acordo 

com as condições contratuais e demais documentos que integram o contrato. 

 

24.2. 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, sem ônus para a 

Contratante. 

 

24.3.  A Contratada deverá tomar as providências necessárias, imediatamente, para 

reparar ou substituir, conforme orientação da comissão. O prazo para a recuperação dessas 

falhas será de 10 dias úteis podendo ser prorrogado se comprovada necessidade técnica e 

sua inobservância implicará na aplicação das multas previstas no contrato. 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”. 
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24.4.  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. 

 

25. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

25.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ou a execução insatisfatória dos serviços 

inerentes à sua execução, os atrasos, omissões e outras falhas, o não cumprimento das 

diretrizes, normas, especificações, regulamentos, índices e parâmetros fixados pela 

Contratante para a prestação do serviço objeto desta Contratação, bem como atos 

praticados durante o processo poderão ensejar, a critério da Contratante, a aplicação à 

Contratada das seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal, e 

sempre garantido o prévio direito ao contraditório e à ampla defesa, na forma dos artigos 87 

e 109 da Lei n. 8.666/93 e Decreto Municipal 15.113/13: 

 

25.1.1. Advertência. 

 

25.1.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública do Município de Belo Horizonte, por prazo não superior a dois anos. 

 

25.1.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública do 

Município, enquanto perdurarem os motivos da punição.  

 

25.1.4.  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 total atualizado correspondente à parte 

inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos 

destacados no documento fiscal; 

 

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

licitação em caso de recusa do adjudicatário em assinar o Contrato, ou recusar-se a aceitar 

ou retirar o instrumento equivalente; 

 

25.1.5.1.  Se a recusa em assinar o Contrato a que se refere este subitem for motivada por 

fato impeditivo relevante, devidamente comprovado e superveniente à apresentação da 

proposta, a autoridade competente para a contratação poderá, mediante ato motivado, 
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deixar de aplicar a multa. 

 

25.1.6.  Multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação, na hipótese 

de o licitante e/ou adjudicatário 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, a despeito da declaração em sentido 

contrário; 

e- propor recursos manifestamente protelatórios; 

f- deixar de providenciar o cadastramento da empresa vencedora da licitação 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 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar Federal nº 

123, de 14 de dezembro de 2006, se for o caso. 

 

25.1.7.  Multa de 3% (três por cento) sobre o valor total do contrato, 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, ou 

instrumento equivalente, ou do Fornecimento, nos termos do inciso XIII do art. 55 da Lei 

Federal 8.666/1993; 

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 e/ou prorrogar o prazo da garantia recolhida, se 

for o caso, após solicitação e no prazo assinalado pelo Contratante; 

e- não devolver os valores pagos indevidamente pelo Contratante; 

f-manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto do Contrato ou 

instrumento equivalente, ou do Fornecimento; 

g- utilizar as dependências do contratante para fins diversos do objeto do contrato; 

h- tolerar, no cumprimento do Contrato, ou instrumento equivalente, ou do 

Fornecimento, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão corporal ou consequências 

letais a qualquer pessoa; 
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i- deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual – EPI, quando exigido, aos 

seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de 

serviços de mão de obra, inclusive no que tange à entrega ou fornecimento de materiais; 

j- deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o 

interesse público, em especial quando solicitado pela Administração; 

k- deixar de repor funcionários faltosos; 

l- deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de 

serviços de mão de obra; 

m - deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade; 

n- deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vales-refeições, 

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

despesas relacionadas à execução do Contrato, instrumento equivalente, ou Fornecimento, 

nas datas avençadas; 

o- deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e/ou 

previdenciária regularizada. 

 

25.1.8.  Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação ou do 

valor do Contrato, na hipótese da Contratada incorrer nas seguintes situações: 

a- apresentar documentação falsa;  

b-ensejar o retardamento da execução do objeto;  

c- falhar na execução do Contrato;  

d- fraudar na execução do Contrato;  

e- comportar-se de modo inidôneo;  

f- cometer fraude fiscal; 

g- fizer declaração falsa. 

 

25.1.9. Devido às especificidades das atividades, e visando facilitar a fiscalização por parte 

da área operacional da SLU, as situações previstas abaixo serão passíveis de multas, nos 

percentuais e valores adiante indicados: 

 

- Multa de R$ 250,00 nos seguintes casos: 

a) Por dia, em que permanecer inadimplente após a aplicação de Advertência, por 

descumprimento das normas ou obrigações assumidas. 

b) Por deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade. 

c) Por deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, seguros, encargos 

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

execução do Contrato, instrumento equivalente, ou fornecimento, nas datas avençadas. 
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d) Por deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e/ou 

previdenciária regularizada. 

e)  Por empregado/dia, que se apresentar ao serviço sem os equipamentos de proteção 

individual – EPI adequados ou fazendo uso incorreto dos mesmos. 

f) Por equipe de limpeza/dia, em que se constatar a falta ou uso incorreto de equipamentos 

de proteção coletiva – EPC. 

g) Por dia em que não for providenciada, após 24 horas da notificação, a troca de veículos, 

equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho considerados pela Fiscalização em mau 

estado de conservação ou inadequados para os serviços, ou pela falta de materiais cujo 

emprego seja indispensável à atividade. 

h) Por cesto, pelo não atendimento da execução do serviço dentro do prazo estabelecido na 

Ordem de Serviço, a partir de dois dias úteis contados da data da notificação. 

i) Por componente retirado, pelo descumprimento da destinação orientada pela Contratante 

para os bojos, hastes, tampos e outros. 

 

- Multa de R$ 300,00 nos seguintes casos: 

a) Por dia, pelo não atendimento dentro do prazo de dois dias úteis, à notificação de 

substituição de empregado cuja permanência no serviço seja considerada inconveniente ou 

imprópria ao serviço público. 

b) Por veículo/dia, em que seja detectada manutenção sendo realizada em via ou outro 

logradouro público, exceto nos casos admitidos no Projeto Executivo. 

c) Por dia, em que se constatar o não cumprimento da jornada de trabalho, conforme 

exposto no Projeto Executivo. 

d) Por cesto, em que for constatado o não atendimento ao padrão de acabamento exigido 

pelo Edital, Projeto Executivo e seus anexos para os serviços de retirada, instalação, reparo 

e limpeza. 

e) Por cesto, pelo não atendimento à notificação de reconstituição do piso, conforme 

previsto no Projeto Executivo, nos casos de retirada e instalação de cestos coletores de 

resíduos leves. 

f) Por cesto, em que for constatado o não atendimento quanto à localização, endereço e 

posicionamento previsto em Ordem de Serviço, incluindo outras orientações da Contratante, 

para os itens de retirada, instalação e limpeza. 

 

- Multa de R$ 400,00 nos seguintes casos: 

a) Por dia de atraso na apresentação de Plano de Segurança do Trabalho e relatórios de 

veículos, equipamentos e pessoal, conforme determinações do Projeto Executivo. 
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b) Por impedir o acesso da Fiscalização, a qualquer momento, às dependências utilizadas 

pela Contratada, para execução dos serviços objeto deste Contrato, quando previamente 

solicitado. 

c) Por dia de atraso no fornecimento de informações/medições solicitadas pelas áreas de 

planejamento ou operacionais da Contratante ou seu preposto. 

d) Por dia sem acesso da Contratante aos dados de rastreamento de qualquer um dos 

veículos, conforme o especificado neste Projeto Executivo e seus anexos. 

e) Por equipe que não acatar ordem da Fiscalização para interrupção das atividades 

contratadas que proporcionem condições penosas de trabalho, especialmente sob chuva 

intensa ou local de risco. 

f) Por dia de atraso, por veículo não disponibilizado para aferição dos equipamentos e 

sistemas necessários para o rastreamento e monitoramento da frota utilizada para a 

execução dos serviços objeto deste Contrato. 

 

- Multa de R$ 500,00 nos seguintes casos: 

a) Por cesto, em que se verifique erro cometido pela equipe da Contratada, no processo de 

identificação por meio da etiqueta adesiva com código. 

b) Por cesto, em que se verifique o descumprimento das especificações técnicas previstas 

no Edital, Projeto Executivo e seus anexos em relação aos itens de fornecimento de cestos, 

hastes, tampos e seus componentes. 

c) Por veículo/dia, em que se verifique o seu uso em mau estado de segurança, 

funcionamento, conservação e limpeza. 

d) Por veículo/dia de ausência às suas vistorias programadas pela Contratante, a qualquer 

tempo, conforme critério discriminado no Projeto Executivo. Neste caso, o veículo estará 

automaticamente suspenso de suas atividades. 

e) Por veículo/dia, que não atenda às especificações estabelecidas no Projeto Executivo. 

 

- Multa de R$ 900,00 nos seguintes casos: 

a) Por descumprimento das orientações da Contratante, previstas ou não no Projeto 

Executivo, para o acondicionamento, recolhimento, transporte e destinação dos resíduos 

gerados na execução de todos os serviços contemplados por esta licitação. 

Em caso de reincidência, aplica-se o dobro da pena. 

b) Pelo uso de veículos a serviço desse Contrato em outra atividade durante a jornada de 

trabalho discriminada no Projeto Executivo. 

c) A cada dez dias, por veículo, cuja vida útil ultrapasse o prazo máximo estabelecido no 

Projeto Executivo. 
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d) Por mês, por não manter equipe ativa encarregada da Medicina e Segurança do 

Trabalho, sendo aplicada a multa toda vez que se constatar a inobservância desta 

obrigação, independentemente de outras sanções legais. 

e) Por dia em que a equipe de limpeza não se apresente com o número mínimo de 

profissionais especificado na Proposta Comercial da Contratada. 

f) Por não reforçar o seu quadro de pessoal e parque de equipamentos quando identificado 

atraso do serviço, ou quando constatado sua inadequação, não implicando tais 

procedimentos em ônus para a Contratante. 

g) Por falta considerada grave, a critério Contratante, que afete a realização dos serviços e 

que não tenham sido acatadas as instruções da Fiscalização para coibi-la ou eliminar os 

seus efeitos no prazo de 24 horas após o recebimento de notificação expedida pela 

Fiscalização do Contrato. 

h) Por equipamento de rastreamento retirado sem autorização expressa da Contratante, 

danificado ou quebrado. 

i) Por cesto, em que for constatada a interferência de sua instalação em redes de 

concessionárias (energia elétrica, gás, água, esgotos etc.) ou de terceiros, que resulte ou 

possa resultar em dano às mesmas ou em situação perigosa. 

 

25.1.10. Poderá, ainda, ser objeto de apuração e processo administrativo a prática 

considerada abusiva, inclusive aquela caracterizada por proposta com preço 

manifestamente majorado ou inexequível. 

 

25.1.11. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, 

quando o Contratante der causa, respectivamente, à rescisão do contrato, sem prejuízo da 

obrigação de ressarcir a Administração se a rescisão implicar em gastos superiores aos 

contratados, fornecidos, ou adquiridos e que excedam a multa ora estipulada, nos termos do 

art. 927, da Lei Federal 10.406/2002. 

 

25.1.12. 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. 

 

25.2. As penalidades não tem caráter compensatório, são independentes entre si, podendo 

ser aplicadas em conjunto ou separadamente, após a análise do caso concreto, e não exime 

a CONTRATADA da plena execução do objeto contratado, sendo concedidos os prazos 

para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa. 
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25.3. 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 pela Contratada. 

 

25.4. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como 

inexecução total do Contrato, devendo os instrumentos respectivos ser rescindidos, salvo 

razões de interesse público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela 

contratação. 

 

25.5. Nos dois últimos meses deste Contrato, as multas pelas infrações cometidas pela 

Contratada serão cobradas em dobro.  

 

25.6. O disposto neste item aplicar-se-á, da mesma forma, ao(s) eventual(ais) 

aditamento(s) de prorrogação(ões) do prazo contratual. 

 

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

maior nos termos do Código Civil Brasileiro. 

 

25.8. Rescindido o Contrato, ficará a Contratada, além de multas impostas na forma deste 

item e de seus subitens, sujeita às sanções estabelecidas nos artigos 80 e 87, ambos da Lei 

Federal 8.666/1993 e no Decreto Municipal 15.113/2013, e artigos 21 e 24 do Decreto 

Municipal n.º 11.245/2003. 

 

25.9. As sanções serão recomendadas pelo Fiscal do Contrato e aplicadas pela 

Superintendência de Limpeza Urbana – SLU, forma do disposto no Decreto Municipal nº. 

15.113/2013. 

26. RESCISÃO 

26.1. O Contrato poderá ser rescindido, por mútuo interesse entre as partes, atendida a 

conveniência da Contratante, recebendo a Contratada o valor correspondente aos serviços 

prestados. 

 

26.2. A Contratante poderá declarar rescindido unilateralmente o Contrato, 

independentemente de interpelação ou procedimento judicial, porém mediante comunicação 

expressa à Contratada, sem prejuízo de outras sanções legais, e sem que caiba a essa o 
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direito de qualquer reclamação por prejuízos ou indenizações decorrentes de tal medida, 

nos casos de: 

 

a) Infringir a Contratada qualquer das cláusulas contratuais. 

b) Subcontratar ou transferir a totalidade do Contrato. 

c) Subcontratar parte de sua execução sem consentimento expresso da Contratante. 

d) Incorrer reiteradamente nas infrações tratadas neste Projeto Executivo. 

e) Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita. 

f) Ficar evidenciada incapacidade de cumprir as obrigações assumidas, desaparelhamento 

ou má-fé da Contratada, devidamente caracterizados em relatório de inspeção. 

g) Decretação de falência da Contratada. 

h) No interesse público, devidamente motivado. 

 

26.3. A rescisão do Contrato unilateralmente pela Contratante acarretará as seguintes 

consequências, sem prejuízo de outras sanções previstas na lei 8.666/93 e neste Contrato: 

 

a) Assunção imediata do objeto deste Contrato, por ato próprio da Contratante, lavrando-se 

termo circunstanciado. 

b) Ocupação e utilização dos locais, instalações, equipamentos, materiais, veículos e 

pessoal empregado na execução do Contrato, necessários à continuidade dos serviços, os 

quais serão devolvidos ou ressarcidos posteriormente à empresa mediante avaliação. 

c) Responsabilização pelos prejuízos causados à Contratante. 

d) Retenção de créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à 

Contratante. 

 

27. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

27.1. Quaisquer requisitos necessários ao desempenho do presente ajuste pela 

CONTRATADA e que não constem neste Contrato, porém, necessários ao cumprimento da 

execução dos serviços, deverão ser cumpridos, tal como se tivessem sido estipulados e 

indicados neste instrumento. 

 

27.2. A obediência às determinações da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de 

responder por falhas ou omissões relacionadas à segurança de pessoas e equipamentos da 

empresa ou de terceiros. 
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27.3. A CONTRATADA, na vigência deste Contrato, será a única responsável perante 

terceiros pelos atos praticados pelo seu pessoal, eximindo a CONTRATANTE de quaisquer 

reclamações e indenizações. Serão de sua inteira responsabilidade todos os danos 

materiais e morais causados a seus empregados ou a terceiros, os seguros necessários à 

execução dos serviços avençados, inclusive os relativos à garantia financeira para aquisição 

de equipamentos. 

 

27.4. A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito, à CONTRATANTE a ocorrência de 

qualquer irregularidade que implique na inobservância da Lei nº 10.534, de 10 de setembro 

de 2012. 

 

27.5. A CONTRATANTE poderá recorrer a serviços técnicos externos para 

acompanhamento dos serviços objeto desta contratação, inclusive com vistas à melhoria de 

sua qualidade. 

 

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

observando as disposições da Lei nº 10.534, de 10 de setembro de 2012, disponível para 

consulta no site www.pbh.gov.br, item Legislação. 

 

27.7. Todos os cestos, hastes, tampos e seus componentes retirados são de propriedade 

da CONTRATANTE. 

 

27.8.  O Edital, o presente Projeto Executivo e seus respectivos anexos estão disponíveis 

para consulta no site eletrônico: www.licitacoes.caixa.gov.br ou www.pbh.gov.br. 

 

28. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

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

observando as disposições do Regulamento de Limpeza Urbana de Belo Horizonte – RLU - 

(Lei 2.968 de 03 de agosto de 1978), alterado pelas Leis nº 3.104 de 26 de setembro de 

1979; n.º 5.866 de 13 de março de 1991; 7.276 de 13 de janeiro de 1997, 8.090 de 26 de 

setembro de 2000 e 10.534 de 10 de setembro de 2012, disponíveis para consulta no site: 

www.pbh.gov.br, item Legislação, ou outra lei que vier a ser aprovada no período de 

vigência do Contrato . 

 

• Decretos Municipais nº 10.710/14, nº 11.245/03, 12.436/06, nº 12.437/06 e nº. 15.113/13, 

das Leis Municipais n°. 10.534/12 e nº 10.936/16, e das Leis Federais nº 8.666/93 e nº 
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10.520/02 e Leis Complementares nº 123/06, observadas ainda as determinações da Lei 

Federal nº 12.846/13. 

 

• Para conhecimento dos detalhes de uniformes, EPI e EPC, bem como outros aspectos 

relativos à segurança do trabalho na prestação dos serviços de limpeza, a Licitante deverá 

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

Serviços” editado pela SLU, à Rua Tenente Garro 118 – 3° andar, disponibilizado para 

consulta no endereço eletrônico: https://dvnop5.wixsite.com/licitaslu 

 

• LEI FEDERAL nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 

Brasileiro - CTB. 

 

• LEI FEDERAL nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional de 

Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 

providências. 

 

• LEI FEDERAL nº. 10.233 de 5 de junho de 2001, que dispõe sobre a reestruturação dos 

transportes aquaviários e terrestres, cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de 

Transporte, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e dá 

outras providências. 

 

• LEI FEDERAL nº. 10.233, de 5 de junho de 2001, art. nº. 22, inciso VII, que dispõe sobre 

a competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT de regulamentar o 

transporte de cargas e de produtos perigosos em rodovias e ferrovias. 

 

• LEI FEDERAL nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil. 

 

• LEI FEDERAL nº. 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. 

 

• Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – disponibilizado para 

consulta no endereço eletrônico:  https://dvnop5.wixsite.com/licitaslu 

 

• DECRETO FEDERAL nº. 7.404, de 23 de dezembro de 2010 - Regulamenta a Lei nº. 

12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o 
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Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê orientador para 

a implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências. 

 

• PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO nº. 3.214, de 08 de junho 

de 1978 - Aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da 

Consolidação das Leis do Trabalho, relativas a Segurança e Medicina do Trabalho. 

 

• ABNT NBR 7500:2017 - símbolo de risco e manuseio para o transporte e armazenamento 

de material. 

 

• ABNT NBR 9191:2008 - sacos plásticos para acondicionamento de lixo - requisitos e 

métodos de ensaio. 

 

• ABNT NBR 10004:2004 - resíduos sólidos - classificação. 

 

• ABNT NBR 12980:1993 - coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos urbanos. 

 

• ABNT NBR 13221:2017 - transporte terrestre de resíduos. 

 

• ABNT NBR 13230:2008 - embalagens e acondicionamento plásticos recicláveis - 

identificação e simbologia. 

 

• Normas Regulamentadoras da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Normas de 

Segurança e Saúde do Trabalhador para Prestação de Serviços, da SLU, disponibilizado 

para consulta no endereço eletrônico:  https://dvnop5.wixsite.com/licitaslu 

 

• Outras Normais técnicas e instrumentos legais pertinentes. 

 

29. AMOSTRA DOS CESTOS COLETORES 

 

29.1.   Para fins de verificação da adequabilidade do objeto em face das exigências do 

edital, deverá ser entregue pelo arrematante do lote, 01(uma) amostra de cada cesto coletor 

(de acordo com modelos item 11-Projeto Executivo), no prazo máximo de até 15 (quinze) 

dias corridos contados da convocação pelo “Chat” do pregão eletrônico. 

 

29.2. A convocação para a apresentação das amostras será realizada no “Chat de 

Mensagens” do lote. 
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29.3. O licitante deverá agendar a entrega das amostras, com o prazo mínimo de 48 horas 

de antecedência, nos telefones (031)3277-9806/9144, com o empregado Magno 

Vicente da Silva e entregá-las nas dependências do Almoxarifado Central da 

CONTRATANTE, situado à Rua Dr. Carlos Eduardo Lott, 205, Jardim Filadélfia, Belo 

Horizonte, nos dias considerados úteis e de expediente normal, no horário de 08h00 

às 11h:00 e de 13h:00 às 16h:00, ou em outro local indicado pela CONTRATANTE, 

em Belo Horizonte.  

 

29.4. Após o recebimento, as amostras serão analisadas pelo Fiscal do Contrato e, em até 

05 (cinco) dias corridos será emitido parecer técnico. Caso não seja aprovado, a 

CONTRATADA terá 15 (quinze) dias corridos, contados da data do recebimento do 

parecer técnico, para corrigir possíveis falhas ou mesmo confeccionar nova amostra 

e apresentá-la à Fiscalização. Nesse caso, em até 05 (cinco) dias corridos, a nova 

amostra será avaliada pelo Fiscal do Contrato e emitido novo parecer técnico final de 

aprovação. 

 

29.5. O arrematante que não apresentar a(s) referida(s) amostra(s) no prazo estabelecido 

ou sendo ela(s) incompatível(is) com o descrito no edital será desclassificada. 

 

29.6.  Caso seja determinado pela Contratante, a Contratada deverá permitir acesso ao 

local de fabricação dos equipamentos. 

 

30. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

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

FORMA  GLOBAL, observadas as exigências deste Projeto Executivo e Edital. 

 

30.2. No certame será analisado o valor unitário de cada item que compõe o lote, conforme 

Proposta Comercial a ser apresentada; portanto quando da avaliação da aceitabilidade da 

proposta será considerado o valor referencial de mercado de cada item/produto. 

 

30.3. O valor do orçamento, conforme planilha de referência, 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. 

 

31. FORO 
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31.1. Para dirimir todas as questões decorrentes da execução deste Contrato, fica eleito o 

Foro da Comarca de Belo Horizonte, excluído qualquer outro. 

 

31.2. E, por assim se acharem justas, acordadas e contratadas, as partes firmam o 

presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surta seus efeitos 

legais. 

 

 

 

Belo Horizonte, 10 de maio de 2019. 

 

 

 

 

________________________________      _________________________ 

Diretoria de Gestão e Planejamento        Diretoria Operacional 

 


