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1. OBJETIVO 

1.1. Estas Orientações Técnicas têm por objetivo caracterizar o objeto a ser contratado, detalhar suas 
especificações e orientar a prestação de serviços, no que diz respeito a:  

a) Estabelecer que a prestação de serviços deverá obrigatoriamente obedecer às normas, 
especificações e procedimentos orientadores dos processos de desenvolvimento, aprovação e 
avaliação de produtos e serviços, a partir dos seguintes parâmetros: 

a.1)  Este documento (Orientações Técnicas); 

a.2)  Legislação pertinente; 

a.3) Procedimentos e diretrizes da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) para elaboração 
e aprovação das ações de Mobilização, Comunicação Social e Educação Socioambiental; 

a.4) Planilha de composição de custos; 

a.5) Projeto básico de licitação. 

b) Estabelecer o nível de qualidade prevista para os serviços, com base nos elementos que constituem 
o presente. 

2. ESCOPO DO TRABALHO SOCIAL  

2.1. FASES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL  

2.1.1. Em linhas gerais, o escopo da prestação de serviços pode ser compreendido em três principais 
fases (pré-obras, obras e pós-obras), em consonância com os acordos já estabelecidos pelas 
instâncias de repasse ou financiamento. 

2.1.2. A seguir, quadro-resumo das principais iniciativas, produtos e serviços em relação às fases: 

PRODUTOS 
E 

SERVIÇOS 

PRÉ-OBRAS OBRAS PÓS-OBRAS 

Processo licitatório 
do Projeto de 

Trabalho Social - 
PTS. 

Aprovação e execução 
propriamente dita do PTS. 

Realização das 
pesquisas com os 

moradores do entorno 
das Unidades de 
Recebimento de 

Pequenos Volumes de 
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Resíduos da 

Construção Civil e 
Resíduos Volumosos 

– URPVs. 

Apresentação e aprovação 
do planejamento da 

pesquisa, da abordagem 
aos moradores para 

convidá-los a participarem 
das oficinas e do guia 

metodológico das oficinas. 

Mobilização social 
para participação das 

oficinas. 
Articulação para 
início das ações: 

formação de equipe 
e reuniões com a 

CONTRATANTE. 

Realização das 
oficinas nas URPVs e 
avaliação do PTS. 
 
Avaliação ex-post do 
PTS. 

2.2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO E DO ENTORNO IMEDIATO  

2.2.1. O PTS propõe realizar algumas atividades com a população do entorno de cinco (5) Unidades 
de Recebimento de Pequenos Volumes de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos – 
URPVs - reformadas com os recursos do Avançar Cidades. Tendo em vista que as URPVs 
consistem em um equipamento de limpeza urbana disponível a todos os moradores da cidade, sem 
uma vinculação específica com uma população previamente delimitada, optou-se por descrever o 
território do entorno de cada URPV. Sendo assim, para cada equipamento a ser reformado serão 
apresentados dados relacionados à sua localização, à população estimada da região, vias de acesso, 
sub-bacia hidrográfica e equipamentos públicos próximos. 

2.2.2. As URPVs contempladas neste PTS são as seguintes: 

a) URPV Pindorama – Avenida Amintas Jacques de Moraes, s/n, Pindorama (Localiza-se no final 
da avenida, na área da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos da BR-040). 

a.1) O equipamento está localizado na Regional Noroeste, cuja população em 2010 era de 
268.038 pessoas. Mais especificamente em relação ao bairro Pindorama, conforme os dados 
geoespaciais disponibilizados pela Prefeitura de Belo Horizonte, em 2010 sua população 
estimada estava em um intervalo entre 13.000 a 34.000 pessoas.  

a.2) Entre os bairros próximos estão: Novo Glória, Coqueiros e Vila Coqueiral. 
Predominantemente, esses territórios são compostos por domicílios residenciais do tipo casa.  A 
principal via de acesso à região é a Avenida Amintas Jacques de Moraes, que interliga diversos 
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bairros da região e outras vias importantes de acesso tais como a Avenida Heráclito Mourão de 
Miranda e a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes.  

 

a.3) Além disso, a URPV situa-se na sub-bacia hidrográfica do Ribeirão do Onça, a montante 
da Lagoa da Pampulha. Importante também destacar que essa região é vizinha da Central de 
Tratamento de Resíduos Sólidos da BR-040 (CTRS-040), aterro sanitário da SLU que recebeu 
os resíduos sólidos domiciliares de Belo Horizonte de 1975 a 2007. 

a.4) Dentre os equipamentos públicos próximos pode-se citar duas academias a céu aberto, 
sendo uma na Avenida Amintas Jacques e outra na praça Adalmo Passos Lopes; o Centro de 
Saúde Elza Martins; a EMEI Pindorama e as Escolas estaduais Olívia Pinto de Castro e Doutor 
Lucas Monteiro Machado. 

b) URPV Jatobá – Avenida Agenor Nonato de Souza, 710, Jatobá. 
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b.1) O equipamento está localizado na Regional Barreiro, cuja população em 2010 era de 
282.552 pessoas. Mais especificamente em relação ao bairro Jatobá, conforme os dados 
geoespaciais disponibilizados pela Prefeitura de Belo Horizonte1, estima-se em 2010 uma 
população entre 13.000 e 34.000 pessoas.  

b.2) Entre os bairros próximos destacam-se: Santa Rita, Ernesto Guimarães, Jardim do Vale, 
Conjunto Jatobá e Santa Cecília. Predominantemente, esses territórios são compostos por 
domicílios residenciais do tipo casa.  

b.3) A Avenida Senador Levindo Coelho é a principal via de acesso à região, sendo 
responsável por conectar os bairros da região ao centro da Regional Barreiro e a outras vias de 
acesso importantes tais como Avenida Teresa Cristina e Avenida Waldir Soeiro Emrich (Via do 
Minério). Situada na sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Arrudas, a respectiva URPV possui um 
córrego próximo, com parte de leito ainda em curso natural. 

                                                           
1 Dados disponíveis em https://bhgeo.pbh.gov.br/home. 
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b.4) Dentre os equipamentos públicos próximos pode-se citar a Escola Municipal de Ensino 
Infantil (EMEI) Jatobá IV, duas academias a céu aberto na Avenida Delfino Francisco Xavier e 
na praça Confrade Célio Silva, o Centro de Saúde do Vale do Jatobá; a Escola Estadual Doutor 
Aurino Morais, além das creches conveniadas Instituto Educacional Caminhar, Creche Casinha 
da Vovó e Escola da Comunidade Assis Chateaubriand. 

c) URPV Rua das Flores – Rua José Furletti, 45 - Betânia. 

 

c.1) O equipamento está localizado na Regional Oeste, cuja população em 2010 era de 
aproximadamente 308.549 pessoas. Mais especificamente em relação ao bairro Betânia, 
conforme os dados geoespaciais disponibilizados pela Prefeitura de Belo Horizonte, sua 
população estava no intervalo de 10.000 a 20.000 pessoas.  

c.2) Entre os bairros mais próximos estão: Nova Cintra, Cinquentenário e Vista Alegre. No 
bairro Betânia predominam os domicílios residenciais do tipo casas e do tipo edifícios. As 
principais vias de acesso à região são a Avenida Teresa Cristina e a Rua Úrsula Paulino. Além 
disso, a URPV situa-se próxima à linha ferroviária. Situada na sub-bacia hidrográfica do 
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Ribeirão Arrudas, a respectiva URPV está bem próxima da confluência do Córrego Ferrugem 
com o Ribeirão Arrudas, região de constantes alagamentos causados por chuvas intensas.  

c.3) Dentre os equipamentos públicos próximos pode-se citar o Hospital Espírita André Luiz, a 
Escola Estadual Professora Maria do Socorro Andrade, a Escola Estadual Professor Magalhães 
Drummond, Praça Cardeal Arco Verde e a Regional Oeste da Prefeitura de Belo Horizonte.  

d) URPV Milionários – Rua Dona Luiza, 865 - Milionários. 

d.1) O equipamento está localizado na Regional Barreiro, cuja população em 2010 era de 
282.552 pessoas. Conforme os dados geoespaciais disponibilizados pela Prefeitura de Belo 
Horizonte, o bairro Milionários possui uma população entre 10.000 e 20.000 pessoas. Entre os 
bairros próximos estão Novo das Indústrias, Bonsucesso e Araguaia. O tipo de domicílio 
predominante no bairro é residencial do tipo casa. A principal via de acesso ao bairro é a 
Avenida Waldir Soeiro Emrich (Via do Minério), a Rua João Caetano Pirri, Rua Dona Luiza e 
a Rua Ponta Grossa.  

d.2) Cabe destacar que o bairro se situa na bacia hidrográfica do Rio das Velhas, muito 
próximo do curso d’água do Córrego Bonsucesso. Dentre os equipamentos públicos próximos 
pode-se citar o Centro Esportivo do bairro Milionários, a Escola Estadual Doutor José 
Patrocínio Pontes, o Centro de Saúde Milionários e a Regional Barreiro.  
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e) URPV Flávio de Oliveira – Rua Itapetininga, 2, Conjunto Flávio de Oliveira - Barreiro. 

e.1) O equipamento está localizado na Regional Barreiro, cuja população em 2010 era de 
282.552 pessoas. Mais especificamente em relação ao bairro Flávio de Oliveira, conforme os 
dados geoespaciais disponibilizados pela Prefeitura de Belo Horizonte, estima-se que sua 
população esteja na faixa até 5.000 habitantes.  Entre os bairros mais próximos estão: Urucuia, 
Cardoso, Pongelupe e Flávio Marques Lisboa, nos quais predominam domicílios residenciais 
do tipo casas e alguns conjuntos habitacionais.  

e.2) As principais vias de acesso são a Avenida Olinto de Meireles, a Avenida Menelick de 
Carvalho, a Avenida Ximango, a Rua Barão de Monte Alto e a Rua Flamengo. Situada na 
Bacia hidrográfica do Ribeirão Arruda, a respectiva URPV está bem próxima do Parque Burle 
Marx (Parque das águas) onde existem muitas nascentes.  

e.3) Dentre os equipamentos públicos próximos pode-se citar toda a estrutura do Parque das 
Águas, Centro de Saúde Barreiro de Cima, Praça Marabu e a Escola Municipal Polo de 
Educação Integrada. 
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2.3. CARACTERIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES DE REFORMAS NAS UNIDADES DE 
RECEBIMENTO DE PEQUENOS VOLUMES DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E 
RESÍDUOS VOLUMOSOS – URPVS.  

2.3.1. O projeto de reestruturação da coleta seletiva de resíduos de construção civil e volumosos 
abarca uma série de ações, dentre as quais a adequação dos espaços ocupados pelas URPVs e a 
instalação de sistema de vigilância por câmeras para aprimorar a segurança e conservação desses 
equipamentos públicos. 

2.3.2. As intervenções previstas para a adequação do espaço das URPVs consistem em: 

a) Infraestrutura mínima de quantidades de caçambas e boxes para armazenamento temporários de 
resíduos; 

b) Adequação dos pátios das URPVs para possibilitar a manobra de veículos responsáveis pela 
operação do equipamento; 

c) Construção ou reforma de edificação de apoio aos operadores das URPVs; 
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d) Instalação ou reforma de cercamento com alambrado; 

2.3.3. Essas modalidades de intervenção nas URPVs ocasionam necessidades específicas a serem 
atendidas por meio do Projeto de Trabalho Social – PTS. Assim, a interface entre o trabalho de 
acompanhamento social e a realização do cronograma de obras torna-se uma questão de extrema 
importância para o bom êxito do empreendimento.  

2.4. CARACTERIZAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL  

2.4.1. As ações de mobilização e educação ambiental têm por objetivo desenvolver processos de 
apropriação do espaço das URPVs com os moradores dos respectivos entornos. A participação dos 
moradores do entorno se iniciará durante o andamento das obras, se intensificando após a conclusão 
das reformas das URPV’s. Sua operacionalização ocorrerá durante todo o processo de fomento à 
apropriação do equipamento de limpeza urbana, por meio das atividades previstas nesta contratação. 

2.4.2. A presente licitação visa atender a necessidade de contratação de empresa que desenvolverá 
as ações de pesquisa relativas à percepção da população sobre o equipamento de limpeza urbana, à 
mobilização e comunicação social sobre as melhorias implementadas, às oficinas de educação 
socioambiental por meio das quais se pretende promover uma formação sobre consumo e descarte 
consciente de resíduos sólidos, além de capacitar os participantes para a produção de objetos a partir 
do reaproveitamento de resíduos sólidos, em especial resíduos da construção civil e volumosos.  

2.4.3. Assim, o trabalho social previsto no contrato em questão está relacionado à execução da 
reforma de 5 (cinco) URPVs. As ações e atividades deverão estar relacionadas às diretrizes 
programáticas e metodológicas determinadas pela CEF e pela CONTRATANTE/SLU/SMOBI e 
estão mencionadas no cronograma físico-financeiro. Tal cronograma deverá ser revisado e 
atualizado pela CONTRATADA com aprovação do fiscal do contrato designado pela 
CONTRATANTE, no que diz respeito às seguintes especificações: 

I. Elaboração de Avaliação “Ex-ante”: realização de pesquisa amostral com a utilização de 
questionário semiestruturado com o objetivo de compreender a percepção dos moradores sobre o 
funcionamento das URPVs, assim como em relação às suas práticas de consumo e descarte de 
resíduos sólidos e os respectivos perfis socioeconômicos dos entrevistados. 

II. Mobilização social dos moradores do entorno: abordagem dos moradores do entorno das 
URPVs, em seus domicílios, com o intuito de informar sobre as reformas e melhorias 
implementadas e, principalmente, convidar os moradores para participar das quatro oficinas de 
educação ambiental a serem realizadas em cada uma das cinco URPVs.  

 



 
 
 

Superintendência de Limpeza 
Urbana - SLU 

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS Página N.º 10/40 

Assunto/Objeto: 

Contratação de empresa prestadora de serviços na área social, capacitada para a implementação 

das ações e atividades do Projeto de Trabalho Social – PTS nas Unidades de Recebimento de 

Pequenos Volumes de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos – URPV’S   

UNIDADE SOLICITANTE: DPSM ELABORAÇÃO: Diogo Cesar Pereira. DATA: 24/06/2021 

PROCESSO N°: 01- 029.328/21-50 LICITAÇÃO: SLU/SMOBI Nº 007/2021 

 
III. Realização de oficinas de educação socioambiental: ministrar quatro oficinas de educação 
socioambiental em cada URPV abrangida pelo PTS com o objetivo de promover uma reflexão 
em torno da geração e descarte de resíduos sólidos em nossa sociedade por meio do ensino de 
como construir alguns objetos para uso doméstico a partir do reaproveitamento de resíduos. Além 
disso, pretende-se montar um espaço de convivência para os frequentadores das URPVs a partir 
dos objetos produzidos nas seguintes oficinas de educação socioambiental: 

a) Oficina de pintura decorativa com tinta ecológica (Geotinta); 

b) Oficina de confecção de tampo para mesa para jardim; 

c) Oficina de produção de jardim vertical com paletes; 

d) Oficina de criação de vasos de pneus.  

IV. Elaboração de Avaliação “Ex-post”: realização de pesquisa para avaliar o impacto das 
oficinas na percepção dos participantes, por meio de um questionário semiestruturado aplicado 
antes e depois da participação na oficina. 

V. Planejamento, Monitoramento e Avaliação: elaboração dos instrumentos abaixo elencados, 
que irão compor e/ou subsidiar os diversos processos de gestão do Projeto de Trabalho Social – 
PTS de acordo com os modelos, caso necessário, fornecidos pela CONTRATANTE: 

a) Relatórios de Planejamento do PTS: elaboração de relatório com o planejamento de execução 
das atividades contratadas no PTS, a ser entregue 30 dias após a reunião com a 
CONTRATANTE, contemplando os seguintes itens: 

a.1) Plano amostral e a técnica empregada para a coleta dos dados da pesquisa de avaliação ‘ex-
ante’ no entorno de cada URPV; 

a.2) Questionário da coleta de dados das avaliações ‘ex-ante’ e ‘ex-post’; 

a.3) Manual com as orientações aos entrevistadores e estrutura do treinamento, tanto da 
avaliação ‘ex-ante’ quanto da avaliação ‘ex-post’; 

a.4) Tecnologias propostas para a coleta de dados das avaliações ‘ex-ante’ e ‘ex-post’; 

a.5) Indicação das técnicas de processamento e análise dos dados das avaliações ‘ex-ante’ e 
‘ex-post’; 

a.6) Proposta de melhorias no folder educativo apresentado pela contratante; 
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a.7) Definição da metodologia de abordagem dos domicílios, incluindo os mapas e outros 
materiais de orientação aos mobilizadores, principalmente as estratégias de explicação e 
convencimento à participação das oficinas de educação socioambiental; 

a.8) Manual metodológico com a descrição da forma pela qual as oficinas serão conduzidas, 
com ênfase na articulação entre o conteúdo da oficina e temas relevantes para a educação 
socioambiental para a gestão de resíduos da construção civil; 

a.9) Relação dos profissionais que comporão as equipes de trabalho de cada atividade; 

a.10) Cronograma de trabalho com as datas atualizadas para a realização de cada atividade e 
entrega dos produtos contratados. 

b) Relatórios de Monitoramento Periódicos: elaboração do “Relatório Mensal de 
Acompanhamento de Atividades” com o objetivo de encaminhar os produtos executados para a 
medição, além de manter a CONTRATANTE informada sobre o desenvolvimento dos 
trabalhos e as justificativas para dificuldades na execução do objeto contratado, assim como as 
soluções propostas e adotadas; 

c) Gerenciamento de Informações: execução de atividades que visam ao adequado gerenciamento 
das informações produzidas e/ou veiculadas pela CONTRATADA, segundo parâmetros 
estabelecidos pela CONTRATANTE, e que sejam de interesse da administração pública; 

d) Relatório Final do Trabalho Técnico Social: ficará a cargo da CONTRATADA, sob supervisão 
e aprovação da CONTRATANTE, a elaboração do relatório final do Trabalho Técnico Social, 
com base nos dados das avaliações ex-ante, ex-post  e em outras informações coletadas ao 
longo da execução do contrato, conforme as diretrizes apresentadas no item 5 destas 
Orientações Técnicas. 

2.5. BENEFICIÁRIOS  

2.5.1. Beneficiários Diretos: constituem-se beneficiários diretos os moradores de área do entorno 
próximo das URPV’s, ou seja, em uma área com raio de 500 metros contados a partir de cada 
URPV.  

2.5.2. Beneficiários Indiretos: constituem-se beneficiários indiretos os usuários das URPV’s que 
receberão os benefícios da requalificação do equipamento e que poderão usufruir do espaço de 
convivência montado com as oficinas de educação socioambiental.  

2.5.3. Os trabalhos aqui previstos serão executados visando atender os dois tipos de beneficiários 
aqui descritos, com prioridade aos beneficiários diretos. 
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3. ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 

3.1. Para execução dos serviços e contratação dos produtos que compõem o objeto da presente 
licitação, deverão ser observados os passos descritos a seguir: 

3.1.1. ETAPA PRELIMINAR 

I. Consiste nas atividades a serem desempenhadas tão logo seja emitida a Ordem de Serviço. Para 
a execução das ações deverão ser apresentadas, se necessário, propostas de adequações no 
cronograma de atividades e físico-financeiro da execução PTS. Para tanto, serão articuladas e 
realizadas as ações para revisão destes cronogramas, as quais deverão prever minimamente: 

a) Reuniões, Visitas Técnicas e Capacitações: como primeira atividade da etapa preliminar, a 
CONTRATADA participará de reuniões e de atividades de capacitação, realizadas pelo corpo 
técnico da CONTRATANTE. Na oportunidade, serão apresentados o organograma e uma 
síntese dos principais projetos desenvolvidos pela SLU; 

b) Após 30 dias corridos da realização da reunião de capacitação, a CONTRATADA deverá 
entregar o planejamento técnico de execução do PTS, por meio do qual a CONTRATANTE 
avaliará a adequação do planejamento da pesquisa, incluindo o plano amostral e o instrumento 
de coleta de dados; do plano de mobilização social, da concepção das oficinas de educação 
socioambiental e da avaliação ex-post.  

c) Entrega dos Cronogramas de Atividades e Físico-Financeiro: a partir das reuniões e visitas, 
CONTRATANTE e CONTRATADA definirão as diretrizes para a adequação dos 
cronogramas, se necessário, capazes de dar respostas às necessidades específicas, na etapa atual 
do empreendimento; 

c.1) A revisão dos cronogramas físico-financeiros realizada na etapa preliminar de 
desenvolvimento das ações irá prevalecer sobre os cronogramas previamente definidos e 
apresentados no edital de licitação. 

3.1.2. DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DAS AÇÕES DO PTTS 

I. Consiste na etapa de desenvolvimento propriamente dito das ações e contempla a execução 
dos serviços compatíveis com o avançar do cronograma físico-financeiro do Projeto de Trabalho 
Social – PTS, de modo integrado à dinâmica de execução de obras. 
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II. A CONTRATADA deverá levar em conta as distintas fases de execução como também as 
especificações dos SERVIÇOS contratados, o que prevê: 

a) Observância aos procedimentos, às normas e às diretrizes metodológicas mínimas da 
CONTRATANTE, conforme disposto nas instruções normativas e legislações citadas no item 2 
do Termo de Referência, especialmente a Portaria Nº 464, de 25 de julho de 2018, que dispõe 
sobre o Trabalho Social nos programas e ações do Ministério das Cidades, e aquelas 
complementares que serão repassadas à CONTRATADA quando da emissão da Ordem de 
Serviço; 

b) Observância às composições de custos, conforme planilha orçamentária e planilhas 
contratuais; 

c) Aprovação condicionada aos parâmetros de qualidade postos pela CONTRATANTE; 

4. ESPECIFICAÇÕES E PARÂMETROS MÍNIMOS DE QUALIDADE DOS PRODUTOS E 
SERVIÇOS  

4.1. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS  

4.1.1. A seguir estão discriminados os serviços técnicos especializados, com as devidas 
especificações: 

 

EIXOS, PRODUTOS 

E SERVIÇOS 

ITEM ESPECIFICAÇÕES 

ELABORAÇÃO DE 

DIAGNÓSTICO E 

EMISSÃO DE 

RELATÓRIO - INCLUÍDO 

CÁLCULO DO 

UNIVERSO AMOSTRAL,  

METODOLOGIA E 

ANÁLISE DE DADOS 

71.02.01 

1. Esse produto compreende todo o planejamento da 
pesquisa com os moradores do entorno das URPVs, fase 
da avaliação ex-ante do Projeto de Trabalho Social, 
incluindo a elaboração do plano amostral, instrumento 
de coleta de dados, metodologia de pesquisa 
(processamento e plano de análise); assim como o 
relatório final de análise da pesquisa. Exige-se a 
emissão mensal de relatório das ações realizadas para 
fins de acompanhamento da evolução dos trabalhos. A 
seguir, algumas definições importantes:  

1.1. Disponibilização de 1 Técnico de Nível Superior 
Sênior, responsável pela coordenação técnica da 
pesquisa e pela elaboração dos relatórios mensais, dos 
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relatórios para fins de medição e pelo relatório final de 
análise da pesquisa. O Técnico deverá atender às 
especificações descritas nas alíneas “a” e “b” do 
presente tópico. 

1.2. Disponibilização de 1 Técnico de Nível Superior, 
conforme especificações descritas na alínea “c” do 
presente tópico. 

1.3. As diretrizes para a produção dos relatórios 
mensais de acompanhamento, dos relatórios para fins 
de medição, assim como o relatório final de análise da 
pesquisa, serão repassadas pela CONTRATANTE em 
reunião com a CONTRATADA após a emissão da 
ordem de serviços. 

PESQUISA AMOSTRAL 

C/ APLICAÇÃO DE 

QUESTIONÁRIO - 

INCLUÍDA DIGITAÇÃO 

DE DADOS E 

TABULAÇÃO 

71.02.02 

1. A pesquisa amostral consistirá na aplicação de 150 
questionários semiestruturados, conforme definido no 
plano amostral, com moradores do entorno de até 500 
metros de cada uma das cinco URPVs, incluindo a 
digitação, checagem e processamento dos dados. 

2. O questionário semiestruturado da avaliação ex-ante 
deverá ser elaborado pela contratada contemplando 
perguntas sobre os seguintes eixos temáticos: 

2.1. Perfil socioeconômico dos entrevistados; 

2.2. Valores e percepção sobre meio ambiente e 
resíduos sólidos; 

2.3. Conhecimentos relacionados à gestão de resíduos 
sólidos; 

2.4. Práticas de gerenciamento dos resíduos sólidos 
gerados em seu domicílio; 

2.5. Percepção sobre a URPV e avaliação do programa 
de coleta seletiva de resíduos da construção civil; 

3. A contratada deverá as seguintes orientações para a 
elaboração desse produto: 

3.1. Disponibilização de 1 Técnico de Nível Superior 
conforme especificações descritas na alínea “d” do 
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presente tópico.  

 3.2. Disponibilização de 1 Técnico de Nível Médio 
(administrativo) conforme especificações descritas na 
alínea “e” do presente tópico. 

3.3. Disponibilização de Técnicos de Nível Médio 
(Mobilizador Social) em quantidade suficiente para a 
realização da coleta de dados de acordo com o 
cronograma do PTS e em conformidade com os 
parâmetros de qualidade estabelecidos. Esses técnicos 
devem seguir as especificações descritas na alínea “f” 
do presente tópico. 

3.4. Disponibilização e manutenção de veículo popular 
motor 1.0 com ar e seguro, inclusive gasolina, 
conforme especificidades descritas na alínea “k” do 
referido tópico. 

3.5. Disponibilização de questionários impressos ou 
em formato digital para a realização da pesquisa. 

 

EIXOS, PRODUTOS 

E SERVIÇOS 

ITEM ESPECIFICAÇÕES 

PROCESSO DE 

MOBILIZAÇÃO 

DOS MORADORES 

DO ENTORNO DAS 

URPV’S 

71.50.01 

 

1. O processo de mobilização consiste na abordagem de 
até 380 domicílios no entorno de 500 metros de cada 
uma das cinco URPV's, com o objetivo de informá-los 
sobre a reestruturação do equipamento e convidá-los a 
participarem das oficinas de educação socioambiental. A 
seguir, o detalhamento das especificações do produto, 
incluídos encargos e tributos relativos à contratação da 
mão de obra, transporte e reprografia: 

1.1. Disponibilização de pelo menos 1 Técnico de 
Nível Superior, conforme especificações descritas na 
alínea “g” do presente tópico.  

1.2. Disponibilização de ao menos 2 Técnicos de Nível 
Médio (mobilizador social) conforme especificações 
descritas na alínea “h” do presente tópico.  
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1.3. Disponibilização e manutenção de veículo popular 
motor 1.0 com ar e seguro, inclusive gasolina, 
conforme especificidades descritas na alínea “k” do 
referido tópico. 

1.4. Disponibilização de folderes impressos para 
entrega aos moradores nas quantidades e 
especificações descritas na alínea “m” do presente 
tópico. 

EIXOS, PRODUTOS 

E SERVIÇOS 
ITEM ESPECIFICAÇÕES 

OFICINAS DE 

EDUCAÇÃO 

SOCIOAMBIENTAL 

 

71.52 

1. Com as oficinas de educação socioambiental 
pretende-se fomentar a reflexão sobre a geração e o 
descarte dos resíduos sólidos em nossa sociedade, por 
meio do ensino de algumas possibilidades de 
reaproveitamento de alguns tipos de resíduos, com 
destaque para os resíduos da construção civil. Dessa 
forma, é possível abordar conceitos importantes e 
abrangentes da gestão dos resíduos sólidos, tais como: 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos, coleta seletiva, logística reversa. 

2. Serão realizados 4 tipos de oficinas por URPV, 
utilizando-se o próprio espaço das URPV’s, com 
duração de 4 horas, para um público máximo de 20 
participantes, conforme a seguinte descrição: 

2.1. Oficina de pintura decorativa com tinta 
ecológica (Geotinta). O objetivo é demonstrar que 
com o uso de tintas alternativas, que não sejam à base 
de petróleo, pode-se obter bons resultados em 
cobertura de superfícies externas, e para uso de 
trabalho artístico proposto nas outras oficinas. 

2.2. Oficina de tampo de mesa para jardim. O 
objetivo consiste em demonstrar como a reutilização 
de resíduos de construção civil possibilita a construção 
de mobiliário útil e com valor estético. 
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2.2. Oficina de produção de jardim vertical com 
paletes. O objetivo consiste em utilizar madeiras e 
garrafas PET para criar um adorno funcional para 
jardins e áreas externas. 

2.3. Oficina de vaso de pneu. O objetivo é criar um 
adorno para áreas externas com o uso de pneus, 
resíduo reverso que demora anos para se decompor na 
natureza. 

3. As especificações sobre o processo de realização das 
oficinas estão descritas nas alíneas “n” a “q” do presente 
tópico. 

4. Além disso, a realização de cada oficina dependerá da 
disponibilização dos seguintes recursos: 

4.1. 1 Técnico de Nível Superior Supervisor 
responsável pelo planejamento, execução das ações de 
suporte e avaliação das oficinas conforme 
especificações da alínea “i” do presente tópico. 

4.2. 1 Técnico de Nível Superior (Oficineiro) 
conforme especificações da alínea “j” do presente 
tópico.  

4.3. 1 Picape para o transporte do oficineiro, de todos 
os materiais até as URPVs para a realização das 
oficinas e para entrega dos materiais não utilizados e 
dos produtos a serem entregues no CEMAR, conforme 
especificações descritas na alínea “l” do presente 
tópico.   

4.4. todos materiais específicos para a realização de 
cada oficina, conforme listado nas alíneas “r” a “u”; 

4.5. todos materiais de apoio necessários para dar o 
suporte à realização das oficinas com qualidade e 
segurança, conforme listado nas alíneas “v”. 

EIXOS, PRODUTOS 

E SERVIÇOS 
ITEM ESPECIFICAÇÕES 
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PESQUISA 

AMOSTRAL C/ 

APLICAÇÃO DE 

QUESTIONÁRIO - 

INCLUÍDA 

DIGITAÇÃO DE 

DADOS E 

TABULAÇÃO 

71.51.01 

1. Esse produto consiste na aplicação de até 400 
questionários semiestruturados, antes e depois da 
participação dos moradores do entorno nas 20 oficinas 
de educação socioambiental, incluindo a digitação, 
checagem e processamento dos dados. 

2. O questionário semiestruturado da avaliação ex-post 
deverá ser elaborado pela contratada, contemplando 
perguntas sobre os seguintes eixos temáticos: 

2.1. Perfil socioeconômico dos entrevistados; 

2.2. Valores e percepção sobre meio ambiente e 
resíduos sólidos; 

2.3. Conhecimentos relacionados à gestão de resíduos 
sólidos; 

2.4. Percepção sobre a URPV e avaliação do programa 
de coleta seletiva de resíduos da construção civil; 

2.5. Percepção sobre a oficina e seus resultados. 

3. A seguir, algumas definições importantes:  

3.1. Disponibilização de 1 Técnico de Nível Superior 
conforme especificações descritas na alínea “d” do 
presente tópico.  

3.2. Disponibilização de 1 Técnico de Nível Médio 
(administrativo) conforme especificações descritas na 
alínea “e” do presente tópico. 

3.3. Disponibilização de questionários impressos ou 
em formato digital para a realização da pesquisa. 

EMISSÃO DE 

RELATÓRIO DE 

AVALIAÇÃO PÓS 

OCUPAÇÃO - "EX-

POST".  

     

71.51.02 

1. Elaboração do relatório com a análise da pesquisa de 
avaliação ex-post e com a avaliação do PTS e suas 
etapas. A seguir, algumas definições importantes:  

1.1. Disponibilização de 1 Técnico de Nível Superior 
Sênior, responsável pela coordenação técnica da 
pesquisa e pela elaboração do relatório final do PTS. O 
Técnico deverá atender às especificações descritas nas 
alíneas “a” e “b” do presente tópico. 
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1.2. Disponibilização de 1 Técnico de Nível Superior, 
conforme especificações descritas na alínea “c” do 
presente tópico. 

1.3. As diretrizes para a produção do relatório final de 
análise da pesquisa serão repassadas pela 
CONTRATANTE, em reunião com a 
CONTRATADA, após a emissão da ordem de 
serviços. 

A) Especificações técnicas para o profissional Técnico Nível Superior Sênior, responsável 
Técnico da CONTRATADA a ser disponibilizado conforme composição de custos dos itens 
71.02.01 e 71.51.02, que compõe a equipe mínima: 

A.1) O profissional deverá possuir formação em Ciências Sociais / Sociologia, com 
especialização ou mestrado ou doutorado na área. 

A.2) O profissional deverá comprovar, por meio de atestados ou currículo, que executou, na 
qualidade de responsável técnico, ou coordenador, ou supervisor, serviços de pesquisas 
quantitativa ou qualitativa. 

B) As atribuições do Responsável Técnico são as seguintes: 

B.1) Atender às determinações e disposições do presente “Termo de Referência”;  

B.2) Garantir o cumprimento dos cronogramas bem como o bom desenvolvimento das ações e 
atividades do PTS;  

B.3) Responder pela metodologia de trabalho apresentada pela CONTRATADA e aprovada 
pela CONTRATANTE; 

B.4) Zelar pelo bom desempenho da Equipe Técnica Mínima;  

B.5) Elaborar e firmar os “Planejamentos das ações”, “Relatórios de Acompanhamento 
Mensal”, “Relatórios de medição” bem como o “Relatório Final”;  

B.6) Elaborar e garantir, juntamente com a Supervisão da CONTRATANTE, o cumprimento 
dos planos de ação bem como dos serviços que dependem de subcontratação de consultoria 
externa;  
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B.7) Executar e responder pelos processos de Planejamento, Monitoramento e Avaliação das 
ações; 

C) Especificações técnicas para o profissional Técnico Nível Superior, para auxiliar o Técnico de 
Nível Superior Sênior no planejamento da pesquisa e na elaboração dos relatórios, assim como 
atuar na integração dos processos de planejamento e execução da pesquisa, de modo a garantir 
a plena execução do planejamento e subsidiar a análise da pesquisa com informações do 
campo: 

C.1) O profissional deverá possuir formação em Ciências Sociais / Sociologia. 

C.2) O profissional deverá comprovar, por meio de atestados ou currículo, que executou 
serviços de pesquisas quantitativa ou qualitativa. 

D) Especificações técnicas para o profissional Técnico Nível Superior cuja atribuição é treinar a 
equipe de entrevistadores, coordenar o campo da pesquisa do diagnóstico ex-ante e da 
avaliação ex-post, além de realizar o processamento dos dados coletados: 

D.1) O profissional deverá possuir formação em Ciências Sociais / Sociologia.  

D.2) O profissional deverá comprovar, por meio de atestados ou currículo, que executou 
serviços de pesquisas quantitativa ou qualitativa. 

E) Especificações técnicas para o Técnico de Nível Médio (Administrativo): 

E.1) O profissional deverá possuir ensino médio completo. 

F) Especificações técnicas para o Técnico de Nível Médio (Mobilizador Social): 

F.1) O profissional deverá possuir no mínimo formação de nível médio em instituição 
reconhecida pelo MEC.  

F.2) possuir capacidade de comunicação suficiente para a realização das entrevistas. 

G) Especificações técnicas para o profissional Técnico Nível Superior, cuja atribuição consiste 
em planejar, executar e avaliar o processo de mobilização, responsabilizando-se por coordenar 
a equipe de campo. 

G.1) O profissional deve possuir graduação em curso de Ciências Sociais ou Ciências 
Socioambientais ou Geografia. 
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G.2) O profissional deverá comprovar, por meio de atestados ou currículo, experiência em 
trabalhos com abordagem de população. 

H) Especificações técnicas para o Técnico de Nível Médio (Mobilizador Social) cujas atribuições 
consistem na abordagem dos moradores em suas residências, explicação do Projeto de Trabalho 
Social e convencimento a participarem das oficinas de educação socioambiental: 

H.1) O profissional deverá possuir no mínimo ensino médio completo. 

H.2) O profissional deverá possuir capacidade de realizar abordagens com os moradores do 
entorno das URPV’s. 

I) Especificações técnicas para a contratação do Técnico de Nível Superior Supervisor das 
oficinas: 

I.1) O profissional deve possuir graduação em curso de Artes Visuais ou Artes Cênicas ou 
Pedagogia. 

I.2) O profissional deverá comprovar, por meio de atestados ou currículo, experiência em 
coordenação e execução de trabalhos de arte-educação. 

I.3) O profissional deverá dedicar 9 horas por oficina para planejar, treinar, apoiar a execução e 
a avaliação das oficinas, incluindo a viabilização de toda a logística.   

J) Especificações técnicas para o Técnico de Nível Superior Oficineiro, responsável pela 
execução propriamente dita das oficinas de educação socioambiental, incluindo a preparação de 
todos os materiais e dos espaços, a condução pedagógica da oficina e por dirigir a picape com 
os materiais até as URPV’s onde serão realizadas as oficinas: 

J.1) O profissional deve possuir graduação em curso de Artes Visuais ou Artes Cênicas ou 
Pedagogia. 

J.2) O profissional deverá comprovar, por meio de atestados ou currículo, experiência em 
realização de oficinas de educação socioambiental. 

J.3) O profissional deve possuir capacidade comunicativa e pedagógica suficiente para a 
condução das oficinas. 

J.4) O profissional deverá dedicar 12 horas por oficina, incluindo as 4 horas de realização de 
cada oficina, assim como o restante das horas para a preparação dos materiais necessários para 
a melhor condução pedagógica das oficinas, além de sua avaliação. 
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J.5) O profissional pode ser contratado para a realização de mais de um tipo de oficina, desde 
que comprovada sua capacidade técnica para a execução das atividades.  

J.6) O profissional deverá possuir carteira de habilitação nacional, categoria B.   

K) As Especificações técnicas para os veículos, conforme composição de custos do item 71.02.02 
e 71.51.01, deverão observar: 

K.1) Locação de 01 (um) veículo popular com no máximo 02 (dois) anos de fabricação, 4 
(quatro) portas, licenciado, coberto com seguro total, respondendo a CONTRATADA por seu 
abastecimento, guarda, conservação e manutenção. Justifica-se a especificação em função da 
necessidade de transporte de pessoas ligadas ao trabalho para a realização da pesquisa e das 
ações de mobilização.  

L) As Especificações técnicas para os veículos, conforme composição de custos das Oficinas de 
Educação Socioambiental, deverão observar: 

L.1) 01 (um) veículo do tipo picape com no máximo 1 ano de fabricação preferencialmente de 
produção nacional, cabine simples, capacidade de carga de no mínimo 900kg, com tração 
normal, licenciado, coberto com seguro total, respondendo a CONTRATADA por seu 
abastecimento, guarda, conservação e manutenção. Justifica-se a especificação em função da 
necessidade de transporte dos materiais e dos técnicos responsáveis pela realização das oficinas 
de educação socioambiental.  

M) Será entregue 1 folder educativo para cada morador abordado em sua residência, totalizando 
400 folders por URPV e 2000 folders em todo o PTS, de acordo com as seguintes 
especificações: 

M.1) Folder Tipo 1: couché 145 G; cores 4X4, formato aberto: 29,7 cm x 14 cm (A4); formato 
fechado: 14,8 cm X 21 cm, Páginas: 1 folha / 4 páginas, acabamento: 1 dobra. 

M.2) Toda a elaboração da arte e do conteúdo do Folder Tipo 1 são de responsabilidade da 
SLU. Os modelos serão disponibilizados para a reprodução pela CONTRATADA quando da 
emissão da Ordem de Serviço, conforme especificações mínimas do tipo de material a ser 
utilizado.  

N) Para a realização da oficina de pintura decorativa com tinta ecológica (Geotinta), a 
CONTRATADA deverá observar as seguintes etapas: 

N.1) Iniciar a oficina com a utilização dos equipamentos de proteção individual. 
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N.2) Em seguida, o oficineiro deve peneirar a terra, de preferência argilosa e de cor clara, 
usando o kit de peneiras de várias gramaturas separando os grandes pedriscos e outras 
impurezas da terra mais fina. 

N.3) Depois, separar em porções, usando os baldes e recipientes milimetrados, as partes de 
água, de cola branca, de terra fina, óleo de linhaça e cal, na proporção de 4l de água, 500g de 
cola branca, 4 Kg de terra base, 1 litro de óleo de linhaça e 2 kg de cal. Essa mistura resultará 
em 9 litros de geotinta em média. 

N.4) Misturar a terra com a metade da água usando o misturador acoplado na furadeira em 
rotação lenta. Após a primeira mistura, acrescentar o restante da água. Em seguida o óleo e, 
depois de homogeneizado, acrescentar a cal aos poucos até a sua dissolução completa. 

N.5) Metade dessa tinta será utilizada na primeira demão na parede da URPV reservada para a 
realização das oficinas, o que deverá ocorrer com 3 dias de antecedência da realização da 
oficina. A outra metade, a ser preparada na oficina, será usada para receber os pigmentos de 
terra coloridos para a pintura dos arabescos. 

N.6) Escolher um desenho como modelo e fazer o molde do desenho com papel cartão; 

N.7) Selecionar e repartir os pigmentos de terra coloridos de acordo com o desenho escolhido, 
misturar cada porção de pigmento colorido na porção de geotinta base. Reserve-os em 
recipientes a parte e devidamente fechados. 

N.8) Colocar o molde do desenho escolhido e fixá-lo na parede usando pedaços de fita crepe. 

N.9) Aplicar pouca geotinta colorida com o auxílio de um pincel ou trincha no vão do molde do 
desenho escolhido. Depois de bem espalhado, retirar o molde com cuidado. 

N.10) Caso a tinta esteja muito arenosa a aderência pode ficar menor, exigindo mais aplicações. 
Assim, esperar a tinta seca um pouco para a reaplicação. Por essa razão, recomenda-se a 
utilização de terra mais argilosa, dado seu maior poder de fixação. Procure usar uma terra-base 
com menos teor de areia possível. 

N.11) Para facilitar a compreensão da contratada sobre o processo de realização da oficina, 
recomenda-se os seguintes canais do youtube como referência: 

N.11.1) Canal do Youtube Casa conceito – vídeo “TINTA ECOLÓGICA | FAÇA VOCÊ 
MESMO | CASA CONCEITOS | EP. 01.”. 
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N.11.2) Canal do Youtube Minhas Plantas – vídeo “Aprenda a fazer tinta orgânica 
usando... barro, cola e cal!”. 

N.11.3) Canal do Youtube Manual do Mundo – vídeo “Pinte sua parede com TINTA DE 
TERRA”. 

O) Para a realização da oficina de tampo de mesa para jardim, a CONTRATADA deverá 
observar as seguintes etapas: 

O.1) Iniciar a oficina com a utilização dos equipamentos de proteção individual. 

O.2) Limpar o pneu de bicicleta com água e sabão. 

O.3) Forrar a mesa ou a bancada para dispor o pneu sobre a lona plástica. 

O.4) Medir com o auxílio de uma régua ou um pedado de barbante o tamanho dos vergalhões 
que ficarão dentro do pneu no sentido horizontal. O número de pedaços de vergalhão dependerá 
do valor da bitola deste, quanto menor o valor maior será o número de barra cerradas. 

O.5) Preparar a massa de areia e cimento na proporção de 3:1, respectivamente, mexendo até 
que fique homogeneizada. 

O.6) Aplicar a massa de cimento na área de dentro do pneu. Abra as bordas com as mãos e com 
o auxílio de uma colher de pedreiro coloque a massa dentro. Preencha até a metade a área do 
círculo interior com a massa. 

O.7) Colocar os pedaços de vergalhão dentro do círculo interior, dispondo-os em forma de 
malha, deixando de 2 a 3 dedos de distância entre eles. Em seguida, preencha o círculo com o 
restante da massa até a borda. Nivele o máximo possível. 

O.8) Com alicate turquesa cortar/modelar os azulejos ou pedaços de cerâmica. Outra alternativa 
consiste no uso de pedras escolhidas ou tampinhas de garrafa PET. Aplicar os cacos 
diretamente na massa úmida de forma a criar um mosaico. 

O.9) Terminado o mosaico, verificar o nivelamento da peça.  

O.10) Deixar a peça descansar a sombra de 1 a 2 semanas até ficar completamente seca. Tendo 
em vista o tempo de secagem, a CONTRATADA, deverá prosseguir a oficina com uma peça 
feita anteriormente para demonstrar aos participantes como fazer o acabamento da peça. 

O.11) Após a secagem, usar uma espátula para aplicar o rejunte sobre o mosaico. 
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O.12) Quando terminada a aplicação, retirar o excesso de rejunte com uma esponja úmida sobre 
o mosaico. 

O.13) Para facilitar a compreensão da contratada sobre o processo de realização da oficina, 
recomenda-se os seguintes canais do youtube como referência: 

O.13.1) Canal do Youtube Nosso Sítio Nossa Vida – vídeo “UMA MESA DE JARDIM 
TOTALMENTE RECICLADA”. 

O.13.2) Canal do Youtube Products Construction– vídeo “Techniques make dining table 
from corrugated and granite discarded // Creative with cenment”. 

O.13.3) Canal do Youtube Penpen vn 1 – vídeo “Self-made coffee table set of cement and 
unique ceramic tile # 19”. 

O.13.4) Canal do Youtube Maria Amelia Mendes – Vida Saudável e Sustentável 1 – 
vídeo “DIY - COMO FAZER UMA MESA DE CONCRETO REVESTIDA COM 
CERÂMICA”. 

O.13.5) Canal do Youtube Nay Dias - Artesanatos com Reciclagem– vídeo “IDEIA 
INCRÍVEL PNEU DE MOTO E TAMPAS DE GARRAFAS PET. FAÇA VOCÊ 
MESMO MESA, RECICLAGEM” 

P) Para a realização da oficina de produção de jardim vertical com paletes, a CONTRATADA 
deverá observar as seguintes etapas: 

P.1) Iniciar a oficina com a utilização dos equipamentos de proteção individual. 

P.2) Com o auxílio de um pé-de-cabra ou martelo ou talhadeira, retirar a parte traseira do palete 
sem pintura. Em seguida, entortar com o martelo os pregos expostos. 

P.3) Em seguida, fixe o palete pintado com antecedência em uma parede com parafuso e bucha 
com o auxílio de uma parafusadeira.  

P.4) Dispor em zigue-zague os vasos de parede próprios ou fazer de vasos com garrafas PET's 
de 2 litros ou embalagem de sorvete. 

P.5) Fazer dois furos e fixar os vasos com parafusos ou com braçadeiras de nylon. 

P.6) No caso de fazer os vasos com embalagem de sorvete, fazer furos no fundo do recipiente e 
dois furos equidistantes a 1,5 a 2cm da borda.  
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P.7) No caso de Garrafa PET em pé (posição vertical), fazer um corte transversal no meio da 
garrafa para dar um acabamento nas bordas recém cortadas com o uso de uma lixa. Depois faça 
dois furos a 1cm da borda. 

P.8) Marcar os lugares dos vasos com uma caneta; 

P.9) Promover o plantio das mudas, fazendo-se um dreno (argila ou cacos) de 1 dedo de altura, 
cobertos com um pedaço da manta de bindim/geotêxtil (ou filtro de café usado) e o substrato 
terroso.  

P.10) Em seguida, fixar os vasos com as cintas de nylon. 

P.11) Para facilitar a compreensão da contratada sobre o processo de realização da oficina, 
recomenda-se os seguintes canais do youtube como referência: 

P.11.1) Canal do Youtube Somos Verdes – vídeo “Jardim vertical de baixo custo - 
VÍDEO AULA GRATIS”. 

P.11.2) Canal do Youtube World Clik – vídeo “Como Plantar Hortelã, Horta Vertical em 
Garrafas Pet”. 

P.11.3) Canal do Youtube Bebidas Funada – vídeo “Jardim vertical com garrafas PET”. 

Q) Para a realização da oficina de vaso de pneu, a CONTRATADA deverá observar as seguintes 
etapas: 

Q.1) Iniciar a oficina com a utilização dos equipamentos de proteção individual. 

Q.2) Deitar o pneu e, com o auxílio de um estilete, cortar a parte interna usando a linha de 
borda da circunferência externa. Use detergente para facilitar esse processo. 

Q.3) Virar a parte cortada para baixo e, com o pé, amassar o pneu virando-o pelo avesso com o 
auxílio das mãos. 

Q.4) Com o auxílio de uma furadeira, fazer furos na parte que servirá como base do vaso 
usando as raias como referência. Em seguida, virar o pneu e fazer furos laterais a 2 cm da boca 
do vaso também usando as raias como referência. 

Q.5) Nos furos da base do vaso, entrelaçar um arame para auxiliar na firmeza da massa de 
cimento. 
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Q.6) Com um pincel, passar emulsão asfáltica na região onde se tem os furos entrelaçados com 
arame. 

Q.7) Utilizar a parte cortada do pneu para fazer um molde de papelão usando a circunferência 
interna como referência. 

Q.8) Utilizar a régua para fazer um triângulo equilátero no papelão. 

Q.9) Marcar o círculo de papelão na placa de 5cm de espessura. Também marcar o desenho de 
um triângulo equilátero dentro do círculo.  

Q.10) Em seguida, com o auxílio de uma lata de conserva (milho, ervilha) riscar a 
circunferência desta lata em cada uma das pontas deste triângulo. 

Q.11) Em ambiente aberto, esquentar a lata e com cuidado pressionar a boca da lata conta as 
marcações das três circunferências menores.  

Q.12) Marcar o círculo na placa de 3 cm de espessura e depois cortar o círculo com o estilete. 
Usar detergente para facilitar o corte. Reserve o círculo de isopor. 

Q.13) As placas de isopor servirão como molde para a base do vaso. 

Q.14) Para preparar a massa de cimento e isopor use a seguinte proporção: 1 parte de cimento 
para 1 parte de argamassa AC2 e para 2 partes de isopor triturado (usar as partes desprezadas 
das placas de isopor). Misturar os ingredientes dentro de uma bacia de plástico e acrescentar 
água até formar uma massa consistente. 

Q.15) Colocar uma porção de massa na borda da circunferência interna do pneu com o auxílio 
de uma espátula. 

Q.16) Fazer uma bancada suspensa com um tijolo e uma peça de cerâmica. Colocar a 
circunferência de isopor em cima da cerâmica encapada com uma sacola plástica. Em seguida, 
virar o pneu de modo que o fundo fique virado para cima. Coloque-o de forma que o fundo 
entrelaçado de arame encontre essa base de isopor. Em seguida, aplique a massa nesta área. 

Q.17) Corte 4 pedaços de aproximadamente 8 cm de comprimento e 5 cm de altura de EVA ou 
tubos de PVC para servir de dreno. Coloque-os entre os arames antes de colocar a massa. 
Depois, fazer tiras de EVA para proteger os moldes de isopor.  



 
 
 

Superintendência de Limpeza 
Urbana - SLU 

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS Página N.º 28/40 

Assunto/Objeto: 

Contratação de empresa prestadora de serviços na área social, capacitada para a implementação 

das ações e atividades do Projeto de Trabalho Social – PTS nas Unidades de Recebimento de 

Pequenos Volumes de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos – URPV’S   

UNIDADE SOLICITANTE: DPSM ELABORAÇÃO: Diogo Cesar Pereira. DATA: 24/06/2021 

PROCESSO N°: 01- 029.328/21-50 LICITAÇÃO: SLU/SMOBI Nº 007/2021 

 
Q.18) Preenchido todo o fundo, colocar a placa de 3 cm com o buraco da circunferência sobre o 
pneu. Com moldes de tiras de 3cm de espessura de EVA, proteger as bordas da placa. Depois, 
preencher com massa até ficar rente à placa de isopor; 

Q.19) Coloque o molde de isopor de 5cm sobre o molde de 3cm, de tal modo que nenhum dos 
3 buracos encontre os tubinhos de EVA de dreno. Preencha-os com massa de cimento até ficar 
rente à superfície. Polvilhe pó de cimento e nivele até ficar liso. Esperar 24h para secar. Retirar 
os moldes de EVA após esse período. 

Q.20) Para dar continuidade à oficina, a CONTRATADA deverá um vaso de pneu semipronto 
para demonstrar a fase de acabamento da peça; 

Q.21) Fazer uma calda de impermeabilização com 120 ml de água, 3 colheres de cola branca e 
3 colheres de cimento até formar uma pasta líquida. Passar na base de cimento e nos pés do 
vaso. 

Q.22) Acrescentar na pasta líquida areia fina e mais um pouco de cimento para preencher os 
buracos laterais entre o pneu e sua base de cimento. Em seguida, limpar com um pano úmido e 
pintar com esmalte sintético. 

Q.23) Medir a circunferência do pneu e cortar um pedaço de mangueira da mesma medida. 
Com o auxílio de um estilete, fazer um corte longitudinalmente por toda a extensão da 
mangueira. Então, encaixar essa mangueira na borda do vaso e, após isso, usar um fio de nylon 
para amarrar a mangueira transpassando-o pelos furos feitos na borda do pneu com a furadeira. 

Q.24) Fazer um dreno espalhando argila expandida e cobrindo-as com um pedado da manta 
geotêxtil. Em seguida, colocar o substrato terroso e realizar o plantio das mudas. 

Q.25) Para facilitar a compreensão da contratada sobre o processo de realização da oficina, 
recomenda-se os seguintes canais do youtube como referência: 

Q.24.1) Canal do Youtube Maria Amélia Mendes - vida saudável e sustentável– vídeo 
“DIY - VASO DE PNEU VELHO: com dicas para cortar e virar o pneu com facilidade”. 

Q.25.2) Canal do Youtube Eliabe rodrigues artesão 001– vídeo “Como fazer vasos de 
pneu”. 

Q.25.3) Canal do Youtube Ban bekas & kerajinan– vídeo “Usaha sendiri aja!!! cuma 
modal 100 ribu cukup”. 
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R) Para a realização da oficina de pintura decorativa com tinta ecológica (Geotinta), a 

CONTRATADA deverá fornecer os seguintes materiais: 

R.1) 10 Baldes de plástico tipo PVC, preto, com alça de metal, 12 litros de capacidade.  

R.2) 1 pacote Cal para pintura básica, 8kg, rendimento de 60m². 

R.3) 6 Canetas marcador permanente, ponta média 2.0mm, escrita 0.1mm. Tinta à base de 
álcool, cor preta.  

R.4) 0,5 frascos de cola branca adesiva à base de PVA, cor branca, frasco de 1kg, para cada 
oficina. 

R.5) 5 estiletes estreito de metal. 

R.6) 1 Misturador de haste metálica com hélice para misturar tintas e vernizes, com encaixe 
para furadeira - haste com secção hexagonal: 3/8 (9,5mm) comprimento: 600 mm. Diâmetro: 
100 mm, recomendação de potência de mínimo 400w. 

R.7) 1 pacote de papel cartão fosco 50x70cm, 240g cores variadas - pacote 10 unidades. 

R.8) 5 Peneiras para areia, com malha de aço, suporte circular em madeira, 55 cm. 

R.9) 3 peneiras de granulometrias diferentes pequena, média e grande. 

R.10) 10 frascos de pigmentos naturais de cores diferentes para uso em tintas de terra. 

R.11) 5 réguas de 1 metro de alumínio, 100 cm projeto, balcão corte e costura. Corpo metálico 
em alumínio, gravação de escala milimetrada em preto, apoio em EVA na parte inferior, ponta 
chanfrada, comprimento total: 100 cm, largura da régua: 4,0 cm.  

R.12) 5 réguas em poliestireno 30 cm transparente. 

R.13) 5 rolos para massa, profissional 65 x 40 cm, três triângulos, cilindro liso de polietileno 
maciço para uso culinário. 

R.14) 4 rolos para pintura em parede, com capa em lã, 22cm.com cabo anatômico. 

R.15) 5 tesouras doméstica de uso geral. 

R.16) 2 Pincéis cerdas / trincha de 3" 
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R.17) 2 pincéis tipo trincha, 2". Tinta indicada: látex pva e acrílica à base d'água. Tipo das 
cerdas do pincel: cerda gris. 

R.18) 2 pincéis tipo trincha, 3/4". Tinta indicada: látex pva e acrílica à base d'água. Tipo das 
cerdas do pincel: cerda gris. 

R.19) 1 frasco de óleo de linhaça de 1 litro. 

R.20) 5 copos medidor de plástico com linha pintadas. 

R.21) 1 rolo de plástico filme de 30 metros. 

R.22) 3 pacotes de avental descartável, com 10 unidades cada.  

R.23) 1 pacote de palito de picolé de madeira com 100 unidades 

R.24) 1 kit de potes de plástico de 500ml, descartável, incolor, com tampa hermética com24 
Unidades. 

R.25) 2 banners, impresso em lona, com bastão e corda. Formato aberto: 100 x 120 cm; Cores: 
4x0. 

R.26) 5 quilos de terra, preferencialmente clara e argilosa. 

R.27) As quantidades dos itens R.2, R.3, R.4, R.7, R.10, R.16, R.17, R.18, R.19, R.22 e R.26 
foram estimadas para a utilização em cada oficina. 

R.28) As quantidades dos itens R.1, R.5, R.6, R.8, R.9, R.11, R.12, R.13, R.14, R.15, R.20, 
R.21, R.23, R.24 e R.25, por serem itens que podem ser utilizados em todas as 5 oficinas, 
foram estimados nas quantidades gerais. Dessa forma, poderão ser utilizados em todas as 
oficinas sem a necessidade de serem fornecidos novos itens a cada oficina. 

R.29) A terra listada no item R.26 será fornecida pela CONTRATANTE. 

S) Para a realização da oficina de tampo de mesa para jardim, a CONTRATADA deverá fornecer 
os seguintes materiais: 

S.1) 4 arcos-serra com cegueta. 

S.2) 4 alicates universal, acabamento polido, cabo ergonômico emborrachado com abas 
protetoras, articulação suave, em aço carbono, medida de 8". 
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S.3) 6 pacotes de 20 kg de areia média. 

S.4) 1,4 pacotes de argamassa tipo AC2 cor cinza. 

S.5) 4 caixas de plástico para preparação de massa, cor preta, 44x67, capacidade em volume: 
40 litros. 

S.6) 0,7 (ou 35 kg) sacos de cimento tipo CPIIF32, cinza. 

S.7) 4 desempenadeiras de aço, lisa, dimensões 12x27cm, com cabo em madeira. 

S.8) 2 esponjas, bloco de 8x13x23 para limpeza em de resíduos em piso, como rejuntes. 

S.9) 3 pacotes de rejunte cinza claro, com 3 kg cada. 

S.10) 4 espátulas para rejunte de plástico. 

S.11) 4 lixas para madeira 225 x 275 mm, gramatura 120. 

S.12) 5 martelos de unha 25 mm com cabo ( longo) 

S.13) 1 nível em corpo ABS, resistente a impactos, base magnética; três posições, vertical, 
horizontal e angulada (45º). comprimento: 12" (304mm). 

S.14) 4 colheres de pedreiro para assentamento de cimento, em aço forjado, com cabo de 
madeira, formato reto, medida de 8". 

S.15) 1 lona, bobina plástica,g fina, 60 micras. 4X50 metros. 

S.16) 4 colheres de pau 38 cm. 

S.17) 7 pneus de borracha, aro 26, usado. 

S.18) 2 banners, impresso em lona, com bastão e corda. Formato aberto: 100 x 120 cm; Cores: 
4x0. 

S.19) 6 barras de aço, com nervuras, bitola 4.2mm, com 12 metros. 

S.20) As quantidades dos itens S.3, S.4, S.6, S.9, S.11, S.17 e S.19 foram estimadas para a 
utilização em cada oficina. 
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S.21) As quantidades dos itens S.1, S.2, S.5, S.7, S.8, S.10, S.12, S.13, S.14, S.15, S.16 e S.18, 
por serem itens que podem ser utilizados em todas as 5 oficinas, foram estimados nas 
quantidades gerais. Dessa forma, poderão ser utilizados em todas as oficinas sem a necessidade 
de serem fornecidos novos itens a cada oficina. 

S.22) Os pneus listados no item S.17 serão fornecidos pela CONTRATANTE, por meio da 
Unidade de Recebimento de Pneus da SLU. 

T) Para a realização da oficina de produção de jardim vertical com paletes, a CONTRATADA 
deverá fornecer os seguintes materiais: 

T.1) 4 brocas de aço cromada para madeira número 5mm. 

T.2) 1 pé de cabra. 

T.3) 3 pacotes de cerâmica em bola arredondadas, granulometria de 3222mm. (Argila 
expandida). 

T.4) 3 pacotes de abraçadeira/cinta de nylon 6.6, 3x100mm, branca ou incolor. C/ 100 peças. 

T.5) 1 broca de aço cromada para concreto de 8mm. 

T.6) 1 Furadeira/parafusadeira de impacto reversível 3/8, 450w, 20mm diâmetro máximo 
perfuração metal: 10mm mandril: 3/8 – 10 mm potência: 450w taxa de impacto: 0–49.600 IPM 
velocidade: 0–3.100 rpm. 

T.7) 60 garrafas de plástico tipo PET para bebidas gasosas ou vasilhas de Sorvete 

T.8) 9 quilos de adubo orgânico, húmus de minhoca. 

T.9) 6 m² de manta geotêxtil (bidim) drenagem jardins, fibras de poliéster (PET). 

T.10) 1 martelo de unha 25 mm com cabo. 

T.11) 3 paletes em madeira tipo pinus, dimensões 200x110cm,14 cm de espessura. 

T.12) 5 kits de parafuso fenda phillips cabeça anela 8mm, 5x60mm com bucha - 10 unidades 
cada. 

T.13) 1 pincel cerdas / trincha de 3". 

T.14) 1 rolinho de 5 cm. 
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T.15) 6 mudas de planta aspargo alfinete (Asparagus densiflorus ). 

T.16) 6 mudas de planta rosinha do sol ( aptenia cordifolia). 

T.17) 6 mudas de planta boldo chinês (Plectranthus ornatus). 

T.18) 6 mudas de planta dinheiro em penca clara (Pileia nummularifolia). 

T.19) 6 mudas de planta jiboia malhada (Epipremnum pinnatum). 

T.20) 6 mudas de planta dólar (Plectranthus nummularius). 

T.21) 6 mudas de planta lambari (Tradescantia zebrina). 

T.22) 6 mudas de planta peperomia (Peperomia scandens). 

T.23) 6 mudas de planta samambaia americana (Nephrolepis exaltata). 

T.24) 6 mudas de planta sigônio (Syngonium angustatum). 

T.25) 6 mudas de planta ripsalis (Ripsalis cereuscula). 

T.26) 4,5 sacos de terra vegetal saco 10 kg. 

T.27) 1 lixadeira elétrica. 

T.28) 15 tintas spray para arte em grafite tubo 400 ml. 

T.29) 6 vasos meia lua 16x38cm. 

T.30) 3 latas de verniz para madeira 900ml, mogno, tinge e protege, rendimento 1/4 (0,900l) 16 
a 30m² /demão. Composição base solvente. 

T.31) 1 banners, impresso em lona, com bastão e corda. Formato aberto: 100 x 120 cm; Cores: 
4x0. 

T.32) As quantidades dos itens T.3, T.4, T.8, T.7, T.9, T.11, T.12, T.13, T.15, T.16, T.17, T.18, 
T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, T.25, T.26, T.28, T.29 e T.30 foram estimadas para a 
utilização em cada oficina. 

T.33) As quantidades dos itens T.1, T.2, T.5, T.6, T.14, T.27 e T.31, por serem itens que podem 
ser utilizados em todas as 5 oficinas, foram estimados nas quantidades gerais. Dessa forma, 
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poderão ser utilizados em todas as oficinas sem a necessidade de serem fornecidos novos itens 
a cada oficina. 

T.34) As garrafas pets listadas no item T.7 deverão ser reutilizadas, estar em bom estado de 
conservação e compradas, preferencialmente, de cooperativas de catadores parceiras da 
Prefeitura de Belo Horizonte.  

T.35) Por ter a compra solicitada para a realização da oficina do item “S”, não há necessidade 
de fornecimento de novo produto para os itens T.1 e T.10, podendo a CONTRATADA 
reutilizá-los para a realização desta oficina. 

U) Para a realização da oficina de vaso de pneu, a CONTRATADA deverá fornecer os seguintes 
materiais: 

U.1) 4 quilos de arame zincado comercial BWG 22 0,71mm 321,36m/kg 1kg. 

U.2) 1,75 saco de 20kg de argamassa tipo AC2 20 kg. 

U.3) 4 brocas de aço cromada para madeira de 5mm. 

U.4) 2 caixas de plástico para preparação de massa, cor preta, 44x67, capacidade em volume: 
40 litros. 

U.5) 1 caneta marcador permanente, ponta média 2.0mm, escrita 0.1mm. Tinta à base de 
álcool, cor preta. 

U.6) 35 quilos de cimento tipo CPIIF32, cinza, para todas as obras 

U.7) 1 frasco de sabão detergente líquido, neutro, de 500ml. 

U.8) 1 prime asfáltico para impermeabilização para estruturas de contato com o solo. Balde 
900ml. 

U.9) 1 esponja, bloco de 8x13x23,para limpeza em de resíduos em piso, como rejuntes. 

U.10) 1 rolo de fio de poliamida 100%, resistência 5,1kg, espessura: 0,30mm. 100m. 

U.11) 4 furadeiras de impacto reversível 3/8, 450w, 20mm diâmetro máximo perfuração metal: 
10mm mandril: 3/8 – 10 mm potência: 450w taxa de impacto: 0–49.600 IPM velocidade: 0–
3.100 rpm. 

U.12) 10 placas de isopor termo acústicas 1m x 50cm x 3mm. 
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U.13) 10 placas de isopor termo acústicas 1m x 50cm x 5mm. 

U.14) 40 metros de mangueira flexível para jardim 1/2 ". 

U.15) 7 pneus de borracha descartado ou usado, preferencialmente aro 14 ou 15, sem malha de 
aço interna. 

U.16) 2 banners, impresso em lona, com bastão e corda. Formato aberto: 100 x 120 cm; Cores: 
4x0. 

U.17) 5 facas de ponta, tipo peixeira, em aço, 7", cabo de madeira. 

U.18) 1 par de luvas de malha pigmentada em algodão e poliéster tamanho variado. 

U.19) 1 alicate universal, acabamento polido, cabo ergonômico emborrachado com abas 
protetoras, articulação suave, em aço carbono, medida de 8". 

U.20) 4 réguas de 1 metro. 

U.21) 4 agulhas grandes para fio de nylon. 

U.22) 1 tubo soldável de 1/2 polegada, 6 metros. 

U.23) 0,5 kits com 50 folhas de EVA maleável. 

U.24) 7 latas de tinta esmalte sintético, lata de 900ml, seca rápido. 

U.25) 7 pincéis tipo trincha, 2". Tinta indicada: látex pva e acrílica à base d'água. Tipo das 
cerdas do pincel: cerda gris. 

U.26) 0,6 caixas de cola branca 40g com 12 unidades. 

U.27) 4 kits de colheres medidoras. 

U.28) 1 removedor de tinta. 

U.29) 1 arco serra com cegueta. 

U.30) 5 estiletes largo plástico profissional com trava. 

U.31) 30 sacos de terra vegetal saco 10 kg. 
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U.32) 4 pacotes de cerâmica em bola arredondadas, granulometria de 3222mm. (Argila 
expandida) com 12 quilos cada. 

U.33) 7 m² de manta geotêxtil (bidim) drenagem jardins, fibras de poliéster (PET). 

U.34) 56 mudas de planta rosinha do sol (aptenia cordifolia). 

U.35) As quantidades dos itens U.1, U.2, U.5, U.6, U.7, U.8, U.9, U.10, U.12, U.13, U.14, 
U.15, U.18, U.22, U.23, U.24, U.25, U.26, U.28, U.31, U.32, U.33 e U.34 foram estimadas 
para a utilização em cada oficina. 

U.36) As quantidades dos itens U.3, U.4, U.11, U.16, U.17, U.19, U.21, U.27 e U.30, por serem 
itens que podem ser utilizados em todas as 5 oficinas, foram estimados nas quantidades gerais. 
Dessa forma, poderão ser utilizados em todas as oficinas sem a necessidade de serem 
fornecidos novos itens a cada oficina. 

U.37) Os pneus listados no item U.15 serão fornecidos pela CONTRATANTE, por meio da 
Unidade de Recebimento de Pneus da SLU. 

U.38) Por terem a compra solicitada para a realização das oficinas dos itens “R” a “T”, não há 
necessidade de fornecimento de novos produtos para os itens U.20 e U.29, podendo a 
CONTRATADA reutilizar as ferramentas para a realização desta oficina. 

V) Para a realização de todas as oficinas, a CONTRATADA deverá fornecer os seguintes 
materiais de apoio: 

V.1) 24 cadeiras  PVC bistrô. 

V.2) 2 mesas de  PVC 70 X 70 Metros.       

V.3) 4 Mesas tipo cavalete, em madeira, 2 metros. 

V.4) 1 Copo plástico descartável, 200ml, ABNT NBR 14.865/2012. cotação caixa com 2500 
unidades.  

V.5) 2 Garrafões de água mineral sem gás, de 20 litros. 

V.6) 10 caixas de luva descartável padrão (50 unidades). 

V.7) 1 pacote de máscara cirúrgica tripla descartável com elástico. 
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V.8) 24 óculos de segurança constituídos com lente em policarbonato. Proteção de 99,9% dos 
raios UV .norma ANSIZ 87.1. 

V.9) 1 Sabonete líquido, antisséptico, 2 litros. 

V.10) 12 pacotes de papel toalha branco com 1000 21x20cm. 

V.11) 1 unidade de álcool etílico hidratado, 70°, INPM, frasco dosador, 420g, gel antisséptico 
com 'Aloe vera'. 

V.12) 1 unidade de água sanitária, 2 litros. 

V.13) 1 Dispenser em aço inox com tampa removível; dimensões: 7,3 cmx45 cmx7,3 cm, 
forma quadrada para copos descartáveis de 200 ml. 

V.14) 1 Suporte para garrafão com água mineral de 20 litros, com cuba de barro com 
capacidade de 2,5 litros, dimensões aproximadas; 24cm largura, 26cm altura, 27cm 
profundidade. 

V.15) 1 Porta sabonete líquido para banheiro. 

V.16) 1 Dispenser portátil, em plástico, branco, para papel toalha interfolhado. 

V.17) 1 Balde de plástico tipo PVC, preto, com alça de metal, 12 litros de capacidade. 

V.18) 1 pano de chão- saco alvejado. 

V.19) 8 rodos de madeira simples 30 cm. 

V.20) 8 vassouras nylon n° 4 – camponesa. 

V.21) 8 vassouras de pelo. 

V. 22) 2 panos de prato.      

V. 23) 1 flanela. 

V.24) As quantidades dos itens V.5, V.7, V.9, V.11, V.12, V.18, V.22 e V.23 foram estimadas 
para a utilização em cada oficina. 

V.25) As quantidades dos itens V.1, V.2, V.3, V.4, V.6, V.8, V.10, V.13, V.14, V.15, V.16, 
V.17, V.19, V.20 e V.21 por serem itens que podem ser utilizados em todas as oficinas, foram 
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estimados nas quantidades gerais. Dessa forma, poderão ser utilizados em todas as oficinas sem 
a necessidade de serem fornecidos novos itens a cada oficina. 

W) Após a realização de todas as oficinas, o material específico comprado pela CONTRATADA 
para a realização das oficinas e os insumos que não forem inteiramente utilizados deverão ser 
revertidos para a CONTRATANTE, incluída a sua entrega, mediante a assinatura de termo 
circunstanciado, no Centro Municipal de Agroecologia e Educação Ambiental para Resíduos 
Orgânicos (CEMAR), localizado na Rua Nilo Antônio Gazire, 147, bairro Estoril, Belo 
Horizonte, Minas Gerais. 

X) Ao final de cada oficina, os objetos produzidos devem ser finalizados e destinados da seguinte 
forma: 

X.1) Tampos de mesa: 1 será disponibilizado para sorteio entre os participantes, 1 ficará na 
URPV e os outros 5 serão destinados ao CEMAR. 

X.2) Paletes da oficina de jardins verticais: 1 será disponibilizado para sorteio entre os 
participantes, 1 ficará na URPV e 1 será destinado ao CEMAR. 

X.3) Vaso de pneu: 1 será disponibilizado para sorteio entre os participantes, 1 ficará na URPV 
e os outros 5 serão destinados ao CEMAR. 

5. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO  

5.1. A medição será efetuada considerando os critérios abaixo indicados: 

a) O item 71.02.01 será objeto de medição após a apresentação do relatório com a análise dos 
dados da pesquisa em cada URPV contendo análise descritiva, de correlações e de aspectos 
relevantes acerca da percepção dos moradores sobre as URPVs e o programa de coleta seletiva 
de resíduos de construção civil e volumosos. Para o pagamento da última pesquisa, também 
será exigida a entrega do banco de dados, na qual a CONTRATADA deverá atentar para 
separar as diferentes entidades de análise e realizar a correta tipagem das colunas de dados. 

b) O item 71.02.02 será medido conforme a quantidade de entrevistas realizadas, em cada uma 
das URPVs, por meio da aplicação de questionários semiestruturados, informada em um quadro 
resumo no relatório entregue sobre o campo de pesquisa. Este relatório também deverá 
descrever o período de realização da coleta de dados, a equipe envolvida, eventos que 
dificultaram ou facilitaram o desenvolvimento do trabalho, além de outras informações 
relevantes para a análise dos dados da pesquisa. Ao final do relatório, a contratada deverá 
anexar algumas imagens que comprovem a realização da pesquisa pela equipe de pesquisadores 
e o questionário utilizado.  
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c) O item 71.50.01 será medido conforme a quantidade de abordagens realizadas aos moradores 

do entorno das URPV’s e mediante a entrega de relatório específico por URPV. Este relatório 
deverá conter informações gerais sobre a mobilização social, a relação dos domicílios 
abordados, relato sobre observações realizadas pelos moradores, listagem dos moradores que se 
inscreveram para participar das oficinas, registro fotográfico de atuação da equipe de 
mobilizadores, folder utilizado na mobilização e análise geral do processo de mobilização 
social.  

d.1) Ressalta-se que o modelo do folder educativo, de formulário de registro de moradores 
abordados e de formulário de interessados em participar das oficinas serão fornecidos para a 
CONTRATADA na primeira reunião de alinhamento com a CONTRATANTE.   

d) Os itens 71.52.01, 71.52.02, 71.52.03 e 71.52.04, referentes às oficinas de educação 
socioambiental, serão medidos conforme a realização de cada oficina, com público mínimo de 
15 pessoas, e apresentação de relatório específico com informações sobre a realização das 
oficinas, lista de presença dos participantes, registro fotográfico e análise da efetividade da 
ação.  

d.1) Além disso, exige-se o fornecimento de todos os insumos previstos neste documento e na 
composição de preços unitários constante da planilha de custos apresentada pela licitante, a 
serem conferidos por listagem específica pela CONTRATANTE, antes da realização de cada 
oficina.  

e) O item 71.51.01 será medido conforme a quantidade de entrevistas realizadas por meio da 
aplicação de questionários semiestruturados em cada uma das oficinas. Este relatório deverá 
conter informações descrevendo a realização das entrevistas, registro fotográfico e outras 
informações relevantes para a análise dos dados da pesquisa.  

f) O item 71.51.02 será objeto de medição após a apresentação do relatório final dos resultados 
obtidos com o Plano de Trabalho Social, incluindo os seguintes aspectos: 

f.1) Avaliação sobre a percepção dos moradores do entorno sobre a URPV e o programa de 
coleta seletiva de resíduos da construção civil; 

f.2) Impactos das oficinas de educação socioambiental na percepção dos participantes sobre o 
sistema de gestão de resíduos sólidos; 

f.3) Descrição dos resultados alcançados pelo PTS; 

f.4) Indicação de aprimoramentos no escopo, na metodologia e nas ações propostas pelo PTS; 
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f.5) Avaliação sobre a replicabilidade da metodologia do PTS no âmbito do programa de coleta 
seletiva de resíduos da construção civil e da gestão de resíduos sólidos em Belo Horizonte.  
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