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CONCORRÊNCIA Nº 002/2015 

Processo nº. 01.122749-12-84 

 

OBJETO: Prestação de serviços de limpeza urbana, tais como Multitarefa, no Município de Belo 

Horizonte, contemplando, dentre outros, os serviços eventuais e extraordinários de limpeza de 

vias e de outros logradouros públicos caracterizados neste Termo de Referência, incluindo a coleta, 

o transporte e a destinação final dos resíduos resultantes dessas atividades para os locais 

indicados expressamente pela Superintendência de Limpeza Urbana - SLU, conforme 

condições discriminadas no Termo de Referência, neste Edital e seus anexos. 

 

 TIPO: MENOR PREÇO. 

 ENTREGA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: até às 10hs do dia 

25/03/2015. 

 ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO: a partir das 10hs do dia 25/03/2015. 

 

 FONE: (31) 3277-9336 / (31) 3246-5001      FAX: (31) 3277-9400 

 

 

 REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília. 
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA DE N.º 002/2015 

 

 

PROCESSO N.º 01.122749-12-84 

 

 

A SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE BELO HORIZONTE – SLU, torna 

público, que realizará a Licitação 002/2015 que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza 

urbana, tais como Multitarefa, no Município de Belo Horizonte, contemplando, dentre outros, os 

serviços eventuais e extraordinários de limpeza de vias e de outros logradouros públicos 

caracterizados neste Termo de Referência, incluindo a coleta, o transporte e a destinação final dos 

resíduos resultantes dessas atividades para os locais indicados expressamente pela 

Superintendência de Limpeza Urbana - SLU, conforme condições discriminadas no Termo de 

Referência, neste Edital e seus anexos, e observado o disposto nas Leis Federais nº 8.666/93 e suas 

alterações, nas Leis Municipais nº 9.011/05 (artigo 106, incisos I e II), nº 10.101/2011 (artigos 1º, 

inciso XIV e 80-T), Decretos Municipais nº 10.710/01, nº 15.270/13, nº 15.185/13, nº 15.113/13 e 

demais normas da legislação vigente aplicável às contratações públicas e ao serviço público que 

constitui objeto do presente processo. 

 

CAPÍTULO I - DO OBJETO 

 

A presente licitação tem por objeto a prestação de serviços de limpeza urbana, tais como Multitarefa, 

no Município de Belo Horizonte, contemplando, dentre outros, os serviços eventuais e 

extraordinários de limpeza de vias e de outros logradouros públicos caracterizados neste Termo de 

Referência, incluindo a coleta, o transporte e a destinação final dos resíduos resultantes dessas 

atividades para os locais indicados expressamente pela Superintendência de Limpeza Urbana - 

SLU, conforme condições discriminadas no Termo de Referência, neste Edital e seus anexos. 

 
Esta licitação divide-se em 10 (dez) lotes, a saber:  

 

LOTE 1: Barreiro;  

LOTE 2: Centro-Sul;  

LOTE 3: Leste; 

LOTE 4: Nordeste;  

LOTE 5:Noroeste;  

LOTE 6: Norte; 

LOTE 7: Oeste;  

LOTE 8; Pampulha; 

LOTE 9: Venda Nova; 

LOTE 10: SLU. 

 

CAPÍTULO - II - DO TIPO DE LICITAÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO 

 

Esta licitação se processa no tipo de “MENOR PREÇO” e seu objeto será executado sob o regime de 

empreitada por preço unitário por medição. 

 

CAPÍTULO - III - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

As despesas decorrentes do presente procedimento serão acobertadas pelas seguintes unidades 

orçamentárias: 

 

LOTE 1: 2903, funcional programática: 17.512.046.2.539, despesa: 3.3.90.39.62 e fonte de recurso: 

0300, UA 0001, para os exercícios de 2015 e 2016, do Orçamento da Superintendência de Limpeza 

Urbana de Belo Horizonte – SLU. 
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LOTE 2: 2903, funcional programática: 17.512.046.2.539, despesa: 3.3.90.39.62 e fonte de recurso: 

0300, UA 0002, para os exercícios de 2015 e 2016, do Orçamento da Superintendência de Limpeza 

Urbana de Belo Horizonte – SLU. 

 

LOTE 3: 2903, funcional programática: 17.512.046.2.539, despesa: 3.3.90.39.62 e fonte de recurso: 

0300, UA 0003, para os exercícios de 2015 e 2016, do Orçamento da Superintendência de Limpeza 

Urbana de Belo Horizonte – SLU. 

 

LOTE 4: 2903, funcional programática: 17.512.046.2.539, despesa: 3.3.90.39.62 e fonte de recurso: 

0300, UA 0004, para os exercícios de 2015 e 2016, do Orçamento da Superintendência de Limpeza 

Urbana de Belo Horizonte – SLU. 

 

LOTE 5: 2903, funcional programática: 17.512.046.2.539, despesa: 3.3.90.39.62 e fonte de recurso: 

0300, UA 0005, para os exercícios de 2015 e 2016, do Orçamento da Superintendência de Limpeza 

Urbana de Belo Horizonte – SLU. 

 

LOTE 6: 2903, funcional programática: 17.512.046.2.539, despesa: 3.3.90.39.62 e fonte de recurso: 

0300, UA 0006, para os exercícios de 2015 e 2016, do Orçamento da Superintendência de Limpeza 

Urbana de Belo Horizonte – SLU. 

 

LOTE 7: 2903, funcional programática: 17.512.046.2.539, despesa: 3.3.90.39.62 e fonte de recurso: 

0300, UA 0007, para os exercícios de 2015 e 2016, do Orçamento da Superintendência de Limpeza 

Urbana de Belo Horizonte – SLU. 

 

LOTE 8: 2903, funcional programática: 17.512.046.2.539, despesa: 3.3.90.39.62 e fonte de recurso: 

0300, UA 0008, para os exercícios de 2015 e 2016, do Orçamento da Superintendência de Limpeza 

Urbana de Belo Horizonte – SLU. 

 

LOTE 9: 2903, funcional programática: 17.512.046.2.539, despesa: 3.3.90.39.62 e fonte de recurso: 

0300, UA 0009, para os exercícios de 2015 e 2016, do Orçamento da Superintendência de Limpeza 

Urbana de Belo Horizonte – SLU. 

 

LOTE 10: 2903, funcional programática: 17.512.046.2.539, despesa: 3.3.90.39.62 e fonte de recurso: 

0300, UA 0133, para os exercícios de 2015 e 2016, do Orçamento da Superintendência de Limpeza 

Urbana de Belo Horizonte – SLU. 

 

CAPÍTULO - IV - DOS PREÇOS 

 

1 - Os valores tetos dos serviços licitados, limitadores de proposta das licitantes são de: 

 

Lote 1 – R$ 3.820.358,26 (três milhões, oitocentos e vinte mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte 

e seis centavos) para a regional Barreiro. 

 

Lote 2 – R$ 2.934.092,60 (dois milhões, novecentos e trinta e quatro mil, noventa e dois reais e 

sessenta centavos) para a regional Centro-Sul. 

 

Lote 3 – R$ 3.528.502,24 (três milhões, quinhentos e vinte e oito mil, quinhentos e dois reais e vinte e 

quatro centavos) para a regional Leste. 

 

Lote 4 – R$ 4.117.598,96 (quatro milhões, cento e dezessete mil, quinhentos e noventa e oito reais e 

noventa e seis centavos) para a regional Nordeste. 

 

Lote 5 – R$ 3.435.800,73 (três milhões, quatrocentos e trinta cinco mil, oitocentos reais e setenta e três 

centavos) para a regional Noroeste. 
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Lote 6 – R$ 4.285.350,81 (quatro milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, trezentos e cinquenta reais e 

oitenta e um centavos) para a regional Norte. 

 

Lote 7 – R$ 3.670.344,76 (três milhões, seiscentos e setenta mil, trezentos e quarenta e quatro reais e 

setenta e seis centavos) para a regional Oeste. 

 

Lote 8 – R$ 4.501.063,70 (quatro milhões, quinhentos e um mil, sessenta e três reais e setenta centavos) 

para a regional Pampulha. 

 

Lote 9 – R$ 3.974.457,82 (três milhões, novecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e 

sete reais e oitenta e dois centavos) para a regional Venda Nova. 

 

Lote 10 – R$ 15.360.449,19 (quinze milhões, trezentos e sessenta mil, quatrocentos e quarenta e nove 

reais e dezenove centavos) para a SLU. 

 

1.1. Será motivo de desclassificação a apresentação de propostas com preços globais superiores a estes 

constantes na tabela abaixo: 

 

DISCRIMINAÇÃO  VALOR GLOBAL (R$/ 12 MESES)  

LOTE 1 – BARREIRO  R$ 3.820.358,26 

LOTE 2 – CENTRO-SUL  R$ 2.934.092,60 

LOTE 3 – LESTE  R$ 3.528.502,24 

LOTE 4 – NORDESTE R$ 4.117.598,96 

LOTE 5 – NOROESTE R$ 3.435.800,73 

LOTE 6 – NORTE R$ 4.285.350,81 

LOTE 7 – OESTE R$ 3.670.344,76 

LOTE 8 – PAMPULHA R$ 4.501.063,70 

LOTE 9 – VENDA NOVA R$ 3.974.457,82 

LOTE 10 - SLU  R$ 15.360.449,19  

 

1.2. Os valores unitários constantes na planilha de orçamento, Anexo I-1, são meramente referenciais. 

 

2 - A Proponente deverá apresentar os preços unitários e total, em moeda corrente nacional, incluindo 

todas as despesas diretas e indiretas necessárias a plena execução dos serviços, objeto desta Licitação, 

tais como: depreciação, bem como outros que se fizerem necessários para a execução dos serviços; 

manutenção e operação da frota de veículos; salários e encargos sociais e trabalhistas; impostos, taxas; 

seguros e garantias; ARTs; mão de obra, EPIs e EPCs; equipamentos, ferramentas e materiais 

necessários; mobilização e desmobilização; instalação e manutenção de locais para guardar e reparar 

veículos e equipamentos; utilização, depreciação, manutenção e operação da frota de veículos dos 

resíduos, combustíveis; obrigações trabalhistas e previdenciárias e as decorrentes das convenções 

coletivas de trabalho; bem como administração e lucro; quaisquer outras despesas pertinentes e 

necessárias. 

 

2.1 - Os valores orçados para a presente contratação levaram em consideração os valores 

previstos na Convenção Coletiva de Trabalho - CCT de 2014. 

 

2.2 – Na proposta de preços deverão constar o ano e a qual Acordo, Convenção ou Dissídio 

Coletivo a categoria se submete. 

 

2.3 - Para fins de pagamento do adicional de insalubridade foram adotados os percentuais 

constantes nas respectivas Convenções Coletivas de Trabalho – CCT para a mão de obra 

informada para a prestação dos serviços. Estes percentuais deverão ser adotados pelas licitantes, 

sob pena de desclassificação. 
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3 - Para efeito de dimensionamento das propostas, as licitantes deverão observar as disposições do 

presente Edital e seus anexos. 

 

 

CAPÍTULO - V - DA DURAÇÃO DO CONTRATO 

 

1 - O prazo de contratação da prestação dos serviços será de 12 (doze) meses, contado da expedição da 

ordem de serviço inicial. 

 

2 - O prazo de duração da prestação dos serviços, objeto desta licitação, a serem executados de forma 

contínua, poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57 inciso II da Lei de Licitações. 

 

 

CAPÍTULO - VI - DO LOCAL E HORÁRIO PARA EXAME E AQUISIÇÃO DO EDITAL E 

PARA FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS 

 

1 - O edital impresso, contendo todas as normas, orientações, procedimentos, relação de documentos a 

serem apresentados e demais elementos e informações indispensáveis à participação dos interessados 

na presente licitação, poderá ser examinado e/ou adquirido na Diretoria Administrativa Financeira da 

SLU, nos dias úteis, na Rua Tenente Garro N°.118 – 4º andar, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte - 

MG, Telefone: Fax: (31) 3277-9339 (31) 3277-9333, de 08:00 às 12:00 e 13:00 às 16:30 horas, ao 

preço de R$ 22,61 (vinte e dois reais e sessenta e um centavos) importância esta a ser recolhida na 

Tesouraria da SLU, no endereço citado, 4º andar, a título de emolumentos. 

 

2 - O edital estará disponível no endereço eletrônico http://portalpbh.pbh.gov.br/ no link licitações / 

SLU. 

 

3 - Os interessados que necessitarem de quaisquer esclarecimentos sobre o Edital, poderão solicitá-los à 

Comissão de Licitações, através de fax, documento formal protocolado, ou via INTERNET para o 

endereço – licita.slu@pbh.gov.br ou no endereço acima indicado, mediante requerimento, com 

identificação e local para o envio das correspondências. 

 

4 - A Comissão de Licitações conhecerá das consultas, pedidos de esclarecimentos e impugnações que 

lhe tenham sido enviados, devendo ser observados os prazos previstos em lei. 

 

5. As consultas, os esclarecimentos e os julgamentos das impugnações serão respondidos diretamente 

no “site” http://portalpbh.pbh.gov.br/ no link licitações / SLU, correspondente a este edital e poderão 

ser acessados por todos os interessados. 

 

CAPÍTULO - VII – DO PRAZO DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO, DO 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

1 - As documentações de Habilitação e a Proposta deverão ser apresentadas em envelopes separados, 

opacos, fechados e rubricados no fecho e deverão ser protocoladas na Diretoria Administrativa e 

Financeira da SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE BELO HORIZONTE – SLU, 

localizada na Rua Tenente Garro, nº 118 – 4º andar – Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, 

admitindo-se também a entrega da documentação no Protocolo da SLU situado no 3º andar do endereço 

supracitado, até as 10:00 (dez) horas do dia 25 de março de  2015 prazo preclusivo do direito de 

participação. A abertura dos envelopes e o procedimento de julgamento iniciar-se-ão imediatamente 

após encerrado o prazo de entrega, no auditório - 3º andar. 

 

Observação: Somente serão conhecidos e aceitos os documentos encaminhados via postal com 

protocolo nesta Autarquia dentro do prazo e horário limite para recebimento das propostas de preços e 

habilitação. 
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2 – A interessada que protocolar seus envelopes após o horário fixado no item 1 do presente Capítulo 

decairá do direito de participar da licitação. 

 

3 – As declarações e proposta apresentadas pelas licitantes devem estar assinadas por representante 

legalmente habilitado. 

 

3.1. No envelope nº.1 deverá conter a comprovação de que o representante do licitante é 

legalmente habilitado, conforme itens abaixo. 

 

3.1.1. Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante, 

mediante estatuto/contrato social ou instrumento público/particular de procuração. 

 

3.1.2. Em se tratando de instrumento particular deverá estar acompanhado do Estatuto ou 

Contrato Social da licitante para fins de identificação do outorgante e dos poderes 

específicos, o mesmo ocorrendo em face do instrumento público, caso seja feita referência 

ao Estatuto ou Contrato Social. 

 

3.1.3. As licitantes que se fizerem representar por procurador e cujo respectivo Estatuto ou 

Contrato Social estabeleça a assinatura dos sócios em conjunto devem apresentar 

procuração assinada pelos sócios indicados no Estatuto ou no Contrato Social, não sendo 

permitida assinatura isolada de apenas um deles. 

 

3.1.4. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante proponente, 

deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam 

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura. 

 

3.1.5. Caso o Estatuto ou Contrato Social da licitante estabeleça a assinatura dos sócios em 

conjunto e a representação for feita somente por um deles, além do documento descrito no 

subitem anterior, deverá ser apresentado, conforme o caso, instrumento público/particular 

de procuração, outorgado pelos demais sócios, no qual estejam expressos seus poderes.  

 

4 - Os envelopes deverão conter em sua parte externa e fronteira, preferencialmente na ordem e na 

forma abaixo apresentada, as seguintes informações: 

 

Envelope N° 01 – HABILITAÇÃO 

 

Concorrência SLU - Edital n° 002/2015 

Nome da Proponente_________________________ 

 

 

Envelope N° 02 - PROPOSTA DE PREÇO 

 

Concorrência SLU - Edital nº 002/2015  

Nome da Proponente_________________________ 

 

CAPÍTULO - VIII - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

1 - Poderão participar da presente CONCORRÊNCIA, os licitantes legalmente constituídos e que 

satisfaçam as condições fixadas neste Edital e em seus anexos. 

 

2 - Não poderá participar desta licitação, direta ou indiretamente, servidor ou dirigente da 

Administração Municipal Direta ou Indireta do Município de Belo Horizonte. 
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3 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do procedimento os interessados que se enquadrem 

em quaisquer das situações a seguir: 

 

a) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município; 

b) tenham sido declarados inidôneos em qualquer esfera de Governo; 

c) estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou liquidação; 

d) demais hipóteses proibidas pela legislação vigente. 

 

4 - Não poderão participar desta licitação os interessados que estejam constituídos sob a forma de 

consórcio. 

 

CAPÍTULO - IX - DA HABILITAÇÃO 

 

1 - Os documentos apresentados deverão atender à formalidade prevista no artigo 32 da Lei nº 

8.666/93. 

 

2 - A Comissão de Licitação poderá, durante a sessão pública, solicitar os documentos originais visando 

a autenticação dos documentos entregues, caso haja necessidade. 

 

2.1 - Serão aceitos documentos originais, por qualquer processo de cópia autenticada por 

Cartório competente, ou por servidor da SLU – Superintendência de Limpeza Urbana ou, ainda, 

por publicação em órgão da imprensa oficial.  

 

3 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome 

do licitante, devendo ser observado: 

  

3.1 -   se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da mesma; 

 

3.2 -   se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles que, comprovadamente, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da 

matriz; 

  

4 - Para fins de habilitação, os documentos que não possuírem prazo de validade deverão possuir 

data de emissão de no máximo 180 (cento e oitenta) dias, tendo como referência a data da abertura dos 

envelopes de habilitação. 

  

4.1 - Não se enquadram no subitem 4 do presente capítulo, os documentos que, pela própria 

natureza, não apresentam prazos de validade, inclusive quanto aos atestados de capacidade 

técnica. 

   

5 - Para efeito do julgamento da habilitação, a Comissão de Licitação considerará como 

referência para a validação dos documentos a data da abertura dos envelopes de habilitação, 

salvo na ocorrência do previsto no § 1º do art. 43 da LC nº 123/06. 
  

6 - A regularidade da situação do licitante no SUCAF será confirmada por meio de consulta on-line ao 

Sistema. Procedida a consulta, serão impressos relatórios de situação de cada participante. 

  

7 - Não serão aceitos documentos cujas cópias não estejam legíveis e cujas datas estejam rasuradas;  

  

 8 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, bem como das 

regras para habilitação previstas neste edital, sujeitará a licitante às sanções previstas neste instrumento 

e na legislação aplicável.  

  

9 - Será considerado habilitado o licitante que atender ao disposto abaixo: 
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9.1 - Se cadastrado no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de 

Belo Horizonte – SUCAF:  

      

a) com situação regular e cadastrado na linha de serviços gerais de limpeza urbana 

(coleta de lixo e transporte)  nº. 07.50, o licitante deverá apresentar à comissão de 

licitação a documentação prevista nos seguintes subitens: 

 

 9.2.3.a (registro do licitante no CREA);  

 9.2.3.b (Atestado Técnico Operacional);  

 9.2.4.a (Balanço e demonstrações contábeis);  

 9.2.4.b (Cálculo dos índices: LG e LC);  

 9.2.5.a (Declaração que não utiliza menor – Anexo V do edital);  

 9.2.5.b (Declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação – Anexo V 

do edital) deste Capítulo; 

  

b) com documentação vencida, mas cadastrado na linha de serviços gerais de limpeza 

urbana (coleta de lixo e transporte)  nº. 07.50, o licitante deverá apresentar à comissão de 

licitação o (s) documento (s) regularizador (es) e a documentação prevista nos seguintes 

subitens: 

 

 9.2.3.a (registro do licitante no CREA);   

 9.2.3.b (Atestado Técnico Operacional);  

 9.2.4.a (Balanço e demonstrações contábeis);  

 9.2.4.b (Cálculo dos índices: LG e LC);  

 9.2.5.a (Declaração que não utiliza menor – Anexo V do edital);  

 9.2.5.b (Declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação– Anexo V 

do edital) deste Capítulo; 

  

c) não cadastrado na linha de serviços gerais de limpeza urbana (coleta de lixo e 

transporte)  nº. 07.50, o licitante deverá apresentar à comissão de licitação, os 

documentos exigidos nos seguintes subitens: 

 

 9.2.3.a (registro do licitante no CREA);  

 9.2.3.b (Atestado Técnico Operacional);  

 9.2.4.a (Balanço e demonstrações contábeis);  

 9.2.4.b (Cálculo dos índices: LG e LC);  

 9.2.5.a (Declaração que não utiliza menor – Anexo V do edital);  

 9.2.5.b (Declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação– Anexo V 

do edital) deste Capítulo,  

 Documento (s) regularizador (es) na hipótese de documentação vencida junto ao 

SUCAF,   

 Estatuto ou Contrato social em vigor acompanhado da(s) última(s) 

alteração(ões), que será analisado pela Comissão Permanente de Cadastro de 

Fornecedores do Município de Belo Horizonte. 

  

9.2 - Se não cadastrado no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município 

de Belo Horizonte - SUCAF, o licitante deverá apresentar toda documentação 

relacionada abaixo considerando as especificidades da sua empresa diante da 

legislação aplicável: 
  

9.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
  

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

  

Observação: Para todos os efeitos, considera-se como ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, o documento de constituição da empresa, acompanhado 

da(s) última(s) alteração(ões) referente(s) à natureza da atividade comercial e à 

administração da empresa, ou a última alteração consolidada. 

 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício;  

  

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

  

9.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
  

a)      Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

  

b)      Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratado. 

  

c)    Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal 

do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  

  

d)  Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 

sociais instituídos por lei.     

  

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n
o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943.  

  

9.2.2.1. Na hipótese de participação de  microempresas (ME) e empresas de 

pequeno porte (EPP), as mesmas deverão apresentar toda a documentação 

exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da 

regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição, conforme 

previsto no art. 43 da LC nº 123/06. 

   

9.2.2.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal para as 

ME e EPP, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, com início no dia em 

que o licitante tiver a sua proposta comercial julgada vencedora do certame 

licitatório, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para 

regularização da documentação com a emissão de eventuais certidões negativas 

ou positivas com efeito de certidões negativas 

 

9.2.2.3. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal, por igual período, 

dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido à 

comissão de licitação. 

 

9.2.2.4. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 02 

(dois) dias úteis inicialmente concedidos. 
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9.2.2.5. A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções aplicáveis. 

 

9.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
  

a) Prova de registro do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 

CREA, no qual conste os seus responsáveis técnicos;  

 

b) Atestado de capacidade técnico-operacional, em nome do licitante, emitido(s) por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA e 

acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), que 

comprove(m) a execução de atividade pertinente e compatível em características com o 

objeto da licitação. 

 

9.2.3.2. Serão considerados todos os atestados em que conste o licitante como contratada 

principal, incluindo os decorrentes de subcontratação ou cessão formalmente autorizadas e 

comprovadas por meio de documentação pertinente.  

 

9.2.3.3. Nos atestados em que o licitante conste como consorciado, serão consideradas as 

quantidades executadas única e exclusivamente pelo licitante ou, caso essas não sejam 

mencionadas, as quantidades apuradas proporcionalmente ao seu percentual de 

participação financeira no consórcio. Caso não conste expressamente na documentação o 

percentual ou a definição das quantidades executadas única e exclusivamente pelo 
licitante, o atestado não será considerado;  

      

9.2.3.4. 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. 

  

9.2.3.5. 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;  

  

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

licitante. 

  

9.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
  

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira do licitante, vedada 

a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. Serão considerados aceitos, na 

forma da lei, o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis, assim apresentados:  

 

a.1) Será considerado aceito, na forma da lei, o balanço patrimonial assim 

apresentado: 

 

a.1.1) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/1976 (sociedade anônima) e 

alterações posteriores a esta norma publicados em Diário Oficial ou em jornal 

de grande circulação, ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta 

Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro Órgão equivalente. 

 

a.1.2) Para as demais empresas: cópias legíveis e autenticadas do Balanço 

Patrimonial e a demonstração do resultado do último exercício social, com os 
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respectivos termos de abertura e de encerramento registrados na Junta 

Comercial ou órgão equivalente; 

 

a.1.3) Para empresas com menos de 1 (um) ano de existência: fotocópia do 

Balanço de Abertura devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial 

da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente. 

 

a.2) O balanço patrimonial e demonstrações contábeis do resultado do último 

exercício social deverão estar assinadas por Contador ou por outro profissional 

equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

 

a.3)  Caso a empresa esteja obrigada à escrituração contábil digital através do 

Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, deverá apresentar a seguinte 

documentação:  

 

a) Termos de Abertura e Encerramento do Livro Digital  

b) Balanço Patrimonial, nos termos do art. 5º da Instrução Normativa da 

Receita Federal do Brasil nº 787, de 19 de novembro de 2007;  

c) Demonstração de Resultado do Exercício;  

d) Termo de Autenticação do Livro Digital.  

 

b) Cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da 

aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerado habilitado o licitante que apresentar 

resultado igual ou maior que 1 (um), em todos os índices aqui mencionados: 

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

LC = Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

b.1) Reserva-se à Comissão o direito de efetuar os cálculos, e no caso do memorial dos 

cálculos dos índices não seja apresentado, valerá tal resultado. 

 

c) Certidão de falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

 

9.2.5. DECLARAÇÕES: 
 

a) Declaração de que não possui em seu quadro de funcionários menores de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme 

inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93 – Anexo V do edital.  

 

b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo à habilitação – Anexo V do 

edital.  

 

1.5 - CADASTRO 

 

A licitante vencedora do certame deverá cadastrar-se no SUCAF – Sistema Único de Cadastro de 

Fornecedores e manter a regularidade dos documentos, sob pena de decair do direito de contratar com o 

Município. 
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CAPÍTULO X - DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

1 - Todos os preços constantes da proposta deverão ter como referência a planilha de orçamento, anexo 

ao presente edital, onde os valores globais deverão ser respeitados sob pena de desclassificação. Para 

fins de pagamento do adicional de insalubridade os licitantes deverão adotar o grau de insalubridade 

constante na respectiva Convenção Coletiva de Trabalho – CCT. 

 

2 - A proposta de preços deve ser apresentada em uma única via, sem emendas ou rasuras, em papel 

timbrado da proponente, conforme modelo constante do Anexo I – “Modelo de Proposta”, e deverá ser 

obrigatoriamente acompanhada, sob pena de desclassificação, dos documentos relacionados nos itens 

abaixo: 

2.1 - Planilhas de Orçamento conforme Anexo I.1. A licitante deverá guardar, sob pena de 

desclassificação, absoluta fidelidade com as planilhas integrantes do Anexo I.1 no que se refere 

às descrições dos serviços, unidades e quantidades. 

 

2.2 - Composição de preços unitários para todos os serviços constantes da Planilha de Orçamento 

– Anexo I.1, explicitando os insumos (mão-de-obra, EPIs, ferramental, equipamentos etc.) 

necessários na formação do preço, com quantidades e produtividades. 

 

2.3 - Memória de Cálculo do BDI (Bonificação das Despesas Indiretas) com o mínimo de 

detalhamento, conforme Anexo I.3. 

 

Observação: Os documentos exigidos nos itens 2.2 e 2.3 servirão como subsídio para análise da 

exequibilidade das propostas, observado o disposto no artigo 48 da Lei nº 8.666/93. 

 

2.4 – Declarações: 

 

2.4.1. Declaração de aceitação dos percentuais físico do cronograma físico-financeiro básico 

apresentado pela SLU no Edital constantes no Anexo I.2 e da apresentação dos valores 

embasados na CCT vigente da categoria de 2014 – Anexo VI do edital. 

 

2.4.2 - Declaração de elaboração independente de proposta – Anexo VI. 

 

2.4.3 - Declaração de que possui maquinário e pessoal para a realização dos serviços, quando da 

assinatura do Contrato e que possui ciência de todas as obrigações e condições presentes no 

edital, considerando o disposto no Termo de Referência, inclusive as condições de reajustamento 

e de repactuação neste edital e seus anexos – Anexo VI do edital. 

 

3 - A inobservância às orientações acima, caracterizará descumprimento do edital, ensejando a 

desclassificação da proposta. 

 

4 - A Comissão Julgadora poderá em qualquer fase do procedimento promover diligência destinada a 

esclarecer ou complementar a instrução do processo nos termos do artigo 43 §3º da Lei nº 8.666/93. 

 

5. A Licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo 

como firmes e verdadeiras suas propostas, inclusive os atos praticados diretamente ou por seus 

representantes. 

 

6. A proposta de preços deverá ter validade de 60 (sessenta) dias contados da data limite para 

apresentação dos documentos/envelopes neste certame licitatório. 

 

7. Para a apresentação dos valores deverá ser observado o disposto no Capítulo IV deste edital. 
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CAPÍTULO XI – DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

 

1 - A abertura dos envelopes de HABILITAÇÃO e de PROPOSTA e respectivos julgamentos serão 

efetuados pela Comissão de Licitações. 

 

2 - A Comissão e os representantes legais dos licitantes presentes, facultativamente, rubricarão os 

envelopes de habilitação e de proposta. 

 

3 - A Comissão promoverá a abertura da licitação no dia, hora e local estabelecidos neste Edital, 

quando exigirá dos licitantes presentes a documentação de credenciamento de seus prepostos. 

 

4 - Procedida a abertura dos envelopes de habilitação apresentados pelos licitantes, o seu conteúdo será 

rubricado por um ou mais membros da Comissão de Licitações e por um ou mais representantes dentre 

as licitantes presentes. 

 

5 - A Comissão, a seu critério exclusivo, poderá suspender as sessões a fim de que tenha melhores 

condições de analisar os documentos apresentados, marcando na oportunidade nova data e/ou horário 

em que voltará a se reunir com os interessados. 

 

5.1. A Comissão, dentro dos ditames legais, reserva-se no direito de providenciar o julgamento 

dos documentos de habilitação e proposta reservadamente, quando será oportunizado os 

respectivos direitos a recursos após a publicação no DOM – Diário Oficial do Município. 

 

6 - O julgamento da habilitação observará o seguinte: 

 

6.1. A Comissão analisará os documentos apresentados pelo licitante, verificando sua 

conformidade com o disposto neste Edital, declarando-o habilitado ou inabilitado, conforme o 

caso. 

 

6.2. A análise procedida pela Comissão quanto à documentação de habilitação das licitantes será 

registrada em ata circunstanciada, para fins de motivação do julgamento. 

 

6.3. A divulgação do resultado do julgamento da fase de habilitação poderá ser feita na própria 

sessão de abertura dos envelopes de documentação, caso a Comissão entenda por fazer a análise 

da documentação e proferir o julgamento na própria sessão, e bem assim mediante publicação 

pela imprensa oficial do Município ou em nova sessão pública para qual sejam as licitantes 

convocadas pelo mesmo meio, caso opte a Comissão por exercer a faculdade prevista no item 

“5” supra. 

 

6.4. Os envelopes de proposta dos licitantes inabilitados somente serão devolvidos após o 

julgamento do “recurso de representação” na hipótese de sua proposição por algum licitante. 

 

6.5. Havendo renúncia expressa de todos os licitantes ao recurso da fase de habilitação, a 

Comissão poderá na própria sessão pública, promover a abertura das propostas de preços. 

 

6.6. A Comissão procederá à abertura dos envelopes contendo os envelopes das propostas de 

preço, em sessão pública regularmente convocada para tal fim, ou na própria sessão inaugural do 

certame licitatório, na hipótese de julgamento de habilitação na própria sessão pública e renúncia 

expressa dos licitantes ao recurso; 

 

6.7. No caso da empresa que apresentou a proposta de menor valor não se enquadrar como ME 

ou EPP e existir na disputa beneficiários da Lei Complementar nº 123/06 cujas propostas forem 

até 10% superiores à proposta de menor valor, estes serão classificados na ordem crescente 

relativamente aos valores de suas propostas, procedendo-se da seguinte forma: 
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6.7.1. A Comissão de Licitação convocará a ME ou EPP mais bem classificada para 

apresentar proposta que cubra a proposta de menor valor, com a concessão do prazo de 01 

(um) dia útil, sob pena de preclusão. 

 

6.7.2. Tendo a ME ou EPP melhor classificada declinado do direito previsto no subitem 

anterior, serão convocadas as demais ME ou EPP, beneficiárias da Lei Complementar nº 

123/2006, para, sucessivamente, apresentarem proposta de preço que cubra a proposta de 

menor valor. 

 

6.7.3. No decorrer do certame licitatório, caso ocorra a desclassificação de propostas de 

licitantes que não atenderem às condições deste edital, será novamente verificada a 

hipótese prevista na Lei Complementar nº 123/2006 com a adoção dos procedimentos 

previstos neste subitem. 

 

7. A divulgação do resultado do julgamento das propostas comerciais dar-se-á mediante publicação no 

DOM – Diário Oficial do Município. 

 

8. Esgotados os recursos contra o julgamento da habilitação e proposta, o procedimento será submetido 

à análise da autoridade competente nos limites da Lei nº 8.666/93. 

 

CAPÍTULO - XII - DO CRITÉRIO PARA JULGAMENTO 

 

1. A presente licitação será do tipo menor preço, sendo vitorioso o licitante que apresentar a proposta de 

menor preço global, e cumprir todas as determinações contidas no presente Edital, nos termos do que 

dispõe a Lei 8.666/93. 

 

1.1. Será motivo de desclassificação a apresentação de propostas com preços globais superiores a 

estes constantes na tabela abaixo: 

 

DISCRIMINAÇÃO  VALOR GLOBAL (R$/ 12 MESES)  

LOTE 1 – BARREIRO  R$ 3.820.358,26 

LOTE 2 – CENTRO-SUL  R$ 2.934.092,60 

LOTE 3 – LESTE  R$ 3.528.502,24 

LOTE 4 – NORDESTE R$ 4.117.598,96 

LOTE 5 – NOROESTE R$ 3.435.800,73 

LOTE 6 – NORTE R$ 4.285.350,81 

LOTE 7 – OESTE R$ 3.670.344,76 

LOTE 8 – PAMPULHA R$ 4.501.063,70 

LOTE 9 - VENDA NOVA  R$ 3.974.457,82 

LOTE 10 - SLU R$ 15.360.449,19  

 

1.2. Os valores unitários constantes na planilha de orçamento, Anexo I-1, são meramente 

referenciais. 

 

2. Será desclassificada a proposta que não atender às exigências do ato convocatório ou que tenha 

cotado preços que não atendam as condições previstas no artigo 48 da Lei de Licitações. 

 

3. Serão desclassificadas as propostas que não cotarem a integralidade/ totalidade dos serviços, objeto 

do presente edital. 

 

4. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-á o disposto no § 2º do art.45 da Lei nº 

8.666/93. 
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5. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preços ou vantagens 

baseadas nas ofertas das demais licitantes. 

 

CAPÍTULO - XIII - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

É admissível, em qualquer fase da licitação ou da execução do Contrato que dela resulte a interposição 

de recursos, na conformidade dos preceitos contidos no artigo 109 da Lei nº 8.666/93. 

 

CAPÍTULO - XIV - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

1. Os licitantes vencedores terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 

comunicação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no art.81 da Lei nº 8.666/93. 

 

1.1. O prazo para assinatura do Contrato, estipulado neste item, poderá ser prorrogado quando 

solicitado durante o seu transcurso pelos licitantes vencedores, e desde que haja motivo 

justificado aceito pela SLU. 

 

2. A recusa injustificada dos licitantes vencedores em atender o disposto no item "1" caracterizará 

descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-os à multa de estabelecida no inciso II do 

Capítulo XVI do edital. 

 

3. Sem prejuízo da multa prevista no item anterior, quando os convocados não assinarem o Termo de 

Contrato, no prazo e condições estabelecidos, é facultado à SLU, convocar os licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 

primeiro classificado para aquele lote, inclusive quanto aos preços, quando for o caso, ou revogar a 

licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

 

4. Quando da assinatura do Contrato de prestação de serviço, a adjudicatária deverá estar devidamente 

cadastrada no SUCAF e comprovar a manutenção das condições de regularidade demonstradas para 

habilitação. 

 

4.1. É de exclusiva responsabilidade da adjudicatária, providenciar seu cadastramento junto ao 

SUCAF, caso ainda não se encontre cadastrado, nos termos do Decreto Municipal nº 11.245/03. 

Quaisquer outros esclarecimentos podem ser obtidos pelo telefone (31) 3277-4677.  

 

CAPÍTULO - XV - DA GARANTIA PELA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

1 - Exigir-se-á do vencedor, previamente à assinatura do contrato, a prestação de garantia no percentual 

de 5% (cinco por cento) do valor contratado, conforme condições e exigências previstas na minuta 

contratual podendo optar por uma das seguintes modalidades: 

 

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob a 

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

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 

definido pelo Ministério da Fazenda; 

 

b) seguro garantia; 

 

c) fiança bancária. 

 

2 - A garantia mencionada servirá como seguro pelo fiel cumprimento do contrato, respondendo, 

inclusive, pelas multas eventualmente aplicadas, podendo ser retida para satisfação de perdas e danos 

resultantes de inadimplemento ou de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da Contratada. 
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3 - Caso seja feita opção pela modalidade caução em dinheiro, a mesma deverá ser recolhida 

obrigatoriamente no Banco do Brasil através da Conta Nº 4.883-6 – Agência 1615-2 da 

Superintendência de Limpeza Urbana. 

 

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

 

5 - A cobertura do seguro-garantia vigorará até a extinção das obrigações do tomador, devendo este 

efetuar o pagamento do respectivo prêmio por todo o período da garantia, independentemente do prazo 

de vigência indicado na apólice, conforme disposto no art. 3º, inciso I, Circular SUSEP nº 232/03. 

 

6 - A garantia na forma de Seguro Garantia ou Fiança Bancária terá a vigência de 180 (cento e oitenta) 

dias superior à vigência do contrato, conforme disposto no §2º do art. 63 do Decreto nº 10.710/01 e 

deverá observar o disposto no Anexo VII deste edital. 

 

7 - Na carta fiança deverá constar a expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios do art. 827 do Código 

Civil. 

 

8 - A garantia escolhida pelo proponente deverá ser complementada sempre que houver defasagem em 

relação ao seu valor inicial. Em caso de prorrogação do prazo de vigência do contrato, a garantia deverá 

ser renovada, mantendo-se o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, atualizado, e 

cobrindo-se o mesmo prazo previsto no item supra. 

 

9 - A Superintendência de Limpeza Urbana poderá utilizar, total ou parcialmente, da garantia exigida 

para ressarcir-se de multas estabelecidas no contrato. 

 

10 - O valor da garantia poderá ser utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer 

obrigação, inclusive multas, indenização a terceiros, obrigando-se a Contratada a fazer a respectiva 

reposição no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias corridos, contado da data em que for 

notificada. 

 

11 - A garantia somente será liberada ou restituída após a execução de todas as obrigações contratuais e 

desde que não haja, no plano administrativo, pendência de qualquer reclamação a ela relativa. 

 

12 - A modalidade de seguro garantia e de fiança bancária não podem trazer cláusulas restritivas do uso 

da garantia e nem de limitações de prazo para comunicado de sinistro, se for o caso. 

 

13 - Em caso de atraso ou descumprimento do disposto no caput deste item, a critério da SLU, perderá 

a adjudicatária o direito à celebração do contrato, podendo ser convocada a segunda colocada para 

substituí-la, sem prejuízo das cominações previstas neste edital. 

 

CAPÍTULO - XVI - DAS PENALIDADES 

 

1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência do 

Licitante e/ou da Adjudicatária/CONTRATADA, sujeitando-a as sanções previstas no art. 87, da Lei nº 

8.666/93 e Decreto Municipal nº 15.113/13, além das penalidades estabelecidas na Minuta de 

Contrato, Anexo III deste Edital: 

 

1.1. advertência. 

 

1.2. multas, nos seguintes percentuais: 

 

 I - 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; 
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II - multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação, na hipótese 

de o infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo ou as obrigações 

assumidas, tais como: 

  

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

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

pela Administração; 

 c) tumultuar a sessão pública da licitação; 

 d) descumprir requisitos de habilitação, a despeito da declaração em sentido contrário; 

 e) propor recursos manifestamente protelatórios; 

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

contratação direta junto ao Sucaf, dentro do prazo concedido pela Administração Pública, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração;  

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

infrator enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei 

Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

   

2 - Se a recusa em assinar o contrato a que se refere o inciso II deste 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, deixar de aplicar a multa. 

 

3. Poderá, ainda, ser objeto de apuração e processo administrativo a prática considerada abusiva, 

inclusive aquela caracterizada por proposta com preço manifestamente majorado ou inexequível. 

 

4. As penalidades previstas neste Capítulo serão aplicadas pela Diretoria Administrativo Financeira da 

Superintendência de Limpeza Urbana ou por Comissão constituída para este fim, de ofício ou mediante 

proposta do responsável pelo acompanhamento da licitação e da assinatura do respectivo contrato, após 

a concessão à contratada dos prazos independentes de 05 (cinco) dias para apresentação de defesa 

prévia e de recurso administrativo. 

 

CAPÍTULO - XVII - DA REPACTUAÇÃO 

 

1 - Os preços dos serviços serão repactuados de acordo com as normas estabelecidas na Minuta de 

Contrato, Anexo III deste Edital. 

 

CAPÍTULO – XVIII - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 

1 - Os serviços, objeto da presente licitação, serão recebidos em conformidade com a Minuta de 

Contrato, Anexo III deste Edital. 

 

CAPÍTULO XIX - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO  

 

1. Nos procedimentos licitatórios realizados pela Superintendência de Limpeza Urbana - SLU do 

Município de Belo Horizonte serão observadas as determinações que se seguem.  

 

2. A SLU exige que os licitantes/contratados, observem o mais alto padrão de ética durante a 

licitação e execução do contrato. Em consequência desta política, define, com os propósitos dessa 

disposição, os seguintes termos:  

 

2.1. “prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a solicitação de 

qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um funcionário público no processo de 

licitação ou execução do contrato;  
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2.2. “prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar um processo 

de licitação ou a execução de um contrato em detrimento do Contratante;  

 

2.3. “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os concorrentes (antes ou 

após a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento do Contratante, destinado a 

estabelecer os preços das propostas a níveis artificiais não competitivos e privar o 

Contratante dos benefícios da competição livre e aberta;  

 

2.4. “prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, diretamente ou 

indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a participação delas no 

processo de licitação ou afetar a execução de um contrato;  

 

2.5. “prática obstrutiva” significa:  

 

2.5.1. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas materiais para 

investigação ou oferecer informações falsas aos investigadores com o objetivo de impedir 

uma investigação do Contratante ou outro Órgão de Controle sobre alegações de 

corrupção, fraude, coerção ou conspiração; significa ainda ameaçar, assediar ou intimidar 

qualquer parte envolvida com vistas a impedir a liberação de informações ou 

conhecimentos que sejam relevantes para a investigação; ou  

 

2.5.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do direito do 

Contratante ou outro Órgão de Controle de investigar e auditar.  

 

3. A SLU rejeitará uma proposta e aplicará as sanções previstas na legislação vigente se julgar que 

o licitante, diretamente ou por um agente, envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, 

conspiratórias ou coercitivas durante o procedimento licitatório.  

 

4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as previstas no Anexo I da 

Portaria SDE nº. 51 de 03 de julho de 2009, será denunciada à Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico do Ministério da Justiça para adoção das medidas cabíveis. 

 

5. Deverá ser observada a Lei Federal 12.846/2013 que dispõe sobre a responsabilidade de pessoas 

jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública nacional ou estrangeira, no tocante a 

eventuais condutas que não foram discriminadas neste Capítulo bem como os procedimentos 

administrativos para apuração de responsabilidade e eventual aplicação de penalidade. 
 

CAPÍTULO - XX - DO EDITAL 

 

1 - Fazem parte integrante deste Edital, independentemente de transcrição, os seguintes documentos: 

 

Anexo I - Modelo de Proposta; 

 

Anexo I.1 - Planilha de Orçamento; 

 

Anexo I.2 - Cronograma Físico-Financeiro; 

 

Anexo I.3 - Modelo de Detalhamento do BDI; 

 

Anexo II - Termo de Referência; 

 

 Documento 1: Localização das URPVs, das Centrais de Tratamento de Resíduos - CTRs e das 

Estações de Reciclagem de Entulho. 
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 Documento 2: Quantitativos Estimados de Massa de Resíduos Sólidos a serem coletados. 

 Documento 3: Mapa de Limpeza de Córregos em Leito Aberto em ZEIS. 

 Documento 4: Distâncias Médias de Transporte - DMT - até às CTRs. 

 Documento 5: Quantitativos estimados de Mão de Obra, Veículos e Equipamentos. 

 Documento 6: Descrição e Quantitativos Estimados das Equipes e Veículos de Apoio Técnico-

Operacional. 

 Documento 7: Vida Útil Estimada de Ferramentas, Utensílios, Materiais e EPCs. 

 Documento 8: Vida Útil Estimada de EPIs. 

 Documento 9: Quantitativos Estimados de Áreas para Limpeza de Pichações. 

 

 

Anexo III - Minuta de Contrato; 

 

Anexo IV - Modelo de Carta de Credenciamento 

 

Anexo V – Modelo de Declaração (A ser entregue junto com a documentação de habilitação); 

 

Anexo VI - Modelo de Declaração (A ser entregue junto com a proposta comercial de preços); 

 

Anexo VII – Requisitos mínimos do seguro garantia ou fiança bancária. 

 

CAPÍTULO – XXI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

1 - As empresas interessadas devem ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, bem 

como de todas as condições gerais e peculiares dos serviços a serem contratados, não podendo invocar 

nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito 

cumprimento do Contrato. 

 

2 - A Superintendência de Limpeza Urbana poderá revogar ou anular esta licitação nos termos do art. 

49 da Lei nº 8.666/93, sem que caiba direito à indenização.  

 

3 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração/apresentação da documentação de 

que trata o presente Edital. 

 

4 - Qualquer modificação no Edital exigirá divulgação pela mesma forma de que se deu o texto 

original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 

retificação não alterar a formulação das propostas. 

 

5 - A inabilitação da licitante importa na preclusão de seu direito de participar das fases subsequentes. 

 

6 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital, a licitante que não o fizer até o 

segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de Habilitação e venha, após esse prazo, 

apontar falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 

recurso. 

 

7 - A apresentação da proposta implica aceitação plena e total das condições deste Edital, ficando 

automaticamente prejudicada a proposta que contrarie expressamente suas normas. 

 

8 - Para dirimir quaisquer questões oriundas da presente licitação fica eleito o Foro da Comarca de Belo 

Horizonte, excluído qualquer outro. 

Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2015. 

  

Vítor Valverde 

Superintendente de Limpeza Urbana  
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ANEXO I  

MODELO DE PROPOSTA 

 

Belo Horizonte, em.... de....................de 2015. 

À  

Comissão Permanente de Licitações da SLU. 

 

Ref.: Concorrência N.º 002/2015 

 

Para efeito de julgamento, e de acordo com a cotação de preços unitários aplicados às quantidades 

estimadas na “Planilha de Orçamento – Anexo I.1” anexa, propomos a execução com todos serviços 

licitados pelo valor final para o lote, estimado de R$......................................... com a seguinte 

discriminação dos preços unitários: 

 

INFORMAR OS VALORES UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS, UTILIZANDO COMO 

REFERÊNCIA A PLANILHA DE ORÇAMENTO, ANEXA AO PRESENTE EDITAL) – 

CONFORME SUBITEM 2.1 DA CLÁUSULA X DO EDITAL. 

 

(APRESENTAR A COMPOSIÇÃO DETALHADA DOS PREÇOS UNITÁRIOS PARA TODOS 

OS SERVIÇOS CONSTANTES DA PLANILHA DE ORÇAMENTO – ANEXO I.I, 

EXPLICITANDO OS INSUMOS (MÃO-DE-OBRA, EPIS, FERRAMENTAL, 

EQUIPAMENTOS ETC.) NECESSÁRIOS NA FORMAÇÃO DO PREÇO, COM 

QUANTIDADES E PRODUTIVIDADES.) – CONFORME SUBITEM 2.2 DA CLÁUSULA X 

DO EDITAL. 

 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados da data limite para entrega dos envelopes de 

habilitação/proposta definidos no edital. 

 

A Proponente deverá apresentar os preços unitários e total, em moeda corrente nacional, incluindo 

todas as despesas diretas e indiretas necessárias a plena execução dos serviços, objeto desta Licitação, 

tais como: depreciação, bem como outros que se fizerem necessários para a execução dos serviços; 

manutenção e operação da frota de veículos; salários e encargos sociais e trabalhistas; impostos, taxas; 

seguros e garantias; ARTs; mão de obra, EPIs e EPCs; equipamentos, ferramentas e materiais 

necessários; mobilização e desmobilização; instalação e manutenção de locais para guardar e reparar 

veículos e equipamentos; utilização, depreciação, manutenção e operação da frota de veículos dos 

resíduos, combustíveis; obrigações trabalhistas e previdenciárias e as decorrentes das convenções 

coletivas de trabalho; bem como administração e lucro; quaisquer outras despesas pertinentes e 

necessárias. 

 

Os valores constantes na presente proposta levaram em consideração os valores previstos na Convenção 

Coletiva de Trabalho - CCT de 2014. 

 

 Para fins de pagamento do adicional de insalubridade foram adotados os percentuais constantes nas 

respectivas Convenções Coletivas de Trabalho – CCT para a mão de obra exigida para a prestação dos 

serviços.  

Atenciosamente, 

..................................................... 

Empresa proponente 

 

Endereço: 

 

CNPJ/MF: 
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LICITAÇÃO Nº MÊS / REF. FOLHA

JANEIRO/2015 01/03

ITEM UNIDADE

1.0 SERVIÇOS DE MULTITAREFA PARA LIMPEZA DE VIAS .....................

2.0 .....................

3.0 EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL .....................

PREÇO TOTAL .....................

DIRETORIA UNIDADE ANTERIOR      

Nº ORÇAM. DATA

27/01/2015 ACUMULADO -R$                                  

ELABORADO VISTO

TOTAL

-R$                                  

FOLHA -R$                                  

............................... ......................................... 3.820.358,26R$                    

265.683,96R$                       ............................... .........................................

............................... ......................................... 1.357.398,00R$                    

............................... ......................................... 2.197.276,30R$                    

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

P L A N I L H A   D E   O R Ç A M E N T O 
PROCESSO Nº

01-122.749-12-84

Superintendência de Limpeza Urbana
SERVIÇOS DE MULTITAREFA, E COLETA EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE E O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL

R  E  S  U  M  O

SERVIÇO : Lote 1 - Barreiro

SERVIÇOS DE COLETA DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS
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LICITAÇÃO Nº MÊS / REF. FOLHA

JANEIRO/2015 02/03

ITEM UNIDADE

1.0 SERVIÇOS DE MULTITAREFA PARA LIMPEZA DE VIAS

1.1 MÃO DE OBRA

1.1.1 AJUDANTES LÍDERES HORA

1.1.2 AJUDANTE DE MULTITAREFA / BÁSCULA HORA

1.1.3 OPERADORES DE ROÇADEIRA HORA

1.2 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS

COM CAMINHÕES BASCULANTE COM CABINE PARA 6 PESSOAS T

SUBTOTAL ITEM 1.0 

2. EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL

2.2. COMPOSTA POR ENGENHEIRO, TEC. EM SEGURANÇA DO TRABALHO,

E VEÍCULOS DE APOIO (VERBA MENSAL) VB

DIRETORIA UNIDADE ANTERIOR      

Nº ORÇAM. DATA

27/01/2015 ACUMULADO

P L A N I L H A   D E   O R Ç A M E N T O 
PROCESSO Nº

01-122.749-12-84

Superintendência de Limpeza Urbana
SERVIÇOS DE MULTITAREFA, E COLETA EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE E O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

SERVIÇO : Lote 1 - Barreiro

21,63 147.949,20

54.720,00            21,09 1.154.044,80

11.400,00            26,00 296.400,00

2.197.276,30

4.330,00 138,31 598.882,30

ELABORADO VISTO

TOTAL

-R$                                  

FOLHA 2.462.960,26R$                    

2.462.960,26R$                    

6.840,00              

265.683,96

12 22.140,33                265.683,96

SUBTOTAL ITEM 2.0 
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LICITAÇÃO Nº MÊS / REF. FOLHA

JANEIRO/2015 03/03

ITEM UNIDADE

2.0

2.1 RECEBIMENTO, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL (INCLUINDO T

CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, CAMINHÕES BROOK E AJUDANTES)

SUBTOTAL ITEM 2.0 

DIRETORIA UNIDADE
ANTERIOR      

Nº ORÇAM. DATA

27/01/2015 ACUMULADO

49,00 1.357.398,00

P L A N I L H A   D E   O R Ç A M E N T O 
PROCESSO Nº

01-122.749-12-84

Superintendência de Limpeza Urbana
SERVIÇOS DE MULTITAREFA, E COLETA EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE E O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

SERVIÇO : Lote 1 - Barreiro

ELABORADO VISTO

TOTAL

2.462.960,26R$                    

FOLHA 1.357.398,00R$                    

3.820.358,26R$                    

1.357.398,00

SERVIÇOS DE COLETA DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS

27.702,00
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LICITAÇÃO Nº MÊS / REF. FOLHA

JANEIRO/2015 01/03

ITEM UNIDADE

1.0 SERVIÇOS DE MULTITAREFA PARA LIMPEZA DE VIAS .....................

2.0 .....................

3.0 EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL .....................

PREÇO TOTAL .....................

DIRETORIA UNIDADE ANTERIOR      

Nº ORÇAM. DATA

27/01/2015 ACUMULADO

ELABORADO VISTO

TOTAL

-R$                                  

FOLHA -R$                                  

-R$                                  

............................... ......................................... 2.934.092,60R$                    

265.644,60R$                       ............................... .........................................

SERVIÇOS DE COLETA DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS ............................... ......................................... 437.861,20R$                       

............................... ......................................... 2.230.586,80R$                    

R  E  S  U  M  O

Superintendência de Limpeza Urbana
SERVIÇOS DE MULTITAREFA, E COLETA EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE E O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

P L A N I L H A   D E   O R Ç A M E N T O 
PROCESSO Nº

01-122.749-12-84

SERVIÇO : Lote 2 - Centro Sul
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LICITAÇÃO Nº MÊS / REF. FOLHA

JANEIRO/2015 02/03

ITEM UNIDADE

1.0 SERVIÇOS DE MULTITAREFA PARA LIMPEZA DE VIAS

1.1 MÃO DE OBRA

1.1.1 AJUDANTES LÍDERES HORA

1.1.2 AJUDANTE DE MULTITAREFA / BÁSCULA HORA

1.1.3 OPERADORES DE ROÇADEIRA HORA

1.2 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS

COM CAMINHÕES BASCULANTE COM CABINE PARA 6 PESSOAS T

SUBTOTAL ITEM 1.0 

2. EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL

2.2. COMPOSTA POR ENGENHEIRO, TEC. EM SEGURANÇA DO TRABALHO,

E VEÍCULOS DE APOIO (VERBA MENSAL) VB

DIRETORIA UNIDADE ANTERIOR      

Nº ORÇAM. DATA

27/01/2015 ACUMULADO

ELABORADO VISTO

TOTAL

-R$                                  

FOLHA 2.496.231,40R$                    

2.496.231,40R$                    

265.644,60

12 22.137,05                265.644,60

2.230.586,80

3.124,00 202,60 632.922,40

6.840,00              21,62 147.880,80

21,0854.720,00            1.153.497,60

11.400,00            25,99 296.286,00

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

P L A N I L H A   D E   O R Ç A M E N T O 
PROCESSO Nº

01-122.749-12-84

SERVIÇO : Lote 2 - Centro Sul

Superintendência de Limpeza Urbana
SERVIÇOS DE MULTITAREFA, E COLETA EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE E O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL

SUBTOTAL ITEM 2.0 
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LICITAÇÃO Nº MÊS / REF. FOLHA

JANEIRO/2015 03/03

ITEM UNIDADE

2.0

2.1 RECEBIMENTO, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL (INCLUINDO T

CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, CAMINHÕES BROOK E AJUDANTES)

SUBTOTAL ITEM 2.0 

DIRETORIA UNIDADE ANTERIOR      

Nº ORÇAM. DATA

27/01/2015 ACUMULADO

ELABORADO VISTO

TOTAL

2.496.231,40R$                    

FOLHA 437.861,20R$                       

2.934.092,60R$                    

437.861,20

Superintendência de Limpeza Urbana
SERVIÇOS DE MULTITAREFA, E COLETA EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE E O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

6.202,00 70,60 437.861,20

SERVIÇOS DE COLETA DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS

P L A N I L H A   D E   O R Ç A M E N T O 
PROCESSO Nº

01-122.749-12-84

SERVIÇO : Lote 2 - Centro Sul
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LICITAÇÃO Nº MÊS / REF. FOLHA

JANEIRO/2015 01/03

ITEM UNIDADE

1.0 SERVIÇOS DE MULTITAREFA PARA LIMPEZA DE VIAS .....................

2.0 .....................

3.0 EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL .....................

PREÇO TOTAL .....................

DIRETORIA UNIDADE ANTERIOR      

Nº ORÇAM. DATA

27/01/2015 ACUMULADO

ELABORADO VISTO

TOTAL

-R$                                  

FOLHA -R$                                  

-R$                                  

............................... ......................................... 3.528.502,24R$                    

264.996,48R$                       ............................... .........................................

SERVIÇOS DE COLETA DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS ............................... ......................................... 628.886,21R$                       

............................... ......................................... 2.634.619,55R$                    

P L A N I L H A   D E   O R Ç A M E N T O 
PROCESSO Nº

01-122.749-12-84

SERVIÇO : Lote 3 - Leste

R  E  S  U  M  O

Superintendência de Limpeza Urbana
SERVIÇOS DE MULTITAREFA, E COLETA EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE E O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
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LICITAÇÃO Nº MÊS / REF. FOLHA

JANEIRO/2015 02/03

ITEM UNIDADE

1.0 SERVIÇOS DE MULTITAREFA PARA LIMPEZA DE VIAS

1.1 MÃO DE OBRA

1.1.1 AJUDANTES LÍDERES HORA

1.1.2 AJUDANTE DE MULTITAREFA / BÁSCULA HORA

1.1.3 OPERADORES DE ROÇADEIRA HORA

1.2 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS

COM CAMINHÕES BASCULANTE COM CABINE PARA 6 PESSOAS T

SUBTOTAL ITEM 1.0 

2. EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL

2.2. COMPOSTA POR ENGENHEIRO, TEC. EM SEGURANÇA DO TRABALHO,

E VEÍCULOS DE APOIO (VERBA MENSAL) VB

DIRETORIA UNIDADE ANTERIOR      

Nº ORÇAM. DATA

27/01/2015 ACUMULADO

ELABORADO VISTO

TOTAL

-R$                                  

FOLHA 2.899.616,03R$                    

2.899.616,03R$                    

12                       22.083,04 264.996,48

264.996,48

2.634.619,55

4.673,00 142,75 667.070,75

9.120,00              21,57 196.718,40

72.960,00            21,03 1.534.348,80

9.120,00              25,93 236.481,60

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

P L A N I L H A   D E   O R Ç A M E N T O 
PROCESSO Nº

01-122.749-12-84

SERVIÇO : Lote 3 - Leste

Superintendência de Limpeza Urbana
SERVIÇOS DE MULTITAREFA, E COLETA EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE E O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL

SUBTOTAL ITEM 2.0 
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LICITAÇÃO Nº MÊS / REF. FOLHA

JANEIRO/2015 03/03

ITEM UNIDADE

2.0

2.1 RECEBIMENTO, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL (INCLUINDO T

CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, CAMINHÕES BROOK E AJUDANTES)

SUBTOTAL ITEM 2.0 

DIRETORIA UNIDADE ANTERIOR      

Nº ORÇAM. DATA

27/01/2015 ACUMULADO

ELABORADO VISTO

TOTAL

2.899.616,03R$                    

FOLHA 628.886,21R$                       

3.528.502,24R$                    

628.886,21

01-122.749-12-84

SERVIÇO : Lote 3 - Leste

Superintendência de Limpeza Urbana
SERVIÇOS DE MULTITAREFA, E COLETA EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE E O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL

16.901,00 37,21 628.886,21

SERVIÇOS DE COLETA DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS

P L A N I L H A   D E   O R Ç A M E N T O 
PROCESSO Nº

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
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LICITAÇÃO Nº MÊS / REF. FOLHA

JANEIRO/2015 01/03

ITEM UNIDADE

1.0 SERVIÇOS DE MULTITAREFA PARA LIMPEZA DE VIAS .....................

2.0 .....................

3.0 EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL .....................

PREÇO TOTAL .....................

DIRETORIA UNIDADE ANTERIOR      

Nº ORÇAM. DATA

27/01/2015 ACUMULADO

ELABORADO VISTO

TOTAL

-R$                                  

FOLHA -R$                                  

-R$                                  

............................... ......................................... 4.117.598,96R$                    

265.094,76R$                       ............................... .........................................

SERVIÇOS DE COLETA DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS ............................... ......................................... 964.873,92R$                       

............................... ......................................... 2.887.630,28R$                    

P L A N I L H A   D E   O R Ç A M E N T O 
PROCESSO Nº

01-122.749-12-84

SERVIÇO : Lote 4 - Nordeste

R  E  S  U  M  O

Superintendência de Limpeza Urbana
SERVIÇOS DE MULTITAREFA, E COLETA EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE E O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
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LICITAÇÃO Nº MÊS / REF. FOLHA

JANEIRO/2015 02/03

ITEM UNIDADE

1.0 SERVIÇOS DE MULTITAREFA PARA LIMPEZA DE VIAS

1.1 MÃO DE OBRA

1.1.1 AJUDANTES LÍDERES HORA

1.1.2 AJUDANTE DE MULTITAREFA / BÁSCULA HORA

1.1.3 OPERADORES DE ROÇADEIRA HORA

1.2 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS

COM CAMINHÕES BASCULANTE COM CABINE PARA 6 PESSOAS T

SUBTOTAL ITEM 1.0 

2. EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL

2.2. COMPOSTA POR ENGENHEIRO, TEC. EM SEGURANÇA DO TRABALHO,

E VEÍCULOS DE APOIO (VERBA MENSAL) VB

DIRETORIA UNIDADE ANTERIOR      

Nº ORÇAM. DATA

27/01/2015 ACUMULADO

ELABORADO VISTO

TOTAL

-R$                                  

FOLHA 3.152.725,04R$                    

3.152.725,04R$                    

12 22.091,23                265.094,76

2.887.630,28

3.898,00 205,46 800.883,08

9.120,00              21,58 196.809,60

72.960,00            21,04 1.535.078,40

13.680,00            25,94 354.859,20

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

P L A N I L H A   D E   O R Ç A M E N T O 
PROCESSO Nº

01-122.749-12-84

SERVIÇO : Lote 4 - Nordeste

Superintendência de Limpeza Urbana
SERVIÇOS DE MULTITAREFA, E COLETA EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE E O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL

SUBTOTAL ITEM 2.0 265.094,76
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LICITAÇÃO Nº MÊS / REF. FOLHA

JANEIRO/2015 03/03

ITEM UNIDADE

2.0

2.1 RECEBIMENTO, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL (INCLUINDO T

CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, CAMINHÕES BROOK E AJUDANTES)

SUBTOTAL ITEM 2.0 

DIRETORIA UNIDADE ANTERIOR      

Nº ORÇAM. DATA

27/01/2015 ACUMULADO

ELABORADO VISTO

TOTAL

3.152.725,04R$                    

FOLHA 964.873,92R$                       

4.117.598,96R$                    

964.873,92

01-122.749-12-84

SERVIÇO : Lote 4 - Nordeste

Superintendência de Limpeza Urbana
SERVIÇOS DE MULTITAREFA, E COLETA EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE E O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL

23.568,00 40,94 964.873,92

SERVIÇOS DE COLETA DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS

P L A N I L H A   D E   O R Ç A M E N T O 
PROCESSO Nº

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
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LICITAÇÃO Nº MÊS / REF. FOLHA

JANEIRO/2015 01/03

ITEM UNIDADE

1.0 SERVIÇOS DE MULTITAREFA PARA LIMPEZA DE VIAS .....................

2.0 .....................

3.0 EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL .....................

PREÇO TOTAL .....................

DIRETORIA UNIDADE ANTERIOR      

Nº ORÇAM. DATA

27/01/2015 ACUMULADO

ELABORADO VISTO

TOTAL

-R$                                  

FOLHA -R$                                  

-R$                                  

............................... ......................................... 3.435.800,73R$                    

265.369,68R$                       ............................... .........................................

SERVIÇOS DE COLETA DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS ............................... ......................................... 1.003.178,64R$                    

............................... ......................................... 2.167.252,41R$                    

P L A N I L H A   D E   O R Ç A M E N T O 
PROCESSO Nº

01-122.749-12-84

SERVIÇO : Lote 5 - Noroeste

R  E  S  U  M  O

Superintendência de Limpeza Urbana
SERVIÇOS DE MULTITAREFA, E COLETA EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE E O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
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LICITAÇÃO Nº MÊS / REF. FOLHA

JANEIRO/2015 02/03

ITEM UNIDADE

1.0 SERVIÇOS DE MULTITAREFA PARA LIMPEZA DE VIAS

1.1 MÃO DE OBRA

1.1.1 AJUDANTES LÍDERES HORA

1.1.2 AJUDANTE DE MULTITAREFA / BÁSCULA HORA

1.1.3 OPERADORES DE ROÇADEIRA HORA

1.2 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS

COM CAMINHÕES BASCULANTE COM CABINE PARA 6 PESSOAS T

SUBTOTAL ITEM 1.0 

2. EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL

2.2. COMPOSTA POR ENGENHEIRO, TEC. EM SEGURANÇA DO TRABALHO,

E VEÍCULOS DE APOIO (VERBA MENSAL) VB

DIRETORIA UNIDADE ANTERIOR      

Nº ORÇAM. DATA

27/01/2015 ACUMULADO

ELABORADO VISTO

TOTAL

-R$                                  

FOLHA 2.432.622,09R$                    

2.432.622,09R$                    

265.369,68

12 22.114,14                265.369,68

2.167.252,41

3.049,00 187,29 571.047,21

6.840,00              21,60 147.744,00

54.720,00            21,06 1.152.403,20

11.400,00            25,97 296.058,00

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

P L A N I L H A   D E   O R Ç A M E N T O 
PROCESSO Nº

01-122.749-12-84

SERVIÇO : Lote 5 - Noroeste

Superintendência de Limpeza Urbana
SERVIÇOS DE MULTITAREFA, E COLETA EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE E O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL

SUBTOTAL ITEM 2.0 
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LICITAÇÃO Nº MÊS / REF. FOLHA

JANEIRO/2015 03/03

ITEM UNIDADE

2.0

2.1 RECEBIMENTO, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL (INCLUINDO T

CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, CAMINHÕES BROOK E AJUDANTES)

SUBTOTAL ITEM 2.0 

DIRETORIA UNIDADE ANTERIOR      

Nº ORÇAM. DATA

27/01/2015 ACUMULADO

ELABORADO VISTO

TOTAL

2.432.622,09R$                    

FOLHA 1.003.178,64R$                    

3.435.800,73R$                    

1.003.178,64

01-122.749-12-84

SERVIÇO : Lote 5 - Noroeste

Superintendência de Limpeza Urbana
SERVIÇOS DE MULTITAREFA, E COLETA EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE E O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL

19.014,00 52,76 1.003.178,64

SERVIÇOS DE COLETA DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS

P L A N I L H A   D E   O R Ç A M E N T O 
PROCESSO Nº

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
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LICITAÇÃO Nº MÊS / REF. FOLHA

JANEIRO/2015 01/03

ITEM UNIDADE

1.0 SERVIÇOS DE MULTITAREFA PARA LIMPEZA DE VIAS .....................

2.0 .....................

3.0 EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL .....................

PREÇO TOTAL .....................

DIRETORIA UNIDADE ANTERIOR      

Nº ORÇAM. DATA

27/01/2015 ACUMULADO

ELABORADO VISTO

TOTAL

-R$                                  

FOLHA -R$                                  

-R$                                  

............................... ......................................... 4.285.350,81R$                    

265.035,72R$                       ............................... .........................................

SERVIÇOS DE COLETA DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS ............................... ......................................... 1.412.670,92R$                    

............................... ......................................... 2.607.644,17R$                    

P L A N I L H A   D E   O R Ç A M E N T O 
PROCESSO Nº

01-122.749-12-84

SERVIÇO : Lote 6 - Norte

R  E  S  U  M  O

Superintendência de Limpeza Urbana
SERVIÇOS DE MULTITAREFA, E COLETA EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE E O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
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LICITAÇÃO Nº MÊS / REF. FOLHA

JANEIRO/2015 02/03

ITEM UNIDADE

1.0 SERVIÇOS DE MULTITAREFA PARA LIMPEZA DE VIAS

1.1 MÃO DE OBRA

1.1.1 AJUDANTES LÍDERES HORA

1.1.2 AJUDANTE DE MULTITAREFA / BÁSCULA HORA

1.1.3 OPERADORES DE ROÇADEIRA HORA

1.2 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS

COM CAMINHÕES BASCULANTE COM CABINE PARA 6 PESSOAS T

SUBTOTAL ITEM 1.0 

2. EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL

2.2. COMPOSTA POR ENGENHEIRO, TEC. EM SEGURANÇA DO TRABALHO,

E VEÍCULOS DE APOIO (VERBA MENSAL) VB

DIRETORIA UNIDADE ANTERIOR      

Nº ORÇAM. DATA

27/01/2015 ACUMULADO

ELABORADO VISTO

TOTAL

-R$                                  

FOLHA 2.872.679,89R$                    

2.872.679,89R$                    

265.035,72

12 22.086,31                265.035,72

2.607.644,17

2.821,00 247,57 698.394,97

9.120,00              21,58 196.809,60

72.960,00            21,04 1.535.078,40

6.840,00              25,93 177.361,20

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

P L A N I L H A   D E   O R Ç A M E N T O 
PROCESSO Nº

01-122.749-12-84

SERVIÇO : Lote 6 - Norte

Superintendência de Limpeza Urbana
SERVIÇOS DE MULTITAREFA, E COLETA EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE E O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL

SUBTOTAL ITEM 2.0 
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LICITAÇÃO Nº MÊS / REF. FOLHA

JANEIRO/2015 04/04

ITEM UNIDADE

2.0

2.1 RECEBIMENTO, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL (INCLUINDO T

CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, CAMINHÕES BROOK E AJUDANTES)

SUBTOTAL ITEM 2.0 

DIRETORIA UNIDADE ANTERIOR      

Nº ORÇAM. DATA

27/01/2015 ACUMULADO

ELABORADO VISTO

TOTAL

2.872.679,89R$                    

FOLHA 1.412.670,92R$                    

4.285.350,81R$                    

1.412.670,92

22.741,00 62,12 1.412.670,92

SERVIÇOS DE COLETA DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

P L A N I L H A   D E   O R Ç A M E N T O 
PROCESSO Nº

01-122.749-12-84

SERVIÇO : Lote 6 - Norte

Superintendência de Limpeza Urbana
SERVIÇOS DE MULTITAREFA, E COLETA EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE E O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL
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LICITAÇÃO Nº MÊS / REF. FOLHA

JANEIRO/2015 01/03

ITEM UNIDADE

1.0 SERVIÇOS DE MULTITAREFA PARA LIMPEZA DE VIAS .....................

2.0 .....................

3.0 EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL .....................

PREÇO TOTAL .....................

DIRETORIA UNIDADE ANTERIOR      

Nº ORÇAM. DATA

27/01/2015 ACUMULADO

ELABORADO VISTO

TOTAL

-R$                                  

FOLHA -R$                                  

-R$                                  

............................... ......................................... 3.670.344,76R$                    

............................... ......................................... 265.251,84R$                       

P L A N I L H A   D E   O R Ç A M E N T O 
PROCESSO Nº

01-122.749-12-84

SERVIÇO : Lote 7 - Oeste

R  E  S  U  M  O

Superintendência de Limpeza Urbana
SERVIÇOS DE MULTITAREFA, E COLETA EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE E O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

SERVIÇOS DE COLETA DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS ............................... ......................................... 1.048.332,60R$                    

............................... ......................................... 2.356.760,32R$                    
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LICITAÇÃO Nº MÊS / REF. FOLHA

JANEIRO/2015 02/03

ITEM UNIDADE

1.0 SERVIÇOS DE MULTITAREFA PARA LIMPEZA DE VIAS

1.1 MÃO DE OBRA

1.1.1 AJUDANTES LÍDERES HORA

1.1.2 AJUDANTE DE MULTITAREFA / BÁSCULA HORA

1.1.3 OPERADORES DE ROÇADEIRA HORA

1.2 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS

COM CAMINHÕES BASCULANTE COM CABINE PARA 6 PESSOAS T

SUBTOTAL ITEM 1.0 

2. EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL

2.2. COMPOSTA POR ENGENHEIRO, TEC. EM SEGURANÇA DO TRABALHO,

E VEÍCULOS DE APOIO (VERBA MENSAL) VB

DIRETORIA UNIDADE ANTERIOR      

Nº ORÇAM. DATA

27/01/2015 ACUMULADO

ELABORADO VISTO

TOTAL

-R$                                  

FOLHA 2.622.012,16R$                    

2.622.012,16R$                    

265.251,84

12 22.104,32                265.251,84

2.356.760,32

5.026,00 139,72 702.232,72

6.840,00              21,59 147.675,60

54.720,00            21,05 1.151.856,00

13.680,00            25,95 354.996,00

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

P L A N I L H A   D E   O R Ç A M E N T O 
PROCESSO Nº

01-122.749-12-84

SERVIÇO : Lote 7 - Oeste

Superintendência de Limpeza Urbana
SERVIÇOS DE MULTITAREFA, E COLETA EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE E O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL

SUBTOTAL ITEM 2.0 
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LICITAÇÃO Nº MÊS / REF. FOLHA

JANEIRO/2015 03/03

ITEM UNIDADE

2.0

2.1 RECEBIMENTO, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL (INCLUINDO T

CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, CAMINHÕES BROOK E AJUDANTES)

SUBTOTAL ITEM 2.0 

DIRETORIA UNIDADE ANTERIOR      

Nº ORÇAM. DATA

27/01/2015 ACUMULADO

ELABORADO VISTO

TOTAL

2.622.012,16R$                    

FOLHA 1.048.332,60R$                    

3.670.344,76R$                    

1.048.332,60

01-122.749-12-84

SERVIÇO : Lote 7 - Oeste

Superintendência de Limpeza Urbana
SERVIÇOS DE MULTITAREFA, E COLETA EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE E O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL

17.214,00 60,90 1.048.332,60

SERVIÇOS DE COLETA DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS

P L A N I L H A   D E   O R Ç A M E N T O 
PROCESSO Nº

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
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LICITAÇÃO Nº MÊS / REF. FOLHA

JANEIRO/2015 01/03

ITEM UNIDADE

1.0 SERVIÇOS DE MULTITAREFA PARA LIMPEZA DE VIAS .....................

2.0 .....................

3.0 EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL .....................

PREÇO TOTAL .....................

DIRETORIA UNIDADE ANTERIOR      

Nº ORÇAM. DATA

27/01/2015 ACUMULADO

ELABORADO VISTO

TOTAL

-R$                                  

FOLHA -R$                                  

-R$                                  

4.501.063,70R$                    

............................... .........................................

P L A N I L H A   D E   O R Ç A M E N T O 
PROCESSO Nº

01-122.749-12-84

SERVIÇO : Lote 8 - Pampulha

R  E  S  U  M  O

Superintendência de Limpeza Urbana
SERVIÇOS DE MULTITAREFA, E COLETA EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE E O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

............................... ......................................... 2.933.608,76R$                    

SERVIÇOS DE COLETA DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS ...............................

265.389,24R$                       

......................................... 1.302.065,70R$                    

............................... .........................................
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LICITAÇÃO Nº MÊS / REF. FOLHA

JANEIRO/2015 02/03

ITEM UNIDADE

1.0 SERVIÇOS DE MULTITAREFA PARA LIMPEZA DE VIAS

1.1 MÃO DE OBRA

1.1.1 AJUDANTES LÍDERES HORA

1.1.2 AJUDANTE DE MULTITAREFA / BÁSCULA HORA

1.1.3 OPERADORES DE ROÇADEIRA HORA

1.2 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS

COM CAMINHÕES BASCULANTE COM CABINE PARA 6 PESSOAS T

SUBTOTAL ITEM 1.0 

2. EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL

2.2. COMPOSTA POR ENGENHEIRO, TEC. EM SEGURANÇA DO TRABALHO,

E VEÍCULOS DE APOIO (VERBA MENSAL) VB

DIRETORIA UNIDADE ANTERIOR      

Nº ORÇAM. DATA

27/01/2015 ACUMULADO

ELABORADO VISTO

TOTAL

-R$                                  

FOLHA 3.198.998,00R$                    

3.198.998,00R$                    

265.389,24

12 22.115,77                265.389,24

2.933.608,76

3.676,00 213,71 785.597,96

72.960,00            21,06 1.536.537,60

15.960,00            25,97 414.481,20

9.120,00              21,60 196.992,00

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

P L A N I L H A   D E   O R Ç A M E N T O 
PROCESSO Nº

01-122.749-12-84

SERVIÇO : Lote 8 - Pampulha

Superintendência de Limpeza Urbana
SERVIÇOS DE MULTITAREFA, E COLETA EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE E O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL

SUBTOTAL ITEM 2.0 
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LICITAÇÃO Nº MÊS / REF. FOLHA

JANEIRO/2015 03/03

ITEM UNIDADE

2.0

2.1 RECEBIMENTO, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL (INCLUINDO T

CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, CAMINHÕES BROOK E AJUDANTES)

SUBTOTAL ITEM 2.0 

DIRETORIA UNIDADE ANTERIOR      

Nº ORÇAM. DATA

27/01/2015 ACUMULADO

ELABORADO VISTO

TOTAL

3.198.998,00R$                    

FOLHA 1.302.065,70R$                    

4.501.063,70R$                    

1.302.065,70

01-122.749-12-84

SERVIÇO : Lote 8 - Pampulha

Superintendência de Limpeza Urbana
SERVIÇOS DE MULTITAREFA, E COLETA EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE E O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL

19.639,00 66,30 1.302.065,70

SERVIÇOS DE COLETA DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS

P L A N I L H A   D E   O R Ç A M E N T O 
PROCESSO Nº

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
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LICITAÇÃO Nº MÊS / REF. FOLHA

JANEIRO/2015 01/03

ITEM UNIDADE

1.0 SERVIÇOS DE MULTITAREFA PARA LIMPEZA DE VIAS .....................

2.0 .....................

3.0 EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL .....................

PREÇO TOTAL .....................

DIRETORIA UNIDADE ANTERIOR      

Nº ORÇAM. DATA

27/01/2015 ACUMULADO

ELABORADO VISTO

TOTAL

-R$                                  

FOLHA -R$                                  

-R$                                  

............................... ......................................... 3.974.457,82R$                    

SERVIÇOS DE COLETA DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS ............................... ......................................... 979.527,94R$                       

............................... ......................................... 2.729.796,00R$                    

Superintendência de Limpeza Urbana
SERVIÇOS DE MULTITAREFA, E COLETA EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE E O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

P L A N I L H A   D E   O R Ç A M E N T O 
PROCESSO Nº

01-122.749-12-84

SERVIÇO : Lote 9 -  Venda Nova

R  E  S  U  M  O

265.133,88R$                       ............................... .........................................
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LICITAÇÃO Nº MÊS / REF. FOLHA

JANEIRO/2015 02/03

ITEM UNIDADE

1.0 SERVIÇOS DE MULTITAREFA PARA LIMPEZA DE VIAS

1.1 MÃO DE OBRA

1.1.1 AJUDANTES LÍDERES HORA

1.1.2 AJUDANTE DE MULTITAREFA / BÁSCULA HORA

1.1.3 OPERADORES DE ROÇADEIRA HORA

1.2 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS

COM CAMINHÕES BASCULANTE COM CABINE PARA 6 PESSOAS T

SUBTOTAL ITEM 1.0 

2. EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL

2.2. COMPOSTA POR ENGENHEIRO, TEC. EM SEGURANÇA DO TRABALHO,

E VEÍCULOS DE APOIO (VERBA MENSAL) VB

DIRETORIA UNIDADE ANTERIOR      

Nº ORÇAM. DATA

27/01/2015 ACUMULADO

ELABORADO VISTO

TOTAL

-R$                                  

FOLHA 2.994.929,88R$                    

2.994.929,88R$                    

12                       22.094,49 265.133,88

4.548,00 167,40 761.335,20

9.120,00              21,58 196.809,60

72.960,00            21,04 1.535.078,40

9.120,00              25,94 236.572,80

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

P L A N I L H A   D E   O R Ç A M E N T O 
PROCESSO Nº

01-122.749-12-84

SERVIÇO : Lote 9 -  Venda Nova

Superintendência de Limpeza Urbana
SERVIÇOS DE MULTITAREFA, E COLETA EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE E O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL

SUBTOTAL ITEM 2.0 265.133,88

2.729.796,00
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LICITAÇÃO Nº MÊS / REF. FOLHA

JANEIRO/2015 03/03

ITEM UNIDADE

2.0

2.1 RECEBIMENTO, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL (INCLUINDO T

CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, CAMINHÕES BROOK E AJUDANTES)

SUBTOTAL ITEM 2.0 

DIRETORIA UNIDADE ANTERIOR      

Nº ORÇAM. DATA

27/01/2015 ACUMULADO

ELABORADO VISTO

TOTAL

2.994.929,88R$                    

FOLHA 979.527,94R$                       

3.974.457,82R$                    

979.527,94

Superintendência de Limpeza Urbana
SERVIÇOS DE MULTITAREFA, E COLETA EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE E O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL

15.553,00 62,98 979.527,94

SERVIÇOS DE COLETA DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS

01-122.749-12-84

SERVIÇO : Lote 9 -  Venda Nova

P L A N I L H A   D E   O R Ç A M E N T O 
PROCESSO Nº

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
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LICITAÇÃO Nº MÊS / REF. FOLHA

JANEIRO/2015 01/03

ITEM UNIDADE

1.0 SERVIÇOS DE MULTITAREFA PARA LIMPEZA DE VIAS ..................... 3.846.482,40R$      

2.0 EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL ..................... 263.955,36R$        

3.0 SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE PICHAÇÕES ..................... 1.088.922,48R$      

4.0 REMOÇÃO DE DEPOSIÇÕES CLANDESTINAS ..................... 10.161.079,95R$    

PREÇO TOTAL ..................... 15.360.440,19R$    

DIRETORIA UNIDADE ANTERIOR      

Nº ORÇAM. DATA

27/01/2015 ACUMULADO

ELABORADO VISTO

TOTAL

-R$                                      

FOLHA -R$                                      

-R$                                      

.........................................

.........................................

............................... .........................................

............................... .........................................

P L A N I L H A   D E   O R Ç A M E N T O 
PROCESSO Nº

01-122.749-12-84

SERVIÇO : Lote 10 -  SLU

Superintendência de Limpeza Urbana
SERVIÇOS DE MULTITAREFA, E COLETA EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

E O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

R  E  S  U  M  O

...............................

............................... .........................................

...............................



                                                    

   

Concorrência 002/2015 – Edital Multitarefas - SLU  Página 50 de 119 

 

 
 

LICITAÇÃO Nº MÊS / REF. FOLHA

JANEIRO/2015 02/03

ITEM UNIDADE

1.0 SERVIÇOS DE MULTITAREFA PARA LIMPEZA DE VIAS

1.1 MÃO DE OBRA

1.1.1 AJUDANTES LÍDERES HORA

1.1.2 AJUDANTE DE MULTITAREFA - BÁSCULA HORA

1.1.3 OPERADORES DE ROÇADEIRA HORA

1.2 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS

COM CAMINHÕES BASCULANTE COM CABINE PARA 6 PESSOAS T

2. REMOÇÃO DE DEPOSIÇÕES CLANDESTINAS

2.1. INCLUINDO REMOÇÃO MANUAL E MECÂNICA, COLETA E TRANSPORTE DE T

RESÍDUOS DE DEPOSIÇÕES CLANDESTINAS

3. EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL

3.1. COMPOSTA POR ENGENHEIRO, TEC. EM SEGURANÇA DO TRABALHO,

E VEÍCULOS DE APOIO (VERBA MENSAL) VB

DIRETORIA UNIDADE ANTERIOR      

Nº ORÇAM. DATA

27/01/2015 ACUMULADO

SUBTOTAL ITEM 1.0 

SUBTOTAL ITEM 2.0 10.161.079,95

263.955,36

ELABORADO VISTO

TOTAL

-R$                                      

FOLHA 14.271.517,71R$                      

14.271.517,71R$                      

SUBTOTAL ITEM 3.0 

12 21.996,28                263.955,36

116.593,00 87,15 10.161.079,95

3.846.482,40

5.350,00 202,44 1.083.054,00

6.840,00              25,83 176.677,20

13.680,00            21,49 293.983,20

109.440,00         20,95 2.292.768,00

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

P L A N I L H A   D E   O R Ç A M E N T O 
PROCESSO Nº

01-122.749-12-84

SERVIÇO : Lote 10 -  SLU

Superintendência de Limpeza Urbana
SERVIÇOS DE MULTITAREFA, E COLETA EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

E O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL
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LICITAÇÃO Nº MÊS / REF. FOLHA

JANEIRO/2015 03/03

ITEM UNIDADE

4. SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE PICHAÇÕES

4.1 MATERIAIS

4.1.1 M²

4.1.2 M²

4.2 VEÍCULOS / MÁQUINAS

4.2.1 CAMINHÃO GUINDAUTO TIPO MUNK OU SIMILAR

HORA PRODUTIVA HORA

HORA IMPRODUTIVA HORA

DIRETORIA UNIDADE ANTERIOR      

Nº ORÇAM. DATA

27/01/2015 ACUMULADO

ELABORADO VISTO

TOTAL

14.271.517,71R$                      

FOLHA 1.088.922,48R$                        

15.360.440,19R$                      

REMOÇÃO MANUAL DE PICHAÇÕES COM USO DE REMOVEDOR 

QUÍMICO TIPO THINNER OU SIMILAR, EM ÁREAS DE FÁCIL ACESSO.

REMOÇÃO MANUAL DE PICHAÇÕES COM USO DE TINTA TIPO ROMA 

QUÍMICA OU SIMILAR, EM ÁREAS DE FÁCIL ACESSO

1.088.922,48

108,98               1.824,00 198.779,52

58,41                  456,00 26.634,96

30.000,00            27,67 830.100,00

14.400,00            2,32 33.408,00

P L A N I L H A   D E   O R Ç A M E N T O 
PROCESSO Nº

01-122.749-12-84

SERVIÇO :

Superintendência de Limpeza Urbana
SERVIÇOS DE MULTITAREFA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE URPV's LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E O 

TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

SUBTOTAL ITEM 3.0 
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SERVIÇO:

ITEM VALOR % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

1.0 SERVIÇOS DE MULTITAREFA PARA LIMPEZA DE VIAS 2.197.276,30      57,51 183.106,36 183.106,36 183.106,36 183.106,36 183.106,36 183.106,36 183.106,36 183.106,36 183.106,36 183.106,36 183.106,36 183.106,36

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

2.0 1.357.398,00      35,53   113.116,50 113.116,50 113.116,50 113.116,50 113.116,50 113.116,50 113.116,50 113.116,50 113.116,50 113.116,50 113.116,50 113.116,50

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

3.0 EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL 265.683,96         6,95     22.140,33 22.140,33 22.140,33 22.140,33 22.140,33 22.140,33 22.140,33 22.140,33 22.140,33 22.140,33 22.140,33 22.140,33

PREÇO TOTAL 3.820.358,26      100,00

DIRETORIA UNIDADE
318.363,19 318.363,19 318.363,19 318.363,19 318.363,19 318.363,19 318.363,19 318.363,19 318.363,19 318.363,19 318.363,19 318.363,19

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

Nº ORÇAM. DATA
318.363,19 636.726,38 955.089,57 1.273.452,75 1.591.815,94 1.910.179,13 2.228.542,32 2.546.905,51 2.865.268,70 3.183.631,88 3.501.995,07 3.820.358,26

27/01/2015 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

PROCESSO Nº

Valor Mensal (%)

Valor Acumul.( R$)

Valor Acumul.(%)

ELABORADO

VISTO

Valor Mensal (R$)

SERVIÇOS DE COLETA DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, 

OPERAÇÃO, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE URPVS

R  E  S  U  M  O

Superintendência de Limpeza Urbana

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS DE MULTITAREFA, E COLETA EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E 

O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL

C R O N O G R A M A   F Í S I C O - 

F I N A N C E I R O

FOLHA

01/01

Lote 1 - Barreiro

01-122.749-12-84

LICITAÇÃO Nº MÊS / REF.

JANEIRO/2015
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SERVIÇO:

ITEM VALOR % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

1.0 SERVIÇOS DE MULTITAREFA PARA LIMPEZA DE VIAS 2.230.586,80      76,02 185.882,23 185.882,23 185.882,23 185.882,23 185.882,23 185.882,23 185.882,23 185.882,23 185.882,23 185.882,23 185.882,23 185.882,23

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

2.0 437.861,20         14,92   36.488,43 36.488,43 36.488,43 36.488,43 36.488,43 36.488,43 36.488,43 36.488,43 36.488,43 36.488,43 36.488,43 36.488,43

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

3.0 EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL 265.644,60         9,05     22.137,05 22.137,05 22.137,05 22.137,05 22.137,05 22.137,05 22.137,05 22.137,05 22.137,05 22.137,05 22.137,05 22.137,05

PREÇO TOTAL 2.934.092,60      100,00

DIRETORIA UNIDADE
244.507,72 244.507,72 244.507,72 244.507,72 244.507,72 244.507,72 244.507,72 244.507,72 244.507,72 244.507,72 244.507,72 244.507,72

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

Nº 

ORÇAM.

DATA
244.507,72 489.015,43 733.523,15 978.030,87 1.222.538,58 1.467.046,30 1.711.554,02 1.956.061,73 2.200.569,45 2.445.077,17 2.689.584,88 2.934.092,60

27/01/2015 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

ELABORADO
Valor Mensal (R$)

Valor Mensal (%)

VISTO
Valor Acumul.( R$)

Valor Acumul.(%)

Superintendência de Limpeza Urbana
SERVIÇOS DE MULTITAREFA, E COLETA EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E 

O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

R  E  S  U  M  O

SERVIÇOS DE COLETA DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, 

OPERAÇÃO, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE URPVS

C R O N O G R A M A   F Í S I C O - 

F I N A N C E I R O

PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº MÊS / REF. FOLHA

01-122.749-12-84 JANEIRO/2015 01/01

Lote 2 - Centro Sul
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SERVIÇO:

ITEM VALOR % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

1.0 SERVIÇOS DE MULTITAREFA PARA LIMPEZA DE VIAS 2.634.619,55      74,67 219.551,63 219.551,63 219.551,63 219.551,63 219.551,63 219.551,63 219.551,63 219.551,63 219.551,63 219.551,63 219.551,63 219.551,63

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

2.0 628.886,21         17,82   52.407,18 52.407,18 52.407,18 52.407,18 52.407,18 52.407,18 52.407,18 52.407,18 52.407,18 52.407,18 52.407,18 52.407,18

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

3.0 EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL 264.996,48         7,51     22.083,04 22.083,04 22.083,04 22.083,04 22.083,04 22.083,04 22.083,04 22.083,04 22.083,04 22.083,04 22.083,04 22.083,04

PREÇO TOTAL 3.528.502,24      100,00

DIRETORIA UNIDADE
294.041,85 294.041,85 294.041,85 294.041,85 294.041,85 294.041,85 294.041,85 294.041,85 294.041,85 294.041,85 294.041,85 294.041,85

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

Nº 

ORÇAM.

DATA
294.041,85 588.083,71 882.125,56 1.176.167,41 1.470.209,27 1.764.251,12 2.058.292,97 2.352.334,83 2.646.376,68 2.940.418,53 3.234.460,39 3.528.502,24

27/01/2015 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

C R O N O G R A M A   F Í S I C O - 

F I N A N C E I R O

PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº MÊS / REF. FOLHA

01-122.749-12-84 JANEIRO/2015 01/01

Lote 3 - Leste

Superintendência de Limpeza Urbana
SERVIÇOS DE MULTITAREFA, E COLETA EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E 

O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

R  E  S  U  M  O

SERVIÇOS DE COLETA DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, 

OPERAÇÃO, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE URPVS

ELABORADO
Valor Mensal (R$)

Valor Mensal (%)

VISTO
Valor Acumul.( R$)

Valor Acumul.(%)
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SERVIÇO:

ITEM VALOR % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

1.0 SERVIÇOS DE MULTITAREFA PARA LIMPEZA DE VIAS 2.887.630,28      70,13 240.635,86 240.635,86 240.635,86 240.635,86 240.635,86 240.635,86 240.635,86 240.635,86 240.635,86 240.635,86 240.635,86 240.635,86

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

2.0 964.873,92         23,43   80.406,16 80.406,16 80.406,16 80.406,16 80.406,16 80.406,16 80.406,16 80.406,16 80.406,16 80.406,16 80.406,16 80.406,16

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

3.0 EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL 265.094,76         6,44     22.091,23 22.091,23 22.091,23 22.091,23 22.091,23 22.091,23 22.091,23 22.091,23 22.091,23 22.091,23 22.091,23 22.091,23

PREÇO TOTAL 4.117.598,96      100,00

DIRETORIA UNIDADE
343.133,25 343.133,25 343.133,25 343.133,25 343.133,25 343.133,25 343.133,25 343.133,25 343.133,25 343.133,25 343.133,25 343.133,25

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

Nº 

ORÇAM.

DATA
343.133,25 686.266,49 1.029.399,74 1.372.532,99 1.715.666,23 2.058.799,48 2.401.932,73 2.745.065,97 3.088.199,22 3.431.332,47 3.774.465,71 4.117.598,96

27/01/2015 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

C R O N O G R A M A   F Í S I C O - 

F I N A N C E I R O

PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº MÊS / REF. FOLHA

01-122.749-12-84 JANEIRO/2015 01/01

Lote 4 - Nordeste

Superintendência de Limpeza Urbana
SERVIÇOS DE MULTITAREFA, E COLETA EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E 

O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

R  E  S  U  M  O

SERVIÇOS DE COLETA DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, 

OPERAÇÃO, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE URPVS

ELABORADO
Valor Mensal (R$)

Valor Mensal (%)

VISTO
Valor Acumul.( R$)

Valor Acumul.(%)
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SERVIÇO:

ITEM VALOR % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

1.0 SERVIÇOS DE MULTITAREFA PARA LIMPEZA DE VIAS 2.167.252,41      63,08 180.604,37 180.604,37 180.604,37 180.604,37 180.604,37 180.604,37 180.604,37 180.604,37 180.604,37 180.604,37 180.604,37 180.604,37

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

2.0 1.003.178,64      29,20   83.598,22 83.598,22 83.598,22 83.598,22 83.598,22 83.598,22 83.598,22 83.598,22 83.598,22 83.598,22 83.598,22 83.598,22

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

3.0 EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL 265.369,68         7,72     22.114,14 22.114,14 22.114,14 22.114,14 22.114,14 22.114,14 22.114,14 22.114,14 22.114,14 22.114,14 22.114,14 22.114,14

PREÇO TOTAL 3.435.800,73      100,00

DIRETORIA UNIDADE
286.316,73 286.316,73 286.316,73 286.316,73 286.316,73 286.316,73 286.316,73 286.316,73 286.316,73 286.316,73 286.316,73 286.316,73

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

Nº 

ORÇAM.

DATA
286.316,73 572.633,46 858.950,18 1.145.266,91 1.431.583,64 1.717.900,37 2.004.217,09 2.290.533,82 2.576.850,55 2.863.167,28 3.149.484,00 3.435.800,73

27/01/2015 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

C R O N O G R A M A   F Í S I C O - 

F I N A N C E I R O

PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº MÊS / REF. FOLHA

01-122.749-12-84 JANEIRO/2015 01/01

Lote 5 - Noroeste

Superintendência de Limpeza Urbana
SERVIÇOS DE MULTITAREFA, E COLETA EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E 

O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

R  E  S  U  M  O

SERVIÇOS DE COLETA DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, 

OPERAÇÃO, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE URPVS

ELABORADO
Valor Mensal (R$)

Valor Mensal (%)

VISTO
Valor Acumul.( R$)

Valor Acumul.(%)
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SERVIÇO:

ITEM VALOR % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

1.0 SERVIÇOS DE MULTITAREFA PARA LIMPEZA DE VIAS 2.607.644,17      60,85 217.303,68 217.303,68 217.303,68 217.303,68 217.303,68 217.303,68 217.303,68 217.303,68 217.303,68 217.303,68 217.303,68 217.303,68

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

2.0 1.412.670,92      32,97   117.722,58 117.722,58 117.722,58 117.722,58 117.722,58 117.722,58 117.722,58 117.722,58 117.722,58 117.722,58 117.722,58 117.722,58

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

3.0 EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL 265.035,72         6,18     22.086,31 22.086,31 22.086,31 22.086,31 22.086,31 22.086,31 22.086,31 22.086,31 22.086,31 22.086,31 22.086,31 22.086,31

PREÇO TOTAL 4.285.350,81      100,00

DIRETORIA UNIDADE
357.112,57 357.112,57 357.112,57 357.112,57 357.112,57 357.112,57 357.112,57 357.112,57 357.112,57 357.112,57 357.112,57 357.112,57

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

Nº 

ORÇAM.

DATA
357.112,57 714.225,14 1.071.337,70 1.428.450,27 1.785.562,84 2.142.675,41 2.499.787,97 2.856.900,54 3.214.013,11 3.571.125,68 3.928.238,24 4.285.350,81

27/01/2015 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

C R O N O G R A M A   F Í S I C O - 

F I N A N C E I R O

PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº MÊS / REF. FOLHA

01-122.749-12-84 JANEIRO/2015 01/01

Lote 6 - Norte

Superintendência de Limpeza Urbana
SERVIÇOS DE MULTITAREFA, E COLETA EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E 

O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

R  E  S  U  M  O

SERVIÇOS DE COLETA DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, 

OPERAÇÃO, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE URPVS

ELABORADO
Valor Mensal (R$)

Valor Mensal (%)

VISTO
Valor Acumul.( R$)

Valor Acumul.(%)
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SERVIÇO:

ITEM VALOR % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

1.0 SERVIÇOS DE MULTITAREFA PARA LIMPEZA DE VIAS 2.356.760,32      64,21 196.396,69 196.396,69 196.396,69 196.396,69 196.396,69 196.396,69 196.396,69 196.396,69 196.396,69 196.396,69 196.396,69 196.396,69

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

2.0 1.048.332,60      28,56   87.361,05 87.361,05 87.361,05 87.361,05 87.361,05 87.361,05 87.361,05 87.361,05 87.361,05 87.361,05 87.361,05 87.361,05

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

3.0 EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL 265.251,84         7,23     22.104,32 22.104,32 22.104,32 22.104,32 22.104,32 22.104,32 22.104,32 22.104,32 22.104,32 22.104,32 22.104,32 22.104,32

PREÇO TOTAL 3.670.344,76      100,00

DIRETORIA UNIDADE
305.862,06 305.862,06 305.862,06 305.862,06 305.862,06 305.862,06 305.862,06 305.862,06 305.862,06 305.862,06 305.862,06 305.862,06

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

Nº 

ORÇAM.

DATA
305.862,06 611.724,13 917.586,19 1.223.448,25 1.529.310,32 1.835.172,38 2.141.034,44 2.446.896,51 2.752.758,57 3.058.620,63 3.364.482,70 3.670.344,76

27/01/2015 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

C R O N O G R A M A   F Í S I C O - 

F I N A N C E I R O

PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº MÊS / REF. FOLHA

01-122.749-12-84 JANEIRO/2015 01/01

Lote 7 - Oeste

Superintendência de Limpeza Urbana
SERVIÇOS DE MULTITAREFA, E COLETA EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E 

O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

R  E  S  U  M  O

SERVIÇOS DE COLETA DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, 

OPERAÇÃO, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE URPVS

ELABORADO
Valor Mensal (R$)

Valor Mensal (%)

VISTO
Valor Acumul.( R$)

Valor Acumul.(%)
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SERVIÇO:

ITEM VALOR % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

1.0 SERVIÇOS DE MULTITAREFA PARA LIMPEZA DE VIAS 2.933.608,76      65,18 244.467,40 244.467,40 244.467,40 244.467,40 244.467,40 244.467,40 244.467,40 244.467,40 244.467,40 244.467,40 244.467,40 244.467,40

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

2.0 1.302.065,70      28,93   108.505,48 108.505,48 108.505,48 108.505,48 108.505,48 108.505,48 108.505,48 108.505,48 108.505,48 108.505,48 108.505,48 108.505,48

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

3.0 EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL 265.389,24         5,90     22.115,77 22.115,77 22.115,77 22.115,77 22.115,77 22.115,77 22.115,77 22.115,77 22.115,77 22.115,77 22.115,77 22.115,77

PREÇO TOTAL 4.501.063,70      100,00

DIRETORIA UNIDADE
375.088,64 375.088,64 375.088,64 375.088,64 375.088,64 375.088,64 375.088,64 375.088,64 375.088,64 375.088,64 375.088,64 375.088,64

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

Nº 

ORÇAM.

DATA
375.088,64 750.177,28 1.125.265,93 1.500.354,57 1.875.443,21 2.250.531,85 2.625.620,49 3.000.709,13 3.375.797,78 3.750.886,42 4.125.975,06 4.501.063,70

27/01/2015 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

C R O N O G R A M A   F Í S I C O - 

F I N A N C E I R O

PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº MÊS / REF. FOLHA

01-122.749-12-84 JANEIRO/2015 01/01

Lote 8 - Pampulha

Superintendência de Limpeza Urbana
SERVIÇOS DE MULTITAREFA, E COLETA EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E 

O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

R  E  S  U  M  O

SERVIÇOS DE COLETA DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, 

OPERAÇÃO, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE URPVS

ELABORADO
Valor Mensal (R$)

Valor Mensal (%)

VISTO
Valor Acumul.( R$)

Valor Acumul.(%)
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SERVIÇO:

ITEM VALOR % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

1.0 SERVIÇOS DE MULTITAREFA PARA LIMPEZA DE VIAS 2.729.796,00      68,68 227.483,00 227.483,00 227.483,00 227.483,00 227.483,00 227.483,00 227.483,00 227.483,00 227.483,00 227.483,00 227.483,00 227.483,00

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

2.0 979.527,94         24,65   81.627,33 81.627,33 81.627,33 81.627,33 81.627,33 81.627,33 81.627,33 81.627,33 81.627,33 81.627,33 81.627,33 81.627,33

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

3.0 EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL 265.133,88         6,67     22.094,49 22.094,49 22.094,49 22.094,49 22.094,49 22.094,49 22.094,49 22.094,49 22.094,49 22.094,49 22.094,49 22.094,49

 

PREÇO TOTAL 3.974.457,82      100,00

DIRETORIA UNIDADE
331.204,82 331.204,82 331.204,82 331.204,82 331.204,82 331.204,82 331.204,82 331.204,82 331.204,82 331.204,82 331.204,82 331.204,82

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

Nº 

ORÇAM.

DATA
331.204,82 662.409,64 993.614,46 1.324.819,27 1.656.024,09 1.987.228,91 2.318.433,73 2.649.638,55 2.980.843,37 3.312.048,18 3.643.253,00 3.974.457,82

27/01/2015 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

C R O N O G R A M A   F Í S I C O - 

F I N A N C E I R O

PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº MÊS / REF. FOLHA

01-122.749-12-84 JANEIRO/2015 01/01

Lote 9 -  Venda Nova

Superintendência de Limpeza Urbana
SERVIÇOS DE MULTITAREFA, E COLETA EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E 

O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

R  E  S  U  M  O

SERVIÇOS DE COLETA DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, 

OPERAÇÃO, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE URPVS

ELABORADO
Valor Mensal (R$)

Valor Mensal (%)

VISTO
Valor Acumul.( R$)

Valor Acumul.(%)
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SERVIÇO:

ITEM VALOR % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

1.0 SERVIÇOS DE MULTITAREFA PARA LIMPEZA DE VIAS 3.846.482,40      25,04 320.540,20 320.540,20 320.540,20 320.540,20 320.540,20 320.540,20 320.540,20 320.540,20 320.540,20 320.540,20 320.540,20 320.540,20

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

2.0 EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL 263.955,36         1,72 21.996,28 21.996,28 21.996,28 21.996,28 21.996,28 21.996,28 21.996,28 21.996,28 21.996,28 21.996,28 21.996,28 21.996,28

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

3.0 SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE PICHAÇÕES 10.161.079,95    66,15 846.756,66 846.756,66 846.756,66 846.756,66 846.756,66 846.756,66 846.756,66 846.756,66 846.756,66 846.756,66 846.756,66 846.756,66

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

4.0 SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE PICHAÇÕES 1.088.922,48      7,09 90.743,54 90.743,54 90.743,54 90.743,54 90.743,54 90.743,54 90.743,54 90.743,54 90.743,54 90.743,54 90.743,54 90.743,54

PREÇO TOTAL 15.360.440,19    100,00

DIRETORIA UNIDADE
1.280.036,68 1.280.036,68 1.280.036,68 1.280.036,68 1.280.036,68 1.280.036,68 1.280.036,68 1.280.036,68 1.280.036,68 1.280.036,68 1.280.036,68 1.280.036,68

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

Nº 

ORÇAM.

DATA
1.280.036,68 2.560.073,37 3.840.110,05 5.120.146,73 6.400.183,41 7.680.220,10 8.960.256,78 10.240.293,46 11.520.330,14 12.800.366,83 14.080.403,51 15.360.440,19

27/01/2015 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

C R O N O G R A M A   F Í S I C O - 

F I N A N C E I R O

PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº MÊS / REF. FOLHA

01-122.749-12-84 JANEIRO/2015 01/01

Lote 10 -  SLU

Superintendência de Limpeza Urbana
SERVIÇOS DE MULTITAREFA, E COLETA EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E O TRANSPORTE DOS 

RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

R  E  S  U  M  O

ELABORADO
Valor Mensal (R$)

Valor Mensal (%)

VISTO
Valor Acumul.( R$)

Valor Acumul.(%)
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ANEXO I.3  

 

 

 

MODELO DE DETALHAMENTO DO BDI 
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R$
% SOBRE O 

CUSTO DIRETO

R$ 1,00

A - DESPESAS INDIRETAS

DESPESAS DIVERSAS

Outros que se fizerem necessários R$ %

R$ %

R$ %

B - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - %

C - IMPOSTOS

ISS - %

PIS - %

COFINS - %

CAUÇÃO - %

OUTROS - %

- %

D - LUCRO - %

- %

Obs.: Fórmula para o cálculo do percentual do BDI

TOTAL DO ITEM A

TOTAL DO ITEM C

% BDI

DETALHAMENTO DO BDI

CUSTO DIRETO =

TOTAL DO ITEM
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ANEXO II  
 

SLU TERMO DE REFERÊNCIA DE SERVIÇOS – ANEXO II  

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MULTITAREFA, NO MUNICÍPIO DE 

BELO HORIZONTE E O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL 

ESPECIFICADA.                                                                                                                                                              

Unidade Solicitante:  

 DR.OPE 

Elaboração:  

DR-PGE - Diretoria de Planejamento e Gestão 

DR-OPE - Diretoria de Operação 

 

13/02/2015 

 

 

I - OBJETO 

 

A presente licitação tem por objeto a seleção de empresas para prestação de serviços de limpeza urbana, tais 

como Multitarefa, no Município de Belo Horizonte, contemplando, dentre outros, os serviços eventuais e 

extraordinários de limpeza de vias e de outros logradouros públicos caracterizados neste Termo de 

Referência, incluindo a coleta, o transporte e a destinação final dos resíduos resultantes dessas atividades 

para os locais indicados expressamente pela Superintendência de Limpeza Urbana - SLU, conforme 

condições discriminadas neste Termo de Referência, Edital e seus anexos, consistindo em: 

 

1. Multitarefa - Conjunto de serviços de limpeza urbana compreendendo: 

a. raspagem de vias e de outros logradouros; 

b. remoção de placas, faixas e cartazes; 

c. limpeza manual de locais diversos - áreas e terrenos públicos e privados, bem como a  limpeza 

eventual e extraordinária (varrição, capina e limpeza de bocas de lobo) em vias e outros 

logradouros;  

d. mutirões de limpeza; 

e. limpeza de córregos  

f. remoção de animais mortos;  

g. limpeza e pintura de postes, hastes, superfícies e meios fios; 

 

2. Coleta e transporte de caçambas estacionárias; 

 

3. Remoção de Pichação em áreas públicas especiais e obras de arte urbanas, como viadutos, 

trincheiras, passarelas, túneis, alças de ligação, contemplando, também, a remoção de pichações em 

áreas previamente identificadas pela CONTRATANTE. 

 

4. Remoção de resíduos diversos em deposições clandestinas. 

 

II - CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO  

 

Integram este Termo de Referência, os lotes 1 ao 10 seguintes, correspondentes às respectivas Regiões 

Administrativas, nos quais será contratada a prestação dos serviços: 

 

 LOTE 1: Barreiro; 

 LOTE 2: Centro-Sul; 

 LOTE 3: Leste; 

 LOTE 4: Nordeste; 

 LOTE 5: Noroeste; 

 LOTE 6: Norte; 

 LOTE 7: Oeste; 

 LOTE 8: Pampulha; 

 LOTE 9: Venda Nova; 

 LOTE 10 - SLU: todas as Regiões Administrativas de BH. 
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São partes integrantes e indissociáveis deste Termo de Referência, os seguintes Documentos: 

 

 Documento 1: Localização das URPVs, das Centrais de Tratamento de Resíduos - CTRs e das 

Estações de Reciclagem de Entulho. 

 Documento 2: Quantitativos Estimados de Massa de Resíduos Sólidos a serem coletados. 

 Documento 3: Mapa de Limpeza de Córregos em Leito Aberto em ZEIS. 

 Documento 4: Distâncias Médias de Transporte - DMT - até às CTRs. 

 Documento 5: Quantitativos estimados de Mão de Obra, Veículos e Equipamentos. 

 Documento 6: Descrição e Quantitativos Estimados das Equipes e Veículos de Apoio Técnico-

Operacional. 

 Documento 7: Vida Útil Estimada de Ferramentas, Utensílios, Materiais e EPCs. 

 Documento 8: Vida Útil Estimada de EPIs. 

 Documento 9: Quantitativos Estimados de Áreas para Limpeza de Pichações. 

 

 

III - CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Os serviços, objeto desta licitação, estão agrupados nos 10 (dez) lotes relacionados no item anterior. 

 

Os serviços de Multitarefa, o serviço de Coleta e o de Transporte de Caçambas Estacionárias serão 

objetos dos Lotes 1 a 9.  

 

Os serviços de Remoção de Pichações e de Remoção de Resíduos diversos em Deposições Clandestinas 

serão objetos exclusivamente do Lote 10. 

 

Os Contratos dos lotes 1 a 9 serão fiscalizados pelas Gerências Regionais de Limpeza Urbana - GERLU. O 

Contrato do lote 10 será gerenciado pela Diretoria Operacional - DR.OPE da SLU e fiscalizado pelo 

Departamento de Serviços de Limpeza - DP.SEL.  

 

Para todos os serviços caracterizados acima, deverão ser feitos o transporte e a descarga adequados dos 

resíduos sólidos provenientes das atividades para a CTR de Maquiné e/ou de Macaúbas e/ou CTRS da BR-

040, conforme definido na ordem de serviço. 

 

 

III.1 - MULTITAREFA 

 

III.1.1 - RASPAGEM DE VIAS E DE OUTROS LOGRADOUROS 

 

Essa atividade consiste na raspagem e remoção de detritos como terra, areia, podas de árvores e outros 

resíduos que eventualmente ficam encrustados nas vias e outros logradouros. A atividade pressupõe a 

utilização de pessoal, ferramentas, equipamentos e veículos e sua remoção para locais definidos na 

ordem de serviço. 

 

 

III.1.2 - REMOÇÃO DE PLACAS, FAIXAS E CARTAZES 

 

Consiste na remoção, quando determinado pela CONTRATANTE, de materiais “irregulares” como 

cartazes, faixas, placas, banners etc. afixados em postes, árvores ou em edifícios públicos, assim como 

em imóveis particulares, e sua adequada destinação, conforme orientações da CONTRATANTE e 

legislação pertinente aplicável. 
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III.1.3 - LIMPEZA MANUAL DE LOCAIS DIVERSOS - ÁREAS E TERRENOS PÚBLICOS E 

PRIVADOS 

 

Essa atividade consiste na prestação de serviços extraordinários de limpeza em vias e em outros 

logradouros, próprios municipais, terrenos privados e bocas de lobo, bem como em vias sem 

pavimentação. Inclui a remoção e a destinação desses resíduos aos locais previstos na ordem de 

serviço. 

 

 

III.1.4 - MUTIRÕES DE LIMPEZA 

 

Os mutirões consistem em ações integradas de limpeza executadas em locais onde haja demanda. 

Essas ações contam eventualmente com a participação ativa da própria população local, bem como de 

outras instâncias da Administração Municipal e serão programadas previamente, constando 

usualmente de roçada, capina, remoção de resíduos acumulados ao longo de taludes e/ou córregos e 

recolhimento de objetos inservíveis, móveis e utensílios imprestáveis, incluindo o transporte (manual 

e/ou com auxílio de carrinhos-de-mão) até os locais onde seja possível o acesso dos caminhões 

coletores abertos, para os quais serão transferidos e encaminhados até os locais definidos na ordem de 

serviço. 

 

 

III.1.5 - LIMPEZA DE CÓRREGOS  

 

Essa atividade consiste na remoção dos resíduos acumulados ao longo do leito de córregos, por meio 

do recolhimento de objetos inservíveis, - móveis, pneus, dentre outros - e o transporte manual desses 

até os locais onde seja possível o acesso de caminhões coletores. 

 

 

III.1.6 - REMOÇÃO DE ANIMAIS MORTOS  

 

Consiste na remoção de animais de pequeno e grande portes, quando jazem em logradouros públicos. 

 

No caso dos animais de pequeno porte, provenientes do canil da PBH e da Escola de Veterinária da 

UFMG, a Divisão de Zoonoses da Regional Norte fará a solicitação junto à Gerência Regional de 

Limpeza Urbana, que programará a operação de recolhimento e transporte dos mesmos. 

 

 

III.1.7 - LIMPEZA E PINTURA DE POSTES, HASTES, SUPERFÍCIES E MEIOS -FIOS 

 

O serviço de limpeza de postes, hastes e superfícies consiste na remoção completa de incrustações e 

material, seja plástico, papel, cartão, papelão ou outros, que estejam colados, adesivados ou aderidos 

às superfícies em questão. 

 

Estes serviços deverão ser executados com o uso de espátulas e utilização ou não de produtos 

químicos para que se atinja o padrão de acabamento desejado, conforme definição da 

CONTRATANTE. 

 

Não serão aceitos danos aos equipamentos públicos ou privados durante os serviços de limpeza, e se 

caso ocorrerem, estes deverão ser imediatamente reparados pela CONTRATADA, ou sob ordem da 

CONTRATANTE, quando o dano for por esta identificado. 

 

A área no entorno dos postes, hastes e superfícies deverão ser limpas e varridas e os resíduos gerados 

pela limpeza deverão ser ensacados e depositados nos pontos de confinamento indicados pela 

CONTRATANTE. 
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A pintura dos postes, hastes e superfícies e meios fios deverá ser executada com uma tinta de baixa 

aderência para dificultar a fixação de cartazes e facilitar a manutenção de limpeza dos mesmos. No 

caso dos postes, estes deverão ser pintados até uma altura aproximada de 2,30 m. 

 

O material necessário para a execução dos serviços será fornecido pela CONTRATADA. 

 

Caberá à CONTRATADA dimensionar a quantidade de material a ser utilizada, em função da vida útil 

dos suprimentos necessários para a execução desta atividade.  

A CONTRATADA deverá prever, também, os EPIs, EPCs e demais equipamentos necessários à 

execução segura dos serviços. 

 

 

III.2 - COLETA E TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS  

 

A coleta de resíduos sólidos com emprego de caminhões poliguindastes (tipo brook) e caçambas estacionárias 

consiste na remoção das caçambas, nas quantidades e em locais previamente definidos em programações 

diárias, que serão fornecidas pelas Gerências Regionais de Limpeza Urbana – GERLU e em seu transporte até 

a destinação final, conforme especificado no DOCUMENTO 2.  

 

As caçambas deverão ter capacidade volumétrica nominal, mínima, de 7,0 m
3
 (sete metros cúbicos) e serão 

dispostas nas Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes - URPV - e em outros locais, quando 

necessário, para atender às demandas de limpeza urbana.   

 

As caçambas deverão ser apresentadas sempre em plenas condições de uso e asseio, não sendo permitidas 

deformações, oxidação, perfurações ou vazamentos, arestas ou rasgos. A CONTRATADA deverá manter as 

caçambas de acordo a condição determinada pela CONTRATANTE, sendo da CONTRATADA a 

responsabilidade por esta manutenção. 

 

As caçambas devem ser dotadas de dispositivos que impeçam o derramamento de resíduos pelas vias públicas 

durante seu transporte e, caso isso ocorra, os detritos deverão ser recolhidos pela CONTRATADA. 

 

Para o transporte das caçambas serão utilizados caminhões poliguindastes, tipo brook, com capacidade para 

1 (uma) ou 2 (duas) caçambas, conforme especificação da CONTRATANTE (DOCUMENTO 5). Esses 

veículos deverão ser identificados pelo tipo de serviço executado, conforme programação visual determinada 

pela CONTRATANTE. 

 

As caçambas utilizadas para execução dos serviços, objeto do presente Termo de Referência, deverão 

obedecer à programação visual a ser definida pela CONTRATANTE. 

 

 

III.3 - REMOÇÃO DE PICHAÇÃO EM ÁREAS PÚBLICAS ESPECIAIS, EM OBRAS DE ARTE DE 

ENGENHARIA URBANAS E EM MONUMENTOS 

 

Esta atividade que será atribuída exclusivamente ao lote 10, utilizando a mão de obra prevista nesse lote, 

consiste na remoção das pichações, em áreas públicas especiais e obras de arte de engenharia urbana, 

previamente identificadas pela CONTRATANTE, com utilização de produtos químicos específicos, ou em 

uma nova pintura sobre elas. 

 

Caracterizam-se como obras de arte de engenharia urbana objeto dessa atividade, viadutos, trincheiras, túneis, 

passarelas, alças de acesso e de ligação. 

 

Antes de iniciar as atividades definidas na programação (Ordens de Serviço), a CONTRATADA deverá 

avaliar possíveis impactos dos serviços no local, tais como eventuais danos ambientais ou interferências no 

trânsito, na segurança ou em outras atividades, e tomar as providências cabíveis no sentido de evitar tais 

efeitos, ou mesmo, manifestar-se formalmente quanto à impossibilidade de execução da atividade solicitada.  
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Caso seja prevista a ocorrência de tais impactos decorrentes dos serviços a serem realizados, a 

CONTRATADA deverá solicitar à SLU, previamente, orientação de procedimentos a serem observados para a 

realização da atividade. 

 

Será de responsabilidade da CONTRATADA, estabelecer previamente os contatos com os órgãos de trânsito 

competentes, visando à realização dos serviços em locais que necessitem do gerenciamento específico de 

tráfego, tais como, túneis, viadutos, alças de ligação etc., de modo a garantir a segurança dos trabalhadores e a 

fluidez do trânsito no local. A CONTRATADA deverá obedecer às determinações dos órgãos de trânsito 

quanto aos dias e horários permitidos para a execução dos serviços nesses locais. 

 

Para os serviços de remoção de pichações serão considerados os tipos de remoção, classificadas em: 

A. Remoção manual de pichações com uso de removedor químico tipo thinner ou similar;  

B. Remoção manual de pichações com uso de tinta tipo Roma Química ou similar. 

 

A utilização de removedores do tipo thinner ou similar é necessária em superfícies pouco porosas (cerâmica, 

mármores ou granitos polidos), ou em superfícies porosas onde a pichação tenha sido feita há pouco tempo, 

fatores facilitadores para a fácil remoção.  

 

Nos locais onde não é possível remover a pichação com removedores tipo Thinner ou similar, ou quando a 

remoção, apesar de feita, deixa borrões na pintura original, é necessária a aplicação da tinta antipichação (na 

mesma tonalidade da pintura original). 

 

Em todos os casos, deve ser verificada a facilidade ou dificuldade de acesso, para que seja prevista a 

utilização de caminhão tipo munck. 

 

Para efeito de medição, a pichação será enquadrada em figura geométrica convencional, de forma a ser 

calculada a área contemplada, assim, o serviço de remoção será pago considerando a área dentro dos limites 

dessa figura. 

 

 

III.4- REMOÇÃO DE RESÍDUOS DIVERSOS EM DEPOSIÇÕES CLANDESTINAS - MANUAL E 

MECÂNICA 

 

Essa atividade consiste na prestação de serviços eventuais e extraordinários de remoção de resíduos diversos 

tais como, resíduos domiciliares, poda de vegetação, resíduos de construção civil e resíduos volumosos (pneus 

e objetos inservíveis) dispostos em pontos de deposições irregulares, localizados em vias e outros logradouros, 

lixeiras públicas instaladas pela SLU e outras áreas públicas. 

 

Essa atividade inclui a limpeza do local após sua remoção e o transporte dos resíduos em caminhões 

basculantes até os locais definidos na ordem de serviço. 

 

Conforme o porte e as características dessas deposições clandestinas, poderá ser necessária uma estrutura de 

recolhimento que contemple, além da mão-de-obra e caminhões basculantes, pás-carregadeiras e ferramentas.  

 

O gerenciamento e a execução dos serviços de remoção e coleta, com carregamento manual e/ou 

mecânico, dos resíduos em disposições clandestinas serão realizados exclusivamente no Lote 10.  
 

O quantitativo de pás-carregadeiras encontra-se relacionado no DOCUMENTO 5. 

 

Para apoio ao serviço de remoção, cada pá-carregadeira contará com 5 (cinco) caminhões basculantes.  

 

Considerando a especificidade e características das deposições clandestinas, as quantidades previstas para este 

item são meramente referenciais, podendo sofrer alterações após 12 (doze) meses de prestação de serviço 

acima dos limites previstos na Lei Federal visando a adequação à real necessidade da Administração Pública. 
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III.5 - DIMENSIONAMENTO DAS EQUIPES DE MULTITAREFA E DEMAIS SERVIÇOS OBJETO 

DESTA CONTRATAÇÃO 

 

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. 

 

É de responsabilidade da CONTRATADA dimensionar o pessoal necessário com base em sua experiência na 

execução de serviços semelhantes. 

 

Nas áreas especiais em que forem prestados os serviços, a CONTRATADA deverá acionar sua equipe de 

segurança do trabalho para tomar as providências necessárias à garantia da segurança dos trabalhadores.  

 

A CONTRATADA deverá cumprir o disposto nas Normas Regulamentadoras da Portaria 3.214/78 do 

Ministério do Trabalho. 

 

O dimensionamento dos trabalhadores alocados nas atividades de MULTITAREFA e demais serviços, objeto 

desta contratação (Item III deste TR), deverá atender aos seguintes critérios: 

- para cada caminhão báscula das equipes de remoção de deposições clandestinas, com carregamento 

manual, considerar: 1 (um) motorista e 2 (dois) ajudantes; e com carregamento mecânico, 1 (um) 

motorista e 1 (um) ajudante; 

- para cada equipe de multitarefa, considerar: 8 (oito) ajudantes e 1 (um) líder;  

- para cada máquina pá-carregadeira, considerar: 1 (um) operador e 1 (um) ajudante. 

 

Os quadros constantes no DOCUMENTO 5 apresentam a quantidade estimada de trabalhadores da multitarefa, 

da remoção de pichação, das coletas de caçambas estacionárias e de deposições clandestinas, além da equipe 

de apoio técnico-operacional, por lote.  

 

O transporte das equipes para as frentes de trabalho deverá atender às exigências da legislação de segurança do 

trabalho e do Código de Trânsito Brasileiro - CTB -, conforme especificado no item III deste TR e será de 

inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

 

 

III.6 - DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS  

 

Os resíduos coletados em todos os serviços discriminados no item III deverão ser destinados para o(s) local(is) 

especificado(s) na ordem de serviço.  

 

A CONTRATANTE reserva-se no direito, à luz da legislação pertinente aplicável, de propor alterações nos 

locais de destinação dos resíduos, mediante comunicação prévia à CONTRATADA. 

 

 

IV - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

IV.1 - A programação dos serviços é de responsabilidade da SLU e deve ser obrigatoriamente seguida pela 

CONTRATADA. 

  

IV.2 - A programação dos serviços se dará por meio de Ordem de Início de Serviço, a qual deverá ser assinada 

em reunião a ser realizada entre representantes da CONTRATANTE e da CONTRATADA. 

 

IV.3 - O início das atividades de Multitarefa deverá obedecer a emissão de Ordens de Serviço específicas para 

cada atividade, emitidas pelas Gerências Regionais de Limpeza Urbana - GERLU, para os Lotes 1 a  9, e 

pelo Departamento de Serviços de Limpeza - DP.SEL, para o Lote 10, devendo, essas atividades, serem 

rigorosamente cumpridas pela CONTRATADA. 
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IV.4 - Os serviços serão realizados de segunda-feira a sábado,  na frequência, dias, horários, locais e áreas 

previamente definidos pela CONTRATANTE. A SLU, a seu critério e mediante prévia e formal comunicação 

à CONTRATADA, poderá exigir a ampliação, redução ou alteração dos trechos beneficiados por esses 

serviços nas áreas contratadas, bem como determinar alterações nos horários de execução previstos.  

 

IV.5 - Os serviços de multitarefa e serviços de limpeza de pichações poderão ser executados também, em 

caráter excepcional, aos domingos e feriados, em horários diurnos, compatíveis com a necessidade da 

CONTRATANTE, mediante programação e comunicação prévia à CONTRATADA. Tais demandas visam 

atender, por exemplo, as necessidades de plantão aos domingos nos períodos de chuva para atendimento de 

demandas surgidas em função de precipitações que causem problemas em áreas de risco ou em quaisquer 

outros locais da cidade. Fica a CONTRATADA ciente, desde já, da necessidade de programar escalas de 

trabalho para atendimento a estes serviços, em conformidade com a legislação trabalhista.   

 

IV.6 - Os turnos semanais de execução das atividades e os intervalos para refeição, inter e intra jornadas, 

deverão ser rigorosamente cumpridos pela CONTRATADA, à luz do que dispõe a legislação trabalhista. 

 

IV.7 - Os caminhões basculantes responsáveis pelo transporte dos resíduos recolhidos deverão apresentar-se 

até as 8h00 (oito horas) da manhã, no pátio da Gerência Regional de Limpeza Urbana correspondente, 

incluindo os de competência do Lote 10,  para submeterem-se à inspeção diária e recebimento dos formulários 

de controle da atividade do dia.  

 

IV.8 - Qualquer fator que impeça o cumprimento dos horários de trabalho estipulados, seja relacionado às 

dificuldades operacionais ou às determinações referentes ao planejamento da SLU, deverá ser comunicado 

formalmente à CONTRATANTE para análise e providências cabíveis. 

 

IV.9 - O transporte dos trabalhadores, das ferramentas e dos equipamentos, até as frentes de trabalho, será 

efetuado sob responsabilidade da CONTRATADA, devendo observar as exigências da legislação de segurança 

do trabalho e do Código de Trânsito Brasileiro. Deverá ser atendido o limite de 9 (nove) pessoas, no caso de 

utilização de cabine suplementar, considerando 1 (um) motorista e 2 (dois) ajudantes na cabine principal, e 6 

(seis) ajudantes na cabine suplementar,  conforme estabelece a PORTARIA N.º 1.100 , de 20/12/2011, que 

regulamenta o Anexo da Resolução N.º 292, de 29/08/2008, do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. 

 

IV.10 - A critério da CONTRATANTE, após prévio entendimento com a CONTRATADA, os trabalhadores 

poderão ser agrupados, ou desmembrados, com número de componentes necessários para a execução de 

tarefas específicas de acordo com as atividades do objeto do Contrato, sem que gere ônus excedente à 

CONTRATANTE.  

 

IV.11 - Deverão ser adotados procedimentos que minimizem os incômodos e os riscos causados à população 

em geral pela execução dos serviços, particularmente no que se refere à produção excessiva e/ou desnecessária 

de poeira, ruídos e detritos, especialmente quando da utilização de roçadeiras mecânicas. Neste caso, devem 

ser utilizadas, obrigatoriamente, as telas de proteção, bem como outros equipamentos necessários à 

minimização dos impactos gerados. 

 

IV.12 - O recolhimento dos resíduos da limpeza acumulados nas áreas beneficiadas por estes serviços e o 

transporte deles até os locais de confinamento, de onde serão transferidos para os caminhões coletores, far-se-á 

com o uso de equipamentos e veículos apropriados. 

   

IV.13 - Os resíduos provenientes da limpeza de vias e de outros logradouros e da limpeza de áreas, após 

eventos, deverão ser dispostos em locais de confinamento, devidamente acondicionados em sacos plásticos de 

100 litros que atendam a norma NBR 9191, de julho/2000, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT, para remoção pelo caminhão coletor. Os sacos plásticos para acondicionamento dos resíduos deverão 

ser fornecidos pela CONTRATADA. 
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IV.14 - Os resíduos provenientes da roçada e da capina poderão ser igualmente acondicionados nos mesmos 

sacos, desde que as quantidades e características desses resíduos sejam compatíveis com essa forma de 

acondicionamento. Caso contrário, os resíduos da roçada e da capina deverão ser simplesmente ajuntados e 

amontoados, preferencialmente junto aos locais de confinamento, para posterior coleta com caminhão 

basculante. A remoção de papéis, plásticos e outros resíduos similares acumulados sobre os gramados e jardins 

existentes na área de atuação da equipe deverá ser feita com equipamentos apropriados, de modo a evitar 

danos à vegetação existente.  

 

IV.15 - Os resíduos provenientes da limpeza de bocas de lobo deverão ser coletados e transportados, conforme 

ordem de serviço,  imediatamente após a sua remoção. 

 

IV.16 - Os resíduos provenientes de limpeza de córregos das áreas em ZEIS serão removidos pelos caminhões 

basculantes.  

 

IV.17 - A remoção dos resíduos resultantes da limpeza deverá ser concluída imediatamente após o término das 

atividades de limpeza pública.  

 

IV.18 - Os dimensionamentos de ferramentas e materiais estimados por turma, conforme DOCUMENTO 5 

deste Termo de Referência, estão sendo fornecidos a título de orientação e constitui mera estimativa. É 

responsabilidade da LICITANTE dimensionar adequadamente as quantidades de ferramentas e materiais 

necessários para a execução dos serviços com base em sua experiência, devendo, entretanto, garantir o perfeito 

atendimento às normas e legislações pertinentes e ao padrão de acabamento desejado, conforme  definido pela 

SLU, bem como a reposição compulsória e imediata em caso de desgaste e avarias nos mesmos, durante todo 

o período de vigência do Contrato. 

 

IV.19 - Os veículos poliguindastes e as respectivas caçambas deverão ter licença de atividade econômica 

emitida pelo órgão municipal competente. Todos os veículos e equipamentos utilizados na prestação dos 

serviços descritos deverão estar devidamente licenciados junto aos órgãos municipais e estaduais competentes. 

Os comprovantes legais deverão ser apresentados na data a ser definida pela CONTRATANTE. 

 

IV.20 - As caçambas receberão pintura e identificação (tipo adesivo), às custas da CONTRATADA, de acordo 

com o modelo padronizado e cores a serem definidos pela CONTRATANTE. 

 

IV.21 - Durante toda a vigência do Contrato, caberá à CONTRATADA efetuar a manutenção das caçambas, 

quer seja na sua estrutura, como na sua aparência. Caso o equipamento não tenha mais condições de 

manutenção, deverá ser trocado por um novo equipamento no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis. 

 

IV.22 - A reposição de qualquer peça, elemento construtivo e/ou acessório deverá seguir, no mínimo, o 

mesmo padrão de qualidade do original a ser substituído e ser executada imediatamente após a identificação da 

necessidade de substituição. 

 

IV.23 - É responsabilidade da CONTRATADA dimensionar, de forma adequada, a quantidade de 

Equipamentos de Proteção Individual - EPI - e Coletivos  EPC - necessários à execução dos serviços com base 

em sua experiência, devendo entretanto, garantir o perfeito atendimento às normas e legislações pertinentes e a 

reposição compulsória e imediata em caso de desgaste e avarias nos mesmos.  

 

IV.24 - A CONTRATADA será a única responsável por eventuais danos causados pelos veículos sob sua 

operação. Caberão à CONTRATADA, as ações pertinentes para sanear de imediato os danos ocorridos, 

devendo a CONTRATANTE  ser oficiada das medidas que foram adotadas. 

 

IV.25 - A CONTRATADA deverá atender as diretrizes contidas neste Termo de Referência. 
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V - ORGANIZAÇÃO DO PESSOAL E SEGURANÇA DO TRABALHO  
 

V.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 técnico-operacional, 

sendo, para todos os efeitos, considerada como única empregadora. 

 

V.2 - A CONTRATADA deverá cumprir o disposto nas Normas Regulamentadoras da Portaria 3.214/78 do 

Ministério do Trabalho e nas normas do CONTRAN. 

  

V.3 - Os trabalhadores deverão apresentar-se para execução das atividades, trajando uniformes completos e 

portando os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletiva (EPC), bem como os materiais, ferramentas 

e utensílios necessários à realização dos serviços, como enxada, pá, vassoura, gancho e sacos plásticos para 

acondicionamento dos resíduos provenientes da execução dos serviços, observadas as normas de segurança. 

  

V.4 - Nas áreas especiais em que forem prestados os serviços, a CONTRATADA deverá acionar sua equipe de 

segurança e medicina do trabalho para tomar as providências necessárias à garantia da segurança e bem estar 

dos trabalhadores. 

 

V.5 - A CONTRATADA deverá manter instalações físicas de suporte à manutenção preventiva e corretiva de 

sua frota e de seus equipamentos, bem como para uso diário na higienização pessoal dos componentes da 

guarnição e das equipes durante todo o tempo de vigência do Contrato, admitindo-se que as mesmas 

pertençam a terceiros. 

 

V.6 - A título de orientação para o dimensionamento estimado do consumo ao longo do Contrato, estão 

informados, nos quadros anexos a este Termo de Referência, a descrição da mão-de-obra, de EPI e de EPC, 

com respectivas estimativas de vida útil dos equipamentos para todos os serviços e, também, de consumo de 

Ferramentas e EPC. 

 

V.7 - Os supervisores previstos no Documento 5 ficarão sob a coordenação da Diretoria Operacional e serão 

responsáveis pela coordenação do monitoramento das deposições clandestinas de resíduos sólidos e das 

URPV. 

 

 

VI - VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 

 

VI.1 - A determinação das marcas e dos modelos dos veículos e equipamentos será de responsabilidade da 

CONTRATADA, devendo a mesma, contudo, atender às disposições mínimas constantes neste Termo de 

Referência. 

 

VI.2 - Todos os veículos, antes de iniciarem os serviços objetos do Contrato, deverão dispor de horímetros e 

de equipamentos de rastreamento na frota, fornecidos pela CONTRATADA, os quais deverão ser mantidos 

em perfeitas condições de funcionamento. 

 

VI.3 - Os veículos poliguindastes e de carroceria aberta (metálica basculante) e pás-carregadeiras deverão ter, 

no início da execução dos serviços contratados, idade máxima de 3,0 anos (individualmente). 

 

Na hipótese de continuidade futura do Contrato após o vencimento de 12 meses, a idade de cada veículo 

não poderá superar a 5,0 (cinco) anos durante a vigência do Contrato.  

 

Em nenhum caso será admitida a substituição de qualquer dos veículos coletores da frota a serviço do 

Contrato, por outro de idade superior ao exigido no item anterior. A substituição de veículo, por qualquer 

motivo, dar-se-á apenas se autorizada oficialmente pela CONTRATANTE, após vistoria prévia. 
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VI.4 - No início de realização do Contrato, a CONTRATADA deverá fornecer a relação completa dos 

veículos e equipamentos a serem utilizados para realização dos serviços, com discriminação de placas, número 

de identificação, ano de fabricação, marca, modelo, capacidade volumétrica e de carga útil, tanto com relação 

aos chassis, carroceiras e caçambas estacionárias. Esta relação deve ser mantida atualizada e disponibilizada à 

Fiscalização dos serviços, juntamente com o laudo de aferição do odômetro e horímetro. 

 

VI.5 - Os quantitativos de caminhões, por tipo e equipamentos, estão detalhados no DOCUMENTO 5 deste 

Termo de Referência. Os veículos e equipamentos deverão ser colocados em serviço abastecidos e equipados, 

e deverão ser mantidos em perfeitas condições de segurança, funcionamento, conservação e limpeza, tendo em 

vista o caráter contínuo inerente à prestação dos serviços. O abastecimento, a manutenção e a limpeza dos 

veículos devem ocorrer fora do horário de execução do serviço e ocorrerão às expensas da CONTRATADA. 

 

VI.6 - Os caminhões poliguindastes, tipo brook, com capacidade para 1 (uma) ou 2 (duas) caçambas, deverão 

ter carroceria especial, montada adequadamente sobre chassi com equipamentos de acionamento hidráulico 

para operar caçambas estacionárias com capacidade nominal mínima de 7,0 m
3 

(sete metros cúbicos) e 

dotados de suporte para enxadas, pás e vassouras além de sapatas de apoio traseiro. As caçambas devem ser 

dotadas de dispositivos que impeçam o derramamento de resíduos pelas vias públicas durante seu transporte. 

 

VI.7 - Os caminhões de carroceria aberta metálica, tipo basculante, deverão, obrigatoriamente, usar 

dispositivos permanentes que impeçam, efetivamente, o derramamento dos resíduos pelas vias públicas 

durante seu transporte. Será exigida a instalação, nas laterais e na traseira das mesmas, de complementos 

articuláveis (“duplagens”) que assegurem a capacidade de transporte de uma carga rasa mínima de 7,0 m
3
 

(sete metros cúbicos). 
 

VI.8 - As máquinas pá-carregadeiras deverão possuir, no mínimo, 152 HP e lâmina lisa. 

 

VI.9 - Os caminhões basculantes com cabine deverão ter capacidade para transportar 9 (nove) pessoas, 

3 (três) na cabine principal e 6 (seis) na cabine suplementar, além de escadas de acesso à cabine, de modo 

que as operações de embarque, transporte e desembarque daqueles trabalhadores possam ser feitas em 

condições aceitáveis de segurança. Deverão possuir depósito específico para transporte das ferramentas de 

trabalho (pás, enxadas, vassouras etc.) instalado de forma tal que, no caso de freadas bruscas e/ou acidentes, 

não lance ou provoque seu deslocamento sobre o pessoal transportado ou transeunte.  

 

VI.10 - Na remoção de pichação em locais altos de difícil acesso, deverá ser previsto o uso de caminhões 

guindauto tipo “MUNCK”, que deverão ser dotados de cesta aérea. Este equipamento veicular é destinado à 

elevação de pessoas para execução de trabalho em altura e é dotado de braço móvel, articulado, telescópico ou 

misto, com caçamba ou plataforma, podendo, desde que projetado para este fim, também elevar material por 

meio de guincho e de lança complementar, respeitadas as especificações do fabricante. Deverá ter capacidade 

para elevação de pelo menos 10 m (dez metros) da altura do solo.  

 

VI.11 - A CONTRATADA deverá garantir a substituição compulsória, no prazo máximo de 1 (uma) hora, de 

qualquer veículo da frota efetiva que esteja inapto para o serviço (avaria, manutenção etc.), utilizado na coleta 

dos resíduos provenientes das atividades, por outro veículo compatível ao modelo, capacidade de carga, 

carroceria e demais itens especificados. 

 

VI.12 - A substituição definitiva de 1 (um) veículo efetivo, por qualquer motivo, dar-se-á apenas se autorizada 

pela CONTRATANTE, mediante vistoria prévia. Nesse caso, salvo autorização em contrário da mesma, o 

veículo deverá possuir as características mínimas do veículo original. 

 

VI.13 - Os veículos, antes da entrada em serviço, deverão ser inspecionados pela CONTRATANTE, 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 no prazo máximo de 1 (uma) hora. 
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VI.14 - A CONTRATADA deverá providenciar, por conta própria, em seus veículos, os licenciamentos e os 

seguros devidos, além das placas regulamentares, as identificações necessárias ao reconhecimento dos serviços 

prestados e da própria empresa (tipo adesivo ou manta magnética para fixação nas portas dos caminhões). 

 

VI.14.1 - A CONTRATADA deverá providenciar, a suas custas, mediante solicitação da 

CONTRATANTE, programação visual em seus caminhões e equipamentos, para veiculação de 

campanha educativa de caráter institucional relativa à limpeza urbana, conforme modelo a ser 

disponibilizado pela CONTRATANTE. 

 

VI.15 - Todos os veículos e equipamentos deverão estar em total obediência às normas do Código de Trânsito 

Brasileiro (CTB) e às outras leis pertinentes, no início da realização do Contrato, condições estas a serem 

mantidas ao longo do mesmo. 

 

VI.16 - A programação visual nos veículos e equipamentos envolvidos na execução dos serviços somente será 

permitida com a aprovação escrita do CONTRATANTE devendo correr por conta e ônus da CONTRATADA.  

 

VI.17 - A CONTRATADA deverá dispor de local para guarda de seus veículos, não os deixando em via 

pública, quando não estiverem em serviço, salvo mediante autorização expressa do CONTRATANTE. As 

URPVs não poderão ser utilizadas para guarda dos veículos. 

 

VI.18 - A CONTRATANTE não se responsabilizará pela integridade de veículos ou equipamentos da 

CONTRATADA em caso de greves, paralizações, movimentos sociais ou perturbações da ordem de qualquer 

espécie. 

 

VI.19 - A CONTRATANTE não efetuará cobrança pela realização de vistorias/inspeções nos caminhões e 

equipamentos a serviço do Contrato. O disposto neste item em nenhuma hipótese eximirá a CONTRATADA 

das responsabilidades decorrentes da má conservação, ou de manutenção preventiva e/ou corretiva deficiente 

da frota colocada em serviço, bem como das responsabilidades estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro 

e na legislação aplicável. 

 

VI.20 - A CONTRATANTE poderá determinar vistoria nos veículos em serviço, além das planejadas, sempre 

que se verificar que seu funcionamento estiver aquém do desejado, ou suspeitar de irregularidades no 

odômetro, e/ou horímetro, e/ou taquímetro. 

 

VI.21 - Os veículos a serem colocados em serviço deverão ser vistoriados, pelo menos 1 (uma) vez por ano, 

pela SLU, através da Divisão de Manutenção de Máquinas e Equipamentos – DV-MAE, localizada no km 531 

da BR-040, na Central de Tratamento de Resíduos Sólidos – CTRS. No momento da vistoria deverá ser 

apresentado laudo emitido pelo Instituto de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial - INMETRO, ou 

órgão equivalente, comprovando a certificação da aferição do odômetro. 

 

VI.22 - A CONTRATADA deverá prever 1 (um) veículo leve por lote de sua responsabilidade, em bom 

estado de conservação e com, no máximo, 1 (um) ano de uso,  de, no mínimo, 1.000 cc, 4 (quatro) portas, 

licenciado e coberto com seguro total. A CONTRATADA deverá responder por sua conservação, manutenção 

e fornecimento de combustível para servir à sua equipe de apoio técnico-operacional. Os quantitativos 

estimados para esses veículos leves encontram-se no DOCUMENTO 6. 

 

 

VII - RASTREAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA 

 

VII.1 - A CONTRATADA deverá se submeter à fiscalização eletrônica dos seus veículos, equipamentos e 

pessoal, conforme critérios definidos pela CONTRATANTE. 

 

VII.1.1 - A CONTRATADA deverá arcar com os ônus decorrentes da disponibilização do 

sistema de monitoramento, incluindo fornecimento e instalação dos equipamentos GPS para 
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rastreamento de frota em todos os veículos disponibilizados no Contrato, após autorização da 

CONTRATANTE, nos limites e condições definidas. 

 

 

VII.1.1.1 - Os equipamentos a serem instalados nos veículos deverão estar aptos para gerar, no 

mínimo, as seguintes informações: 

 

• Relatório de Tempo total e estratificado de movimentação do veículo, diário e 

mensal; 

• Relatório de Tempo total e estratificado de parada de veículo, diário e mensal; 

• Relatório de Distância total percorrida, em km, diária e mensal; 

• Relatório estratificado da rota diária percorrida; 

• Relatório de pontos sem sinal GPRS. 

 

VII.2 - 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. 

 

VII.3 - O acesso ao sistema de rastreamento será mantido e disponibilizado durante 24 (vinte e quatro) horas 

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

 

VII.4 - Constatada a falta de acesso aos dados de rastreamento de qualquer um dos veículos, conforme o 

especificado neste Termo de Referência e seus anexos, estará a CONTRATADA sujeita a multa, por cada dia, 

por veículo não rastreado. 

 

 

VIII – FISCALIZAÇÃO 

 

VIII.1 - Nos lotes de 1 a 9, a execução dos serviços será fiscalizada por meio das Gerências Regionais 

Adjuntas de Limpeza Urbana – GERALU vinculadas às Gerências Regionais de Limpeza Urbana – GERLU,  

e no lote 10, por meio do Departamento de Serviços de Limpeza – DP.SEL vinculado à Diretoria Operacional 

- DR.OPE  da SLU. Essas instâncias terão poderes para verificar se a execução, o padrão de acabamento, a 

qualidade dos serviços e as obrigações da CONTRATADA estão sendo cumpridos; se as vistorias dos veículos 

e equipamentos estão sendo realizadas de acordo com o estabelecido no Contrato, no edital e em seus anexos; 

e para propor advertência; aplicação de multas ou outras penalidades descritas no Contrato. 

 

VIII.2 - Na data de emissão da 1ª (primeira) Ordem de Serviço, a SLU promoverá 1 (uma) reunião para 

apresentar a Fiscalização e a Supervisão do Contrato, e para acertar os procedimentos de acompanhamento da 

execução e preenchimento dos formulários, planilhas de campo e Boletim de Medição. 

 

VIII.3 - A CONTRATADA, obrigatoriamente, deverá preencher diariamente os formulários e as planilhas de 

campo referentes à execução dos serviços, bem como o Boletim de Medição mensal cujos modelos serão 

fornecidos pelo CONTRATANTE, considerando, inclusive, os registros das balanças rodoviárias (ou outro 

instrumento de controle que as substituir) instaladas nos locais de descarga definidos pela SLU. 

 

Esses formulários serão os documentos adequados para comunicação de todos e quaisquer fatos, solicitações, 

análises, avaliações etc. referentes à execução dos serviços e devem conter assinatura do responsável pelos 

serviços, por parte da CONTRATADA e do representante da CONTRATANTE. 

 

VIII.4 - Durante a execução do Contrato, a CONTRATANTE fiscalizará sistematicamente no campo, o 

número de trabalhadores, equipamentos e veículos alocados nas atividades, penalizando a CONTRATADA, 

nas formas previstas, se houver alocação em número menor do que o formalizado no Contrato.  
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VIII.5 - A existência da Fiscalização, não exime a responsabilidade da CONTRATADA em nenhuma de suas 

obrigações contratuais, podendo inclusive questionar detalhes dos serviços em execução ou executados, 

sujeitando-os à análise e aprovação. 

 

 

IX - LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 

 

Deve ser observado o disposto nas leis:  

 

• Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, altera a 

Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e dá outras providências; 

• Lei nº 18.031 de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos; 

• Resolução CONAMA nº 307 de 5 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos Resíduos da Construção Civil; 

• Resolução CONAMA nº 448 de 19 de janeiro de 2012, que altera artigos da Resolução CONAMA nº 

307 de 2002; 

• Lei nº 8.616, de 14 de julho de 2003, Código de Posturas do Município de Belo Horizonte e seus 

decretos regulamentadores; 

• Lei nº 10.534, de 10 de setembro de 2012, que dispõe sobre a limpeza urbana, seus serviços e o 

manejo de resíduos sólidos urbanos no Município de Belo Horizonte; 

• Lei nº 10.522, de 25/08/2012, que institui o Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos de Construção 

Civil e Resíduos Volumosos; 

• Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro – CTB; 

• Resolução nº 292, de 29 de agosto de 2008, do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN e suas 

regulamentações; e 

• Demais legislações aplicáveis. 

 

A CONTRATADA deverá atender à legislação vigente, quanto aos aspectos ambientais, trabalhistas, de 

segurança, medicina e saúde do trabalhador e todas as demais afeitas ao campo de trabalho das atividades 

objeto dessa contratação, bem como as Normas Técnicas Brasileiras existentes. 

 

 

X - MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 

  

X.1 - Os serviços serão medidos mensalmente com base nos preços unitários do Contrato, conforme 

efetivamente executados.  

 

X.1.1 - As medições pertinentes aos Lotes 1 ao 9 serão atestadas pelos Gerentes Regionais Adjuntos de 

Limpeza Urbana – GERALU, pelos Gerentes Regionais de Limpeza Urbana - GERLU e pela Diretoria 

Operacional – DR.OPE da SLU.  

 

X.1.2 - No caso do Lote 10, as medições serão atestadas pelo Departamento de Serviços de Limpeza – 

DP-SEL, vinculado à Diretoria Operacional – DR-OPE da SLU.  

 

X.1.3 - Em nenhuma hipótese poderá haver adiantamento de serviços em medição.  

 

X.1.4 - Os serviços não aceitos pela Fiscalização, não serão remunerados. 

 

X.2 - Para os serviços de multitarefa, as medições serão efetuadas tendo, como referência, a massa total, em 

toneladas, de resíduos efetivamente coletados e destinados aos locais definidos pela SLU, devidamente 

apurados pela CONTRATANTE, conforme ordem de serviço, exceto para a mão-de-obra (ajudantes e 

roçadores), que serão apurados por hora efetivamente trabalhada. 

 

X.3 - A medição e o pagamento dos serviços de remoção de deposições clandestinas e para os serviços de 

coleta de resíduos de URPV serão devidamente apurados e efetuados pela  CONTRATANTE, tendo, como 
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referência, a massa total de resíduos efetivamente coletados e destinados aos locais definidos pela SLU, 

devidamente apurados pela CONTRATANTE, conforme ordem de serviço. As equipes de apoio operacional 

serão remuneradas por equipe completa à disposição por mês. 

 

X.4 - A medição dos serviços de remoção de pichações em obras de artes de engenharia urbanas, 

conforme relacionados neste TR, será efetuada pela CONTRATADA somente após a emissão da respectiva 

Ordem de Serviço pela CONTRATANTE, contendo o local e a área a ser beneficiada, em m² (metro 

quadrado) discriminados, e o uso do veículo tipo Munck através de horas produtivas e improdutivas. 

 

X.5 - O pagamento corresponderá à medida dos serviços efetivamente realizados no período de referência, 

com base nos respectivos boletins de medição, sendo observado o valor unitário apresentado pelo proponente 

por ocasião da licitação e computados os aditamentos realizados durante a vigência do Contrato, quando for o 

caso. 

 

X.6 - As faturas correspondentes aos serviços executados serão obrigatoriamente acompanhadas das 

respectivas folhas de medição e deverão ser entregues à SLU até o último dia útil do mês em que foi 

processada a medição. 

 

X.7 - A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, preencher todos os formulários, planilhas de controle e 

boletins de medição, conforme modelos a serem fornecidos pela Fiscalização, os quais serão os documentos 

adequados para a comunicação de todos e quaisquer fatos, solicitações, análises, avaliações etc. referentes à 

execução dos serviços objeto do Contrato. 

 

X.8 - A “Folha de Ocorrência” é o formulário para registrar eventualidades, irregularidades e sinistros 

detectados pela Fiscalização. Estas devem ser assinadas pela CONTRATANTE e CONTRATADA, no 

máximo, até 2 (dois) dias da ocorrência. No próprio formulário deverão ser registrados relatos e respostas (se 

houver) aos questionamentos da Fiscalização. 

 

X.9 - Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente, contra a apresentação da fatura, no curso do mês 

subsequente ao mês da prestação dos serviços, após conferidas, aceitas e processadas pelas respectivas 

Gerências Regionais de Limpeza Urbana (ou pela DP.SEL/DR-OPE no caso do lote 10), desde que 

comprovado o cumprimento dos deveres e obrigações da CONTRATADA. Por ocasião do pagamento será 

efetuada consulta ao SUCAF. Caso se ateste a irregularidade da situação da CONTRATADA, junto às 

fazendas públicas, poderá haver suspensão da execução do objeto até que se estabeleça a regularidade, sem 

prejuízo da aplicação de penas e a adoção de procedimentos visando à rescisão contratual, conforme súmula 

65 da Controladoria Geral do Município de Belo Horizonte. 

  
X.10 - Ocorrendo divergência no faturamento, a CONTRATANTE devolverá as Notas Fiscais/Faturas e 

Folhas de Medição à CONTRATADA para correção. Neste caso, o prazo para pagamento será suspenso, 

reincidindo-se com a reapresentação dos documentos e aceite dos mesmos. 

 

X.11 - A CONTRATADA deverá fornecer mensalmente à SLU, por meio eletrônico em arquivo tipo TXT 

tabulado, a folha de pagamento discriminada por categoria de todos os funcionários diretos e alocados aos 

serviços objeto do Contrato, com a discriminação do pagamento de todos os encargos previdenciários e FGTS. 

 

X.12 - Nenhum pagamento efetuado poderá ser invocado pela CONTRATADA para isentá-la, em qualquer 

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

 

X.13 - Para efeito do contido no Artigo 40 inciso XIV alínea “d” da Lei Nº 8.666/93, fica estabelecido que os 

pagamentos efetuados em atraso pela CONTRATANTE serão monetariamente corrigidos pelo IPCA-E, 

levando-se em consideração a variação deste índice entre o mês do vencimento da prestação e o efetivo 

pagamento, e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 
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X.14 - As medições serão elaboradas até o último dia útil de cada mês, relativas aos serviços executados no 

período do dia 26 de um mês até o dia 25 do mês subsequente, pela Fiscalização, com a participação da 

CONTRATADA, devendo serrem formalizadas e datadas. 

 

 

XI - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

XI.1 - Realizar a completa execução dos serviços, obedecendo rigorosamente a programação e as instruções 

apresentadas pela CONTRATANTE, além das demais recomendações da legislação aplicável. 

 

XI.2 - Recrutar, registrar e treinar toda a mão de obra direta ou indireta inclusive encarregados e pessoal de 

apoio técnico-operacional e fornecer equipamentos e materiais. 

 

XI.3 – 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. 

 

XI.4 - Providenciar, antes do início dos trabalhos, para que todos os seus empregados sejam identificados e 

registrados e tenham seus assentamentos devidamente anotados em suas carteiras de trabalho, bem como 

atender as demais exigências da Previdência Social, e da legislação trabalhista em vigor. 

 

XI.5 - 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. 

 

XI.6 - 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 e taxas e impostos. Na hipótese de utilização de equipamentos públicos 

da CONTRATANTE, quando autorizados, a CONTRATADA deverá apresentar as quitações das tarifas de 

água, luz e telefone referentes ao período de uso.  

 

XI.7 - Providenciar para que os trabalhadores enquadrados na categoria de ajudantes de multitarefa, 

operadores de roçadeiras e ajudantes de caminhão báscula, de carroceria e tipo brook sejam remunerados com 

o adicional de insalubridade em grau máximo, tendo em vista a natureza dos serviços a serem executados 

pelos mesmos, de acordo com a legislação trabalhista pertinente. 

 

IX. 8 - Conceder a seus funcionários, todos os benefícios acordados nas CCT (Convenção Coletiva de 

Trabalho) das diversas categorias profissionais. 

 

XI.9 - Regularizar junto aos órgãos e repartições competentes, todos os registros e assentamento relacionados 

à execução dos serviços, respondendo, a qualquer tempo, pelas consequências que a falta ou omissão dos 

mesmos acarretar. 

 

XI.10 - Manter, obrigatoriamente, preposto aceito pela CONTRATANTE, para representá-lo durante todo 

período de execução do Contrato. 

 

XI.12 - Apresentar Plano de Contingência para greves em até 30 (trinta) dias contados a partir da assinatura do 

Contrato.  

 

XI.13 - Providenciar, em até 24 (vinte e quatro) horas,  atendendo a solicitação por escrito da 

CONTRATANTE, a retirada ou a substituição de qualquer empregado seu que esteja embaraçando ou 

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

 

XI.14 - Atender às solicitações da CONTRATANTE e/ou Fiscalização e/ou Supervisão no tocante ao 

fornecimento de informações/medições, segundo periodicidade e critérios estabelecidos, bem como quaisquer 

outras informações necessárias ao bom desempenho do serviço. 
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XI.15 - Manter, durante toda a execução do Contrato, equipe ativa encarregada pela medicina e segurança do 

trabalho nos termos da legislação trabalhista. 

 

XI.16 - Providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a troca de equipamentos de trabalho, 

considerados pela Fiscalização em mau estado de conservação, ou  suprir materiais faltantes cujo emprego seja 

indispensável à atividade. 

 

XI.17 - Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

 

X.18 - Manter obrigatoriamente, todo pessoal em serviço devidamente capacitado, treinado  e uniformizado 

conforme modelo aprovado pela SLU, e portando  EPI e EPC adequados, inclusive garantindo o uso de 

protetor solar. 

 

XI.19 - Responsabilizar-se, integralmente, por danos eventualmente causados à CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução dos serviços, isentando, assim, a CONTRATANTE 

de quaisquer reclamações que possam surgir consequentemente ao Contrato, obrigando-se a reparar os danos 

causados, independentemente de provocação pela CONTRATANTE, ainda que tais reclamações sejam 

resultantes de atos de seus prepostos, ou de quaisquer pessoas, físicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na 

execução dos serviços. 

 

XI.20 - Reparar danos causados direta ou indiretamente à propriedade municipal ou de terceiros, incluindo 

passeios públicos, redes de energia, gás, telefone, água, esgotos, em decorrência da instalação ou manutenção 

desses serviços, devendo a CONTRATANTE e os demais órgãos públicos envolvidos serem oficiados das 

medidas que foram adotadas. 

 

XI.21 - Responsabilizar-se, integral e exclusivamente, por sinistros ocorridos durante a execução dos serviços, 

envolvendo seus empregados ou terceiros, ficando responsável por providenciar todos os materiais e meios 

necessários e suficientes para garantir a segurança durante esta execução. 

 

XI.22 - Prestar todas as informações solicitadas pela Fiscalização e Supervisão para o bom andamento dos 

serviços, bem como permitir o acesso da CONTRATANTE nas dependências utilizadas pela 

CONTRATADA. 

 

XI.23 - Cumprir as determinações da CONTRATANTE, quanto ao(s) local (is) de destinação final de 

resíduos. 

 

XI.24 - Não permitir o recolhimento de resíduos estranhos e incompatíveis com a natureza das atividades. 

 

XI.25 - Apresentar, diariamente e pontualmente, a equipe de trabalho (motoristas, coletores e ajudantes) 

devidamente uniformizada e, os veículos e equipamentos sempre em condições de uso, conforme modelos e 

especificações aprovadas pela CONTRATANTE. 

 

XI.26 - Arcar com os ônus decorrentes do fornecimento e da instalação dos equipamentos de rastreamento 

necessários para a execução dos serviços, após autorização da CONTRATANTE nos limites e condições 

definidas neste TR. 

 

XI.27 - Manter os equipamentos de rastreamento instalados e em uso adequado, garantindo  que os mesmos 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 (vinte e quatro) horas por dia, via web, sendo restrito aos 

usuários indicados pela CONTRATANTE. 

 



                                                    

   

Concorrência 002/2015 – Edital Multitarefas - SLU  Página 81 de 119 

 

XI.28 - Permitir a instalação nos veículos de quaisquer equipamentos que se fizerem necessários ao bom 

desempenho de suas funções, guardando e zelando por estes equipamentos e garantindo sua devolução nas 

mesmas condições que foram recebidos, sob pena de ressarcimento de prejuízos ocasionados pelo mau uso dos 

mesmos. 

 

XI.29 - Garantir a retirada dos equipamentos instalados nos veículos, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas a partir da solicitação da Fiscalização, ou ainda, no mesmo prazo,  em caso de impedimento do veículo, 

independentemente de qualquer solicitação. 

 

XI.30 - Apresentar os veículos contratados com tacógrafo, odômetro e horímetro selados, devidamente 

aferidos pelo INMETRO. 

 

XI.31 - Prestar integral obediência à legislação e normas de trânsito e às relativas à higiene, segurança e 

medicina do trabalho. 

 

XI.32 - Elaborar Plano de Segurança do Trabalho conforme legislação pertinente a ser apresentado em, no 

máximo, 60 dias, após a assinatura do Contrato. 

 

XI.33 - A CONTRATADA obrigar-se-á a manter instalações físicas de suporte à manutenção preventiva e 

corretiva de sua frota, bem como para apoio à equipe operacional que contemple instalações sanitárias e 

refeitório, conforme preconiza a legislação trabalhista,  durante todo o tempo de vigência do Contrato, 

admitindo-se que as mesmas pertençam a terceiros. 

 

XI.34 - Não se permitirá a utilização de vias e de outros logradouros para a 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 ou ao trânsito de pedestres 

e/ou veículos, bem como à limpeza das mesmas vias. 

 

XI.35 - Obrigar-se-á a CONTRATADA a manter os veículos em perfeitas condições de manutenção, pintura, 

conservação e limpeza, devendo no caso específico dos caminhões, submetê-los, no mínimo, a 1 (uma) pré-

lavagem diária e a 1 (uma) lavagem completa por semana. 

 

XI.36 - Manter as caçambas em perfeitas condições de higiene, manutenção, pintura e conservação. A 

programação de remoção das caçambas estacionárias deverá levar em conta a necessidade de que as mesmas 

sejam objeto de uma lavação completa, manutenção, se necessário, e desinfecção com frequência mínima 

quinzenal. A desinfecção e o descarte dos efluentes decorrentes desse procedimento deverão ser realizados em 

observância à legislação pertinente aplicável, respeitando os padrões para lançamento de efluentes líquidos na 

rede pública de esgotamento sanitário. 

 

XI.37 - A Contratada deverá manter sempre atualizada a “Autorização Especial para Trânsito de 

Veículo (AETV)”, dos veículos da frota titular e da frota reserva. Essa autorização permite os veículos 

circularem nos horários de restrição de tráfego, exclusivamente para acesso aos locais da prestação dos 

serviços.  

 

XI.38 - Obriga-se a CONTRATADA, igualmente, a fornecer à Fiscalização quando do início da realização do 

Contrato, a relação completa dos veículos a serem utilizados nos serviços, com discriminação de placas, 

número de identificação, anos de fabricação, marca, modelo, capacidade volumétrica e de carga útil, tanto com 

relação aos chassis quanto às carrocerias. Essa relação deverá ser mantida atualizada, e disponibilizada à 

Fiscalização dos serviços, sendo substituída sempre que qualquer alteração for feita na frota. 

 

XI.39 - Acondicionar devidamente os resíduos por ocasião de seu transporte para destinação final, impedindo 

seu derramamento em vias públicas. 

 

XI.40 - Cumprir o disposto na Normas Regulamentadoras da Portaria 3.314/78 do Ministério do Trabalho.  
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XI.41 - Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou reduções no objeto contratual, até o limite de 25% 

(vinte e cinco) do valor inicial do Contrato. 

 

XI.42 - Caberá à CONTRATADA dimensionar a quantidade de material a ser utilizada, em função da vida útil 

dos suprimentos necessários para a execução desta atividade. Deverá a CONTRATADA prever também 

equipamentos reservas, de modo a não permitir a interrupção dos serviços contratados, bem como a previsão 

dos EPIs e EPCs necessários à execução segura dos serviços. 

 

 

XII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

XII.1 - Remunerar a CONTRATADA na forma prevista no Contrato e em seus anexos. 

 

XII.2 - Indicar formalmente à CONTRATADA a equipe de Fiscalização e Supervisão dos serviços. 

 

XII.3 - Fornecer todos os elementos técnicos necessários à prestação dos serviços que estiverem disponíveis 

na SLU. 

 

XII.4 - Fornecer todos os formulários/modelos necessários ao registro dos serviços executados, tais como os 

boletins diários de coleta de resíduos sólidos.  

 

XII.5 - Orientar a CONTRATADA quanto à melhor forma de execução dos serviços. 

 

XII.6 - Prestar todas as informações solicitadas pela CONTRATADA para o bom andamento dos serviços. 

 

XII.7 -  Fornecer a descrição dos equipamentos e sistemas à CONTRATADA para a instalação dos mesmos. 

 

XII.8 - Fiscalizar os equipamentos  de rastreamento e monitoramento instalados pela CONTRATADA. 

 

XII.9 - Acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos, conforme procedimentos legais, aplicando, quando 

necessário, as notificações, advertências e penalidades cabíveis, conforme previsto no Termo de Referência e 

na Cláusula das Obrigações. 

 

 

XIII - PRAZO CONTRATUAL 

 

O prazo de execução dos serviços é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da Ordem de 

Serviço Inicial que autorizará o início das atividades, emitida pela Diretoria Operacional – DR.OPE da SLU.  

 

 

XIV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

XIV.1 - Após a assinatura do Contrato, a CONTRATANTE fornecerá à CONTRATADA o elemento 

indispensável ao início dos trabalhos, após vistoria e aprovação, pela CONTRATANTE, dos veículos e 

equipamentos apresentados e necessários à execução dos serviços pela CONTRATADA, conforme exigências 

do edital. 

 

XIV.2 - Fica a CONTRATADA obrigada a franquear o acesso da CONTRATANTE a todas as instalações 

utilizadas na realização do objeto contratual durante todo o horário da prestação de serviços em qualquer dia 

do ano. 

 

XIV.3 - A CONTRATADA será a única responsável por eventuais danos causados às áreas sob sua operação, 

às edificações nelas contidas, à vizinhança e ao meio-ambiente, especialmente à saúde humana. Caberão a ela 

as ações pertinentes para sanear de imediato os danos ocorridos, devendo a CONTRATANTE e os demais 

órgãos públicos envolvidos serem oficiados das mediadas adotadas. 
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XIV.4 - 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. 

 

XIV.5 - Qualquer fator que impeça o cumprimento dos horários de  trabalho estipulados, relacionado a 

dificuldades operacionais, deverá ser comunicado formalmente à CONTRATANTE para análise e eventuais 

providências. 

 

XIV.6 - A CONTRATADA deverá executar os serviços observando as disposições da legislação específica, 

principalmente das Leis 10.534, de 10 de setembro de 2012, que dispõe sobre a limpeza urbana, seus serviços 

e o manejo de resíduos sólidos urbanos no Município, e a 10.522, de 24 de agosto de 2012, que institui o 

Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos no Município, 

disponíveis para consulta no site www.pbh.gov.br. 
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DOCUMENTO 1  

Localização das URPVs, das Centrais de Tratamento de Resíduos - CTRs e das Estações de Reciclagem de Entulho.
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DOCUMENTO 2  

QUANTITATIVOS ESTIMADOS DE MASSA DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Obs: 1 – Os quantitativos estimados são valores meramente referenciais, que, em função das 

especificidades de cada serviço e de cada região, poderão sofrer variações, para mais ou 

para menos, ao longo do período contratual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 BARREIRO 27.702 4.330 32.032

2 CENTRO SUL 6.202 3.124 9.326

3 LESTE 16.901 4.673 21.574

4 NORDESTE 23.568 3.898 27.466

5 NOROESTE 19.014 3.049 22.063

6 NORTE 22.741 2.821 25.562

7 OESTE 17.214 5.026 22.240

8 PAMPULHA 19.639 3.676 23.315

9 VENDA NOVA 15.553 4.548 20.101

10 SLU 116.593 5.350 121.943

116.593 168.534 40.495 325.622

MULTITAREFA                  

t/ANO

COLETA DE 

CAÇAMBAS  

t/ANO

TOTAL

COLETA DE 

DEPOSIÇÃO 

CLANDESTINA  

t/ANO

LOTES
REGIÕES 

ADMINISTRATIVAS

TOTAL                                   

t/ANO
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DOCUMENTO 3 

 
 

* 
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*Legenda anterior ampliada 

 

 
 

 

*Quadro anterior ampliado 
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DOCUMENTO 4  

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE ATÉ ÀS CENTRAIS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS - CTR 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONAL CTRS BR 040 CTR MAQUINÉ CTR MACAÚBAS 

BARREIRO 15,00  45,80  35,00 

CENTRO 12,00  30,30  17,00 

SUL 13,00  34,00  22,00 

LESTE 18,00  26,70  14,00 

NORDESTE 16,00  20,20  13,00 

NOROESTE 7,00  31,70  21,50 

NORTE 19,00  23,50  15,00 

OESTE 10,00  36,80  28,50 

PAMPULHA 13,00  29,40  19,00 

VENDA NOVA 21,00  31,20  22,00 

   

 

NOTA: DMT DOS CENTROS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS AOS 

LOCAIS DE DESTINAÇÃO - (km) - 
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limpeza de 

deposições 

clandestinas

 Total  

Horas 

Produtivas 

/Ano

 Total  Horas 

Improdutivas 

/Ano

Multitarefa 

(com cabine)

Limpeza de 

Córregos
 Total  Horas/Ano

 Totais   

Km/Ano

limpeza de 

deposições 

clandestinas 

mecanizada 

(sem cabine)

 Total  

Horas/Ano

 Totais   

Km/Ano

limpeza de 

deposições 

clandestinas 

manual (sem 

cabine)

 Total  

Horas/Ano

 Totais   

Km/Ano

Brook- 1 

caçamba

 Total  

Horas/An

o

 Totais   Km/Ano
Brook- 2 

caçambas

 Total  

Horas/Ano

 Totais   

Km/Ano

limpeza de 

pichação

 Total  Horas 

Produtivas /Ano

 Total  Horas 

Improdutivas 

/Ano

1 BARREIRO 0 0 0 3 0 6.840 130.351 2 2 4.560 158.238 2 4.560 79.119 0 0 0

2 CENTRO SUL 0 0 0 3 0 6.840 150.528 3 1 2.280 62.663 0 0 0 0 0 0

3 LESTE 0 0 0 4 0 9.120 96.768 3 1 2.280 41.805 1 2.280 20.903 0 0 0

4 NORDESTE 0 0 0 4 0 9.120 175.860 2 2 4.560 110.252 1 2.280 27.563 0 0 0

5 NOROESTE 0 0 0 3 0 6.840 114.161 2 2 4.560 132.920 1 2.280 33.230 0 0 0

6 NORTE 0 0 0 4 0 9.120 115.314 2 4 9.120 309.593 0 0 0 0 0 0

7 OESTE 0 0 0 3 0 6.840 191.873 2 2 4.560 148.510 1 2.280 37.128 0 0 0

8 PAMPULHA 0 0 0 4 0 9.120 166.481 3 3 6.840 194.591 1 2.280 32.432 0 0 0

9 VENDA NOVA 0 0 0 4 0 9.120 152.459 2 2 4.560 118.969 1 2.280 29.742 0 0 0

10 EQUIPE SLU 3 5.814 1.026 3 3 13.680 196.886 15 34.200 810.000 21 47.880 756.000 0 0 0 0 0 0 1 1.824 456

3 5.814 1.026 35 3 86.640 1.490.681 15 34.200 810.000 21 47.880 756.000 19 43.320 1.277.541 8 18.240 260.117 1 1.824 456

Caminhão MUNCK

TOTAL

LOTE REGIONAL

Pá Carregadeira Caminhões Basculante com Cabine Caminhões BrookCaminhões Basculante sem Cabine

DOCUMENTO 5 

QUANTITATIVOS ESTIMADOS DE MÃO DE OBRA, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 

 

“VEÍCULOS”  
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DOCUMENTO 5 (CONT.) 

QUANTITATIVOS ESTIMADOS ESTIMATIMADO DE MÃO DE OBRA, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 

 

“EQUIPAMENTOS” 

 

  

 

 

LOTE REGIONAL 

Caçambas (acima de 7m³) 
* Roçadeiras 

Mecânicas 

Quantidade de 

Caçambas 

Quantidade de 

Locações/ano 

Quantidade 

Roçadeiras 

1 BARREIRO 30 360 5 

2 CENTRO SUL 20 240 5 

3 LESTE 16 192 4 

4 NORDESTE 28 336 6 

5 NOROESTE 20 240 5 

6 NORTE 21 252 3 

7 OESTE 25 300 6 

8 PAMPULHA 27 324 7 

9 VENDA NOVA 25 300 4 

10 EQUIPE SLU 0 0 3 

TOTAL 212 2.544 48 

     * custo incluindo na hora do roçador 
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DOCUMENTO 5 (CONT.) – QUANTITATIVOS ESTIMADOS DE MÃO DE OBRA, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 

 

“MÃO DE OBRA (HORAS DE AJUDANTES)” 

 

  

1 BARREIRO 1 2.280 0 0 24 54.720 0 0 2 4.560 2 4.560 5 11.400 63.840 3 6.840

2 CENTRO SUL 1 2.280 0 0 24 54.720 0 0 1 2.280 0 0 5 11.400 57.000 5 11.400

3 LESTE 1 2.280 0 0 32 72.960 0 0 1 2.280 1 2.280 4 9.120 77.520 4 9.120

4 NORDESTE 1 2.280 0 0 32 72.960 0 0 2 4.560 1 2.280 6 13.680 79.800 4 9.120

5 NOROESTE 1 2.280 0 0 24 54.720 0 0 2 4.560 1 2.280 5 11.400 61.560 3 6.840

6 NORTE 1 2.280 0 0 32 72.960 0 0 4 9.120 0 0 3 6.840 82.080 4 9.120

7 OESTE 1 2.280 0 0 24 54.720 0 0 2 4.560 1 2.280 6 13.680 61.560 3 6.840

8 PAMPULHA 1 2.280 0 0 32 72.960 0 0 3 6.840 1 2.280 7 15.960 82.080 4 9.120

9 VENDA NOVA 1 2.280 0 0 32 72.960 0 0 2 4.560 1 2.280 4 9.120 79.800 4 9.120

10 EQUIPE SLU 1 2.280 3 6.840 48 109.440 42 95.760 0 0 0 0 3 6.840 212.040 4 9.120

10 22.800 3 6.840 304 693.120 42 95.760 19 43.320 8 18.240 48 109.440 857.280 38 86.640TOTAL

QTDE

Total 

Horas/

Ano

QTDE

Total Horas 

Ajudantes 

Líderes

Ano

QTDE

Total 

Horas/

Ano

QTDE

Total 

Horas/

Ano

QTDE

Total 

Horas/

Ano

QTDE

Total 

Horas/

Ano

QTDE

Total 

Horas/

Ano

LOTE REGIONAL

Supervisor (190 

horas/mês)

Ajudante Pá 

carregadeira (190 

horas/mês)

Ajudante de 

Báscula c/ cabine 

multitarefa (190 

horas/mês)

Ajudante de 

Báscula s/ cabine 

col manual ( 190 

horas/mês)

Ajudante de 

Brook p/ 1 

Caçamba (190 

h/mês)

Ajudante de 

Brook p/ 2 

Caçamba 

(190h/mês)

Operadores de 

roçadeiras (190 

horas/mês) Total Geral Horas 

de Ajudantes

Ano

Ajudantes Líderes      

(190h/mês)

QTDE

Total 

Horas/

Ano
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DOCUMENTO 6 

DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS ESTIMADOS DAS EQUIPES E VEÍCULOS DE 

APOIO TÉCNICO, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 

  

LOTES 
ENGENHEIRO 

(6 h/dia) 

TÉCNICO DE 

SEGURANÇA DO 

 TRABALHO 

VEÍCULO LEVE 

DE APOIO 

1 1 1 1 

2 1 1 1 

3 1 1 1 

4 1 1 1 

5 1 1 1 

6 1 1 1 

7 1 1 1 

8 1 1 1 

9 1 1 1 

SLU 1 1 1 

TOTAL GERAL 10 10 10 

Observações: 

   
O veículo de apoio, de cada lote, constante neste quadro deverá ser disponibilizado para a 

CONTRATANTE utilizá-lo na fiscalização dos serviços. 
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DOCUMENTO 7 

VIDA ÚTIL ESTIMADA DE FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS, MATERIAS E EPCs 

 

ITEM 
VIDA ÚTIL 

(Dias) 

Caixa de ferramentas  (180 X 70 X 80) cm 360 

Corrente ferro galv. (6 mm)  Compr.= 2m 360 

Cadeado (45 mm) 180 

Pá quadrada com cabo nº 4 180 

Vassoura  PET 15 

Enxada  60 

Lima (bastarda, chata) - 12" 15 

Rastelo 90 

Carrinho de mão c/ roda de pneu 120 

Lutocar 270 

Pneu p/ carrinho de mão (3.50.8) 360 

Câmara de ar p/ carrinho (3.50.8) 180 

Chibanca sem cabo 360 

Cabo natural 1,60 m 180 

Foice (2  1/2 libras) 180 

Garfo (4 dentes retos) 90 

Gadanho (4 dentes curvos) 90 

Machadinha com cabo 180 

Balde 90 

Espátula 90 

Escavadeira tipo Boca-de-lobo 180 

Sancho (enxada de vardinagem) 180 

Escova de aço 90 

Chave "T" 360 

Pincel tipo broxa 30 

Padiola de obra 180 

Sacos de lixo alta densidade (100 litros)   

Garrafa Térmica 5 litros 90 

Enxada com Cabo (2 1/2 libras) 90 

EPC - (tela de proteção para roçadeira - (10 x 2,20) m) 180 

Cavalete em metalon (30x20), chapa 18 e chapa preta nº 20 - 

(1,0 x0,75) m, padrão SUDECAP 
180 

EPC (cones de sinalização) 180 

 

NOTA: As informações sobre a durabilidade dos ferramentais utilizados, levando-se em 

consideração, a experiência da SLU e a sistemática de execução da atividade, estão sendo fornecidas 

a título de orientação, não representando qualquer responsabilidade por parte da SLU quanto ao 

dimensionamento a ser elaborado pela empresa CONTRATADA. 
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DOCUMENTO 8 - VIDA ÚTIL ESTIMADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI 

 

DESCRIÇÃO 

CATEGORIAS 

AJUDANTES 

 (báscula, carroceria de 

madeira e de serviços de 

limpeza) 

MOTORISTA 

 (de báscula, e de carroceria 

de madeira) 

MOTORISTA  

DE CAMINHÃO 

POLIGUINDAUTO 

TIPO "MUNCK" 

OPERADOR  

DE MÁQUINA  

PÁ-CARREGADEIRA 

OPERADOR DE 

ROÇADEIRA 

Vida Útil Cor Vida Útil Cor Vida Útil Cor Vida Útil Cor Vida Útil Cor 

Calça de Tecido, 67% Algodão e 

33% Poliéster, Sarja 3/1 
3 meses Laranja 4 meses 

Azul 

Royal 
4 meses 

Azul 

Royal 
4 meses 

Azul 

Royal 
3 meses Laranja 

Camisa de Tecido de Malha PV 

30.1, modelo tipo Polo, 67% 

Viscose e 33% Poliéster 

3 meses Laranja 4 meses 
Azul 

Royal 
4 meses 

Azul 

Royal 
4 meses 

Azul 

Royal 
3 meses Laranja 

Jaqueta de Tecido 67% Algodão 

e 33% Poliéster 
12 meses Laranja 12 meses 

Azul 

Royal 
12 meses 

Azul 

Royal 
12 meses 

Azul 

Royal 
12 meses Laranja 

Boné de Tecido, 67% Algodão e 

33% Poliéster , sarja 2x1  
4 meses Laranja 4 meses 

Azul 

Royal 
4 meses 

Azul 

Royal 
4 meses 

Azul 

Royal 
4 meses Laranja 

Capa Contra Chuva com Manga 

Longa 
12 meses   12 meses   12 meses   12 meses   -   

Sapato de Proteção Sem Cano  -   6 meses   6 meses   -   -   

Luvas de Vaqueta com punhos de 

Raspa  
30 dias   -   -   6 meses   20 dias   

Creme Bloqueador Solar 

UVA/UVB FPS 30 
30 dias   45 dias   45 dias   30 dias   30 dias   

Óculos de segurança (ampla 

visão) 
-   -   -   -   4 meses   

Protetor Auricular tipo concha -   -   -   4 meses   4 meses   

Calçado de proteção com salto, 

tipo borzeguim 
4 meses   -   -   4 meses   4 meses   

Máscara contra poeira PFF1 

(azul) 
4 dias   -   -   -   -   

Perneira em bidim -   -   -   -   6 meses   

Capacete de segurança -   -   -   -   12 meses   

Cinto de Segurança 12 meses                   

Corda de nylon - 30m 24 meses                   
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DOCUMENTO 9 

QUANTITATIVOS ESTIMADOS DE ÁREA PARA LIMPEZA DE PICHAÇÃO 

 

SERVIÇO UNIDADE 
QUANTIDADE 

MENSAL 

QUANTIDADE 

PARA 12 MESES 

Remoção manual de pichações com uso de 

removedor químico tipo thinner ou similar 
m² 1.200 14.400 

Remoção manual de pichações com uso de tinta 

tipo Roma Química ou similar 
m² 2.500 30.000 
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ANEXO III 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO SLU/DR.JUR N.º ....../...../15 

 

PROCESSO N.º ............. 

 

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE BELO HORIZONTE – SLU 

 

CONTRATADA: .................... 

 

VALOR DO CONTRATO: R$............(...............) 

 

BASE LEGAL: CONCORRÊNCIA N.º 002/2015 

 

 

 

A SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA, representada por seu Superintendente, Vítor Valverde, 

presente o Diretor Administrativo Financeiro, Rodrigo Fortes de Magalhães Drummond e o Diretor Operacional, Luiz 

Otávio Caetano da Fonseca, neste ato denominado CONTRATANTE, e a empresa ................................, com sede na 

................................., inscrita no CNPJ-MF sob o n.º............, representada por seu  .........................., neste ato 

denominada  CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente Contrato para a prestação de serviços de limpeza 

urbana, tais como Multitarefa, no Município de Belo Horizonte, contemplando, dentre outros, os serviços 

eventuais e extraordinários de limpeza de vias e de outros logradouros públicos caracterizados no Termo de 

Referência, incluindo a coleta, o transporte e a destinação final dos resíduos resultantes dessas atividades para 

os locais indicados expressamente pela Superintendência de Limpeza Urbana - SLU, conforme condições 

discriminadas no Termo de Referência, conforme condições discriminadas no Termo de Referência, no Edital e seus 

anexos, observado o disposto nas Leis Federais nº 8.666/93 e suas alterações, nas Leis Municipais nº 9.011/05 (artigo 

106, incisos I e II), nº 10.101/2011 (artigos 1º, inciso XIV e 80-T), Decretos Municipais nº 10.710/01, nº 15.270/13, nº 

15.185/13, nº 15.113/13 e demais normas da legislação vigente aplicável às contratações públicas e ao serviço público 

que constitui objeto do presente processo. 

 

Ficam ajustadas entre as partes as seguintes cláusulas: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos: 

         

1.1 – O Termo de Referência; 

 

1.2 - O Edital de Concorrência – SLU/BH - Edital n°. 002/2015, 

 

1.3 - A proposta da CONTRATADA, datada de ..../..../2015. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

1 - O valor global do presente Contrato é R$................(...........................). 

 

LOTE 1: 2903, funcional programática: 17.512.046.2.539, despesa: 3.3.90.39.62 e fonte de recurso: 

0300, UA 0001, para os exercícios de 2015 e 2016, do Orçamento da Superintendência de Limpeza Urbana de Belo 

Horizonte – SLU. 
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LOTE 2: 2903, funcional programática: 17.512.046.2.539, despesa: 3.3.90.39.62 e fonte de recurso: 

0300, UA 0002, para os exercícios de 2015 e 2016, do Orçamento da Superintendência de Limpeza Urbana de Belo 

Horizonte – SLU. 

 

LOTE 3: 2903, funcional programática: 17.512.046.2.539, despesa: 3.3.90.39.62 e fonte de recurso: 

0300, UA 0003, para os exercícios de 2015 e 2016, do Orçamento da Superintendência de Limpeza Urbana de Belo 

Horizonte – SLU. 

 

LOTE 4: 2903, funcional programática: 17.512.046.2.539, despesa: 3.3.90.39.62 e fonte de recurso: 

0300, UA 0004, para os exercícios de 2015 e 2016, do Orçamento da Superintendência de Limpeza Urbana de Belo 

Horizonte – SLU. 

 

LOTE 5: 2903, funcional programática: 17.512.046.2.539, despesa: 3.3.90.39.62 e fonte de recurso: 

0300, UA 0005, para os exercícios de 2015 e 2016, do Orçamento da Superintendência de Limpeza Urbana de Belo 

Horizonte – SLU. 

 

LOTE 6: 2903, funcional programática: 17.512.046.2.539, despesa: 3.3.90.39.62 e fonte de recurso: 

0300, UA 0006, para os exercícios de 2015 e 2016, do Orçamento da Superintendência de Limpeza Urbana de Belo 

Horizonte – SLU. 

 

LOTE 7: 2903, funcional programática: 17.512.046.2.539, despesa: 3.3.90.39.62 e fonte de recurso: 

0300, UA 0007, para os exercícios de 2015 e 2016, do Orçamento da Superintendência de Limpeza Urbana de Belo 

Horizonte – SLU. 

 

LOTE 8: 2903, funcional programática: 17.512.046.2.539, despesa: 3.3.90.39.62 e fonte de recurso: 

0300, UA 0008, para os exercícios de 2015 e 2016, do Orçamento da Superintendência de Limpeza Urbana de Belo 

Horizonte – SLU. 

 

LOTE 9: 2903, funcional programática: 17.512.046.2.539, despesa: 3.3.90.39.62 e fonte de recurso: 

0300, UA 0009, para os exercícios de 2015 e 2016, do Orçamento da Superintendência de Limpeza Urbana de Belo 

Horizonte – SLU. 

 

LOTE 10: 2903, funcional programática: 17.512.046.2.539, despesa: 3.3.90.39.62 e fonte de recurso: 0300, UA 0133, 

para os exercícios de 2015 e 2016, do Orçamento da Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte – SLU. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO 

 

1- O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de limpeza urbana, tais como Multitarefa, no 

Município de Belo Horizonte, contemplando, dentre outros, os serviços eventuais e extraordinários de limpeza de 

vias e de outros logradouros públicos caracterizados neste Termo de Referência, incluindo a coleta, o transporte e a 

destinação final dos resíduos resultantes dessas atividades para os locais indicados expressamente pela 

Superintendência de Limpeza Urbana - SLU, conforme condições discriminadas no Termo de Referência, no Edital 

e seus anexos, consistindo em: 

 

1.1. Multitarefa, propriamente dita - Conjunto de serviços de limpeza urbana compreendendo: 

a. raspagem de vias e de outros logradouros; 

b. remoção de placas, faixas e cartazes; 

c. limpeza manual de locais diversos - áreas e terrenos públicos e privados, bem como a  limpeza eventual e 

extraordinária (varrição, capina e limpeza de bocas de lobo) em vias e outros logradouros;  

d. mutirões de limpeza; 

e. limpeza de córregos  

f. remoção de animais mortos;  

g. limpeza e pintura de postes, hastes, superfícies e meios fios; 
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1.2. Coleta e transporte de caçambas estacionárias; 

 

1.3. Remoção de Pichação em áreas públicas especiais e obras de arte urbanas, como viadutos, 

trincheiras, passarelas, túneis, alças de ligação, contemplando, também, a remoção de pichações em áreas 

previamente identificadas pela CONTRATANTE. 

 

1.4. Remoção de resíduos diversos em deposições clandestinas. 

 

 

2 - As especificações desses serviços e de sua forma de execução estão detalhadas nos Anexos do Edital de 

Concorrência  - SLU - Edital Nº. 002/2015, as quais passaram a fazer parte integrante deste Contrato. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS  

 

1 - O valor global do presente Contrato é de R$__________________ (________________________________), 

conforme discriminação abaixo: (DISCRIMINAR O LOTE E COPIAR A PROPOSTA DE PREÇOS 

CONFORME MODELO DO ANEXO I.1) 

 

 

2 - Os preços propostos pela contratada constituem a única remuneração a ela devida pela execução dos serviços 

contratados. Estão incluídas neste preço todas as despesas diretas e indiretas necessárias a plena execução dos 

serviços, objeto desta Licitação, tais como: depreciação, bem como outros que se fizerem necessários para a execução 

dos serviços; manutenção e operação da frota de veículos; salários e encargos sociais e trabalhistas; impostos, taxas; 

seguros e garantias; ARTs; mão de obra, EPIs e EPCs; equipamentos, ferramentas e materiais necessários; 

mobilização e desmobilização; instalação e manutenção de locais para guardar e reparar veículos e equipamentos; 

utilização, depreciação, manutenção e operação da frota de veículos dos resíduos, combustíveis; obrigações 

trabalhistas e previdenciárias e as decorrentes das convenções coletivas de trabalho; bem como administração e lucro; 

quaisquer outras despesas pertinentes e necessárias. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO  

 

5.1 - Os serviços serão medidos mensalmente com base nos preços unitários deste Contrato, conforme efetivamente 

executados.  

 

5.1.1 - As medições pertinentes aos Lotes 1 ao 9 serão atestadas pelos Gerentes Regionais Adjuntos de Limpeza 

Urbana – GERALU, pelos Gerentes Regionais de Limpeza Urbana - GERLU e pela Diretoria Operacional – 

DR.OPE da SLU.  

 

5.1.2 - No caso do Lote 10, as medições serão atestadas pelo Departamento de Serviços de Limpeza – DP-SEL, 

vinculado à Diretoria Operacional – DR-OPE da SLU.  

 

5.1.3 - Em nenhuma hipótese poderá haver adiantamento de serviços em medição.  

 

5.1.4 - Os serviços não aceitos pela Fiscalização, não serão remunerados. 

 

5.2 - Para os serviços de multitarefa, as medições serão efetuadas tendo, como referência, a massa total, em 

toneladas, de resíduos efetivamente coletados e destinados aos locais definidos pela SLU, devidamente apurados pela 

CONTRATANTE, conforme ordem de serviço, exceto para a mão-de-obra (ajudantes e roçadores), que serão 

apurados por hora efetivamente trabalhada. 

 

5.3 - A medição e o pagamento dos serviços de remoção de deposições clandestinas e para os serviços de coleta de 

resíduos de URPV serão devidamente apurados e efetuados pela  CONTRATANTE, tendo, como referência, a massa 

total de resíduos efetivamente coletados e destinados aos locais definidos pela SLU, devidamente apurados pela 
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CONTRATANTE, conforme ordem de serviço. As equipes de apoio operacional serão remuneradas por equipe 

completa à disposição por mês. 

 

5.4 - A medição dos serviços de remoção de pichações em obras de artes de engenharia urbanas, conforme 

relacionados no TR, será efetuada pela CONTRATADA somente após a emissão da respectiva Ordem de Serviço pela 

CONTRATANTE, contendo o local e a área a ser beneficiada, em m² (metro quadrado) discriminados, e o uso do 

veículo tipo Munck através de horas produtivas e improdutivas. 
 

5.5 - O pagamento corresponderá à medida dos serviços efetivamente realizados no período de referência, com base 

nos respectivos boletins de medição, sendo observado o valor unitário apresentado pelo proponente por ocasião da 

licitação e computados os aditamentos realizados durante a vigência deste Contrato, quando for o caso. 

 

5.6 - As faturas correspondentes aos serviços executados serão obrigatoriamente acompanhadas das respectivas folhas 

de medição e deverão ser entregues à SLU até o último dia útil do mês em que foi processada a medição. 

 

5.7 - A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, preencher todos os formulários, planilhas de controle e boletins de 

medição, conforme modelos a serem fornecidos pela Fiscalização, os quais serão os documentos adequados para a 

comunicação de todos e quaisquer fatos, solicitações, análises, avaliações etc. referentes à execução dos serviços 

objeto deste Contrato. 

 

5.8 - A “Folha de Ocorrência” é o formulário para registrar eventualidades, irregularidades e sinistros detectados pela 

Fiscalização. Estas devem ser assinadas pela CONTRATANTE e CONTRATADA, no máximo, até 2 (dois) dias da 

ocorrência. No próprio formulário deverão ser registrados relatos e respostas (se houver) aos questionamentos da 

Fiscalização. 

 

5.9 - Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente, contra a apresentação da fatura, no curso do mês subsequente 

ao mês da prestação dos serviços, após conferidas, aceitas e processadas pelas respectivas Gerências Regionais de 

Limpeza Urbana (ou pela DP.SEL/DR-OPE no caso do lote 10), desde que comprovado o cumprimento dos deveres e 

obrigações da CONTRATADA. Por ocasião do pagamento será efetuada consulta ao SUCAF. Caso se ateste a 

irregularidade da situação da CONTRATADA, junto às fazendas públicas, poderá haver suspensão da execução do 

objeto até que se estabeleça a regularidade, sem prejuízo da aplicação de penas e a adoção de procedimentos visando à 

rescisão contratual, conforme súmula 65 da Controladoria Geral do Município de Belo Horizonte. 

  
5.10 - Ocorrendo divergência no faturamento, a CONTRATANTE devolverá as Notas Fiscais/Faturas e Folhas de 

Medição à CONTRATADA para correção. Neste caso, o prazo para pagamento será suspenso, reincidindo-se com a 

reapresentação dos documentos e aceite dos mesmos. 

 

5.11 - A CONTRATADA deverá fornecer mensalmente à SLU, por meio eletrônico em arquivo tipo TXT tabulado, a 

folha de pagamento discriminada por categoria de todos os funcionários diretos e alocados aos serviços objeto deste 

Contrato, com a discriminação do pagamento de todos os encargos previdenciários e FGTS. 

 

5.12 - Nenhum pagamento efetuado poderá ser invocado pela CONTRATADA para isentá-la, em qualquer tempo, das 

responsabilidades contratuais, direta ou indiretamente, relacionadas com a execução dos serviços. 

 

5.13 - Para efeito do contido no Artigo 40 inciso XIV alínea “d” da Lei Nº 8.666/93, fica estabelecido que os 

pagamentos efetuados em atraso pela CONTRATANTE serão monetariamente corrigidos pelo IPCA-E, levando-se em 

consideração a variação deste índice entre o mês do vencimento da prestação e o efetivo pagamento, e acrescidos de 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 

 

5.14 - As medições serão elaboradas até o último dia útil de cada mês, relativas aos serviços executados no período do 

dia 26 de um mês até o dia 25 do mês subsequente, pela Fiscalização, com a participação da CONTRATADA, 

devendo serrem formalizadas e datadas. 
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CLÁUSULA SEXTA - DA REPACTUAÇÃO 

 

1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pela CONTRATADA e 

observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o valor 

consignado neste Termo de Contrato será repactuado, competindo à CONTRATADA justificar e comprovar a 

variação dos custos, apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da 

CONTRATANTE, na forma  estatuída no Decreto Municipal n°. 15.562 de 14 de maio de 2014. 

 

2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao princípio da 

anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a 

variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da 

mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço. 

 

3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado:  

 

3.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir dos efeitos 

financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, 

relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato; 

 

3.2. Para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam diretamente 

vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou 

realizado por determinação legal ou normativa; 

 

3.3. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir da data limite para apresentação 

das propostas constante do Edital. 

 

4. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da última repactuação 

correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-se como última repactuação, a data em que 

iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.  

 

5. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação referente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva 

que fixar os novos custos de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, encerra-se na data da 

próxima prorrogação contratual ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação. 

 

6.  Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá a 

preclusão do direito à repactuação. 

 

7. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá ser pleiteada após o 

decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado: 

 

7.1. da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos decorrentes de 

mão de obra; 

 

7.2. do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou 

normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam diretamente 

vinculados ao valor de preço público (tarifa); 

 

7.3. do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação aos custos 

sujeitos à variação de preços do mercado. 

 

8. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, dissídio ou convenção 

coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à CONTRATANTE ou à CONTRATADA proceder aos 

cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro à 

repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão. 
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9. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base diferenciadas, a repactuação 

deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias 

envolvidas na contratação. 

 

10. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se 

tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva. 

 

11. A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em acordos e convenções coletivas que não tratem de 

matéria trabalhista. 

 

12. Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a comprovação da 

variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, acompanhada da apresentação 

do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato. 

 

13. Quando a repactuação referir-se aos demais custos, a CONTRATADA demonstrará a variação por meio de 

Planilha de Custos e Formação de Preços e comprovará o aumento dos preços de mercado dos itens abrangidos, 

considerando-se: 

 

13.1 os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração; 

13.1. as particularidades do contrato em vigência; 

13.3 a nova planilha com variação dos custos apresentados; 

13.4. indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros 

equivalentes; 

13.5. índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos preços relativos a alguma parcela dos 

custos dos serviços, desde que devidamente individualizada na Planilha de Custos e Formação de Preços da 

Contratada. 

13.6. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela 

CONTRATADA. 

 

14. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte: 

 

14.1. a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação; 

14.2. em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para 

concessão das próximas repactuações futuras; ou 

14.3. em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão 

do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva, 

ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de 

compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras. 

 

15. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em 

relação à diferença porventura existente. 

 

16. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, contados a partir da 

solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos. 

 

17. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos ou 

apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos. 

 

18. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação 

contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

1 – O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses contados da expedição da Ordem de Serviço.  
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2 – A CONTRATADA deverá iniciar os serviços no prazo definido na Ordem de Serviço, devendo ser observado o 

disposto no item 1 da cláusula nona deste contrato.  

 

3 - O prazo de duração da prestação dos serviços objeto desta licitação, a serem executados de forma contínua, poderá 

ser prorrogado nos termos do artigo 57 inciso II da Lei de Licitações. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

1 - Os serviços somente serão recebidos quando perfeitamente de acordo com as condições contratuais e demais 

documentos que integram o Contrato. 

 

2 - Todos os serviços em desacordo com as especificações técnicas, assim como falhas verificadas no ato de seu 

recebimento, deverão ser refeitos pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE. Nesses casos, o prazo 

para a recuperação dessas falhas será determinado pela FISCALIZAÇÃO que comunicará imediatamente à 

SUPERVISÃO do Contrato e sua inobservância implicará na aplicação das multas previstas neste Contrato. 

 

2.1 - A reprovação dos serviços em qualquer fase de sua execução e a consequente correção não implica no 

perdão ou alteração das multas respectivas. 

 

3 - A fiscalização, após o término da vigência contratual e ao considerar o objeto do Contrato concluído, comunicará o 

fato à autoridade superior, que providenciará o Termo de Encerramento Contratual. 

 

3.1 - O Termo de Encerramento Contratual emitido pela CONTRATANTE será assinado pelas partes e 

constará: 

 

a) atestado de atendimento pleno às disposições deste Contrato e da execução dos serviços; 

 

b) quitação plena pela CONTRATADA das importâncias relativas às faturas recebidas e emitidas contra a 

CONTRATANTE. 

 

4 - A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e segurança dos serviços subsistirá na forma da 

lei. 

 

5 – Para a prestação dos serviços deverão ser observadas a legislação pertinente aplicável bem como as condições 

instituídas no Termo de Referência e edital de licitação. 

 

 

CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS 

 

1 - A CONTRATADA tem o prazo de 30 (trinta) dias corridos para o início dos serviços, contados da data de 

assinatura da Ordem de Serviço. Tal prazo poderá ser reduzido, de comum acordo entre o contratante e o contratado. 

 

2 - A CONTRATADA no mesmo prazo do item 1, deverá: 

 

a) Providenciar Anotação de Responsabilidade Técnica - ART-, no CREA;  

b) Providenciar Abertura de Certificado de Matrícula junto ao INSS para o serviço em referência;  

c) Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT);  

d) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA);  

e) Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO);  

f) Atestados de Saúde Ocupacional;  
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g) Certificado de Treinamento Introdutório de 6 (seis) horas destinado a todos os empregados envolvidos 

na prestação dos serviços;  

h) Uniformizar seu pessoal e dotá-lo de EPI e EPC;  

i) Cópia do registro dos empregados envolvidos nos serviços;  

j) Apresentar os demais documentos exigidos em lei para a prestação dos serviços, objeto do presente 

contrato, tais como Alvará de Funcionamento, licenças e seguros.  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES 

 

1 – São obrigações da CONTRATANTE:  

 

1.1. Acompanhar e fiscalizar o serviço contratado. 

 

1.2. Prestar todas as informações necessárias com clareza à Contratada para a execução dos serviços contratados. 

 

1.3. Indicar formalmente a Contratada o(s) responsável (is) pela fiscalização dos serviços; 

 

1.4. Fornecer todos os elementos técnicos necessários à prestação dos serviços que estiverem  disponíveis; 

 

1.5. Orientar a Contratada quanto a melhor forma de execução dos serviços; 

 

1.6. Prestar todas as informações solicitadas pela contratada para o bom andamento dos serviços; 

 

1.7. Emitir ordens de serviço. 

 

1.8. Pagar no vencimento a fatura apresentada pela Contratada. 

 

1.9. Aplicar penalidades a CONTRATADA em decorrência do descumprimento das obrigações contratuais que foram 

assumidas. 

 

1.10. Fiscalizar a manutenção pela Contratada, das condições de habilitação e qualificação exigidas no edital, em 

cumprimento ao disposto no Inciso XIII do artigo 55 da Lei nº 8.666/93. 

 

1.11. Notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas na 

execução do serviço. 

 

1.12. Indicar formalmente à CONTRATADA a equipe de fiscalização e supervisão dos serviços. 

 

1.13. Fiscalizar a execução do CONTRATO, inclusive com competência para o recebimento e a apuração de queixas 

da população, decorrentes da operação do serviço; 

 

1.14 - Aprovar os planos, estudos e projetos dos serviços ou eventuais obras a serem executadas, bem como os 

pareceres e relatórios emitidos por empresas independentes; 

 

1.15. Sempre que necessário e quando solicitado pela CONTRATADA, envidar esforços para auxiliá-la, de maneira 

oportuna e rápida, e no que lhe couber, na obtenção das permissões, aprovações e/ou licenças necessárias à execução 

do CONTRATO, requeridas pelas autoridades, locais, estaduais ou federais, ou por empresas concessionárias de 

serviços públicos e por elas exigidas da CONTRATADA para a prestação dos serviços. 

 

1.16. Obedecer às demais obrigações e condições presentes no Termo de Referência e edital. 
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2 - São obrigações da CONTRATADA: 

 

2.1. Efetuar a prestação dos serviços conforme condições fixadas nas cláusulas deste contrato. 

 

2.2. Cumprir rigorosamente os prazos pactuados. 

 

2.3. Atender prioritariamente pedidos emergenciais da CONTRATANTE. 

 

2.4. Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pelo Contratante quanto à prestação do serviço. 

 

2.5. Garantir a boa qualidade do serviço prestado. 

 

2.6. Atender, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a convocação para retirada da(s) Ordem(s) de Serviço. 

 

2.7. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, impostos e quaisquer 

outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução deste contrato. 

 

2.8. Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no edital, em cumprimento ao disposto no Inciso XIII do artigo 55 da Lei nº 8.666/93. 

 

2.9. Apresentar sempre que solicitado pelo Contratante, comprovação de cumprimento das obrigações tributárias e 

sociais, legalmente exigíveis. 

 

2.10. Não caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira. 

 

2.11. Não ceder o objeto deste contrato. 

 

2.12. Não poderá subcontratar o objeto deste contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE, 

ressalvando-se que, concedida a autorização, CONTRATADA e SUBCONTRATADA ficam solidariamente 

responsáveis, tanto em relação à SLU, como perante terceiros, pelo integral cumprimento das cláusulas e condições 

estabelecidas neste ajuste. 

 

2.13. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos eventualmente causados à CONTRATANTE 

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no cumprimento do objeto deste contrato, isentando, assim, a 

CONTRATANTE de quaisquer reclamações que possam surgir consequentemente a este contrato, obrigando-se, 

outrossim, a reparar os danos causados, independentemente de provocação por parte da Autarquia, ainda que tais 

reclamações sejam resultantes de atos de seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou 

ajustadas na execução deste contrato. 

 

2.14. Submeter-se às normas e determinações do Contratante no que se referem à prestação deste serviço. 

 

2.15 - 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 e taxas e impostos. Na hipótese de utilização de equipamentos públicos da CONTRATANTE, 

quando autorizados, a CONTRATADA deverá apresentar as quitações das tarifas de água, luz e telefone 

referentes ao período de uso.  

 

2.16. A CONTRATADA ficará obrigada a assegurar aos seus funcionários os níveis salariais e os benefícios 

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

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

 

2.17. Pagar como única empregadora, todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários incidentes sobre o custo 

da mão de obra; 

 

2.18. Manter obrigatoriamente, preposto aceito pela Contratante para representá-la durante o período de execução dos 

serviços; 
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2.19. Atender às ordenações dos órgãos de planejamento e/ou operacionais no tocante ao fornecimento de 

informações/medições, na periodicidade e segundo os critérios estabelecidos; 

 

2.20. Corrigir ou refazer, às suas expensas, todos e quaisquer serviços executados em desacordo ou que não atendam 

as especificações e a legislação aplicável ao presente contrato.  

 

2.21. A existência da FISCALIZAÇÃO, não exime a responsabilidade da CONTRATADA, podendo a Contratante 

inclusive questionar a qualquer tempo no período contratual e até 30 dias após sua conclusão, detalhes da 

qualidade dos serviços em execução ou executados. 

 

2.22. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou reduções no objeto contratual que se fizerem necessários, até o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do presente contrato; 

 

2.23. Cumprir integralmente todas as Normas legais Federais, Estaduais ou Municipais relativas à proteção ambiental, 

responsabilizando-se exclusivamente por quaisquer imperícias, consequências ou penalidades decorrentes da sua 

inobservância.  

 

2.24.  A CONTRATADA, além da legislação ambiental vigente, deverá executar os serviços observando as 

disposições do Regulamento de Limpeza Urbana de Belo Horizonte- Lei n. 10.534 de 24 de agosto de 2012, que 

está disponível para consulta no site: www.pbh.gov.br. 

 

2.25.  A CONTRATADA, durante a prestação do serviço, deverá considerar integralmente ao disposto no caderno 

sobre “Normas de Segurança e Saúde do Trabalhador Para Prestação de Serviços” editado pela SLU disponível na 

Rua Tenente Garro 118 – 3° andar, Santa Efigênia, Belo Horizonte. 

 

2.26. A CONTRATADA deverá cumprir o disposto nas Normas Regulamentadoras da Portaria 3.214/78 do Ministério 

do Trabalho e as Normas/Instruções sobre Medicina e Segurança do Trabalho da SLU. 

 

2.27. A CONTRATANTE não se responsabilizará pela integridade de veículos ou equipamentos da CONTRATADA 

em caso de greve ou perturbações da ordem de qualquer espécie. 

 

2.28. Arcar com os ônus, fornecer e instalar, nos veículos e nos locais de apoio, equipamentos de rastreamento e 

monitoramento, os quais deverão ser mantidos em perfeitas condições de funcionamento, quando solicitados pelo 

Contratante. Estes equipamentos irão disponibilizar as informações em tempo real à Contratante. 

 

2.29. Manter os equipamentos de rastreamento instalados e em uso adequado, quando instalados, de forma que os 

mesmos 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, com uso restrito aos usuários indicados pelo Contratante. 

 

2.30. Permitir a instalação nos veículos de quaisquer outros equipamentos, solicitados pelo Contratante, que se fizerem 

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

devolução nas mesmas condições que foram recebidos, sob pena de ressarcimento de prejuízos ocasionados pelo 

mau uso dos mesmos. 

 

2.31. Apresentar laudo de aferição do odômetro dos veículos coletores pelo IPEM – MG, Instituto de Pesos e Medidas, 

no prazo estipulado pelo Contratante;  

 

2.32. Apresentar, no prazo concedido pelo Contratante, tacógrafo selado; 

 

2.33. Manter sigilo com relação às informações recebidas em decorrência do contrato, sendo vedada a transmissão ou 

cessão a terceiros de qualquer dado e/ou documento, preparado ou recebido, para execução dos serviços, salvo 

com prévia autorização da Contratante, podendo ensejar a rescisão do contrato. 

 

http://www.pbh.gov.br/
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2.34. Elaborar Plano de Segurança do Trabalho conforme legislação pertinente a ser apresentado em, no máximo, 60 

dias, após a assinatura do Contrato. 

 

2.35. Obedecer às demais obrigações e condições presentes no Termo de Referência e edital. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS 

 

1 - O planejamento, a definição de frequência, dias e de horários dos serviços são atribuições da SLU. 

 

2 - Os locais, roteiros, frequências, dias e horários estabelecidos no planejamento dos serviços deverão ser 

rigorosamente cumpridos pela CONTRATADA. A CONTRATANTE se reserva o direito de promover, a qualquer 

momento, alterações nos planos de serviços, devidamente justificadas, devendo o novo estudo ser implantado no prazo 

de até 7 (sete) dias corridos, a partir do recebimento da comunicação por escrito, devendo a CONTRATADA adequar-

se às novas necessidades do serviço. Estas alterações deverão acontecer sem aumento de custo para a 

CONTRATADA. 

 

3 - A CONTRATANTE poderá recorrer a serviços técnicos externos para acompanhamento dos serviços objeto deste 

Contrato, inclusive com vistas à melhoria de sua qualidade. 

 

4 - A implantação dos serviços será de responsabilidade da CONTRATADA, facultando à CONTRATANTE, a seu 

exclusivo critério, dar apoio a esta implantação. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO 

 

1 - Nos lotes de 1 a 9, a execução dos serviços será fiscalizada por meio das Gerências Regionais Adjuntas de Limpeza 

Urbana – GERALU vinculadas às Gerências Regionais de Limpeza Urbana – GERLU,  e no lote 10, por meio do 

Departamento de Serviços de Limpeza – DP.SEL vinculado à Diretoria Operacional - DR.OPE  da SLU. Essas 

instâncias terão poderes para verificar se a execução, o padrão de acabamento, a qualidade dos serviços e as 

obrigações da CONTRATADA estão sendo cumpridos; se as vistorias dos veículos e equipamentos estão sendo 

realizadas de acordo com o estabelecido neste Contrato, no edital e em seus anexos; e para propor advertência; 

aplicação de multas ou outras penalidades descritas neste Contrato. 

 

2 - Na data de emissão da 1ª (primeira) Ordem de Serviço, a SLU promoverá 1 (uma) reunião para apresentar a 

Fiscalização e a Supervisão deste Contrato, e para acertar os procedimentos de acompanhamento da execução e 

preenchimento dos formulários, planilhas de campo e Boletim de Medição. 

 

3 - A CONTRATADA, obrigatoriamente, deverá preencher diariamente os formulários e as planilhas de campo 

referentes à execução dos serviços, bem como o Boletim de Medição mensal cujos modelos serão fornecidos pelo 

CONTRATANTE, considerando, inclusive, os registros das balanças rodoviárias (ou outro instrumento de controle 

que as substituir) instaladas nos locais de descarga definidos pela SLU. 

 

Esses formulários serão os documentos adequados para comunicação de todos e quaisquer fatos, solicitações, análises, 

avaliações etc. referentes à execução dos serviços e devem conter assinatura do responsável pelos serviços, por parte 

da CONTRATADA e do representante da CONTRATANTE. 

 

4 - Durante a execução deste Contrato, a CONTRATANTE fiscalizará sistematicamente no campo, o número de 

trabalhadores, equipamentos e veículos alocados nas atividades, penalizando a CONTRATADA, nas formas previstas, 

se houver alocação em número menor do que o formalizado neste Contrato.  

  

5 - A existência da Fiscalização, não exime a responsabilidade da CONTRATADA em nenhuma de suas obrigações 

contratuais, podendo inclusive questionar detalhes dos serviços em execução ou executados, sujeitando-os à análise e 

aprovação. 
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6 - A gestão do presente Contrato, de acordo com o Decreto N.º 15.185/2013, será atribuída à Diretoria de Operação 

da SLU. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 

 

1 - A inexecução total ou parcial do CONTRATO, das condições estabelecidas, ou a execução insatisfatória dos 

serviços inerentes à execução contratual, 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 por atos praticados durante o processo, e atrasos no cumprimento de prazos e inadequações na 

prestação do serviço, 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 nº 8.666/93: 

 

1.1 - Advertência; 

 

1.2 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO DE 

BELO HORIZONTE e com seus órgãos da Administração Direta e Indireta, por prazo não superior a 2 (dois) 

anos, nos termos da Lei 8.666/93 e Decreto Municipal nº. 15.113/13. 

 

1.3 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Direta e Indireta, 

enquanto perdurarem os motivos da punição, nos termos da Lei 8.666/93 e Decreto Municipal nº. 15.113/13. 

  

1.4 - Multas, nos percentuais, tipificação e valores previstos no Decreto nº 15.113/13 de forma suplementar, e 

quando não previstos, nas hipóteses adiante indicados: 

 

1.4.1 - Multa de R$ 400,00 (cem reais) nos seguintes casos: 

 

a) por empregado/dia que se apresentar ao serviço sem uniforme ou equipamentos de proteção individual – EPI 

adequados; 

 

b) por guarnição/ turma de multitarefa/dia em que se constatar a falta ou uso incorreto de equipamentos de proteção 

coletiva – EPC; 

 

c) por dia em que não for providenciado, após 24 (vinte e quatro) horas da notificação, a troca de equipamentos, 

caçambas, 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; 

 

d) por ponto de confinamento, quando não forem removidos os resíduos resultantes das atividades objeto deste 

contrato, no prazo de 12 (doze) horas após a execução dos serviços de varrição e capina e imediata para os demais 

resíduos; 

 

e) por unidade (poste, haste ou superfície) em que a área do entorno não tenha sido adequadamente limpa e os 

resíduos, ensacados, removidos e confinados. 

 

f) por empregado/dia que não se apresentar para o trabalho nas URPVs, desde que não haja motivo justificável. 

 

1.4.2.- Multa de R$ R$ 600,00 (seiscentos Reais) nos seguintes casos: 

 

a)  por dia, pelo não atendimento, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de 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 logradouro público, exceto nos casos 

admitidos no Termo de Referência; 
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c) por empregado/dia não alocado nas atividades conforme quantitativo proposto pela CONTRATADA e aprovado 

pela CONTRATANTE; 

 

d) por quarteirão (trecho de rua entre duas transversais contíguas) em que for constatado o não atendimento ao padrão 

de acabamento exigido para os serviços; 

 

e) Por unidade (poste, haste ou superfície) que não tenha sido limpa adequadamente; 

f) por impedir o acesso da fiscalização a qualquer momento às dependências utilizadas pela CONTRATADA para 

execução dos serviços objeto deste contrato, quando previamente solicitado; 

 

1.4.3. - Multa de R$ 800,00 (oitocentos Reais) nos seguintes casos:  

 

a) por veículo e/ou equipamento/dia em que se verifique o seu uso em mau estado de segurança, funcionamento, 

conservação e limpeza. 

 

b) por ocorrência/veículo que cause o derramamento de detritos durante o trajeto; 

 

c) por veículo/dia de ausência às vistorias programadas pela CONTRATANTE, conforme exigências e critérios 

discriminados no termo de referência. Neste caso, o veículo estará automaticamente suspenso de suas atividades; 

 

d) por URPV/dia em que não houver iniciado os reparos dos equipamentos e a substituição de peças ou reparos nas 

estruturas físicas das URPVs, conforme determinação da CONTRATANTE. 

 

e) Pela ocorrência de não anotação dos dados de operação das URPVs conforme as orientações definidas pela 

contratante. 

 

1.4.4 – Multa de R$ 1.000,00 (um mil Reais) nos seguintes casos: 

 

a) por dia de atraso/veículos não disponibilizados para aferição dos equipamentos  necessários para a execução dos 

serviços de rastreamento e monitoramento da frota que compõem os serviços objeto deste contrato, quando 

instalados; 

 

b) por dia de atraso na instalação, substituição e/ou manutenção dos equipamentos e sistemas de rastreamento e 

monitoramento; 

 

c) por dia de atraso na apresentação de veículos/equipamento/equipes para instalação, substituição e/ou manutenção 

dos equipamentos de rastreamento e monitoramento. 

 

1.4.5 – Multa de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos Reais) nos seguintes casos: 

 

a) por recolhimento indevido e/ou desautorizado de resíduos estranhos e incompatíveis com a natureza dos serviços 

e/ou características dos veículos; 

 

b) por recebimento de resíduos indevidos ou desautorizados nas instalações das URPVs, conforme previsto no 

Manual de Funcionamento e Operação de URPV;  

 

c) por viagem/veículo, quando constatado o transporte de resíduos coletados nas URPVs antes de completar a carga 

efetiva do veículo; 

 

d) por dia nos casos de não observância das normas de funcionamento das URPVs, conforme previsto no Manual de 

Funcionamento e Operação de URPV; 

 

e) a cada ocorrência de comercialização e desvio de materiais recicláveis por suas equipes de trabalho ou quaisquer 

de seus funcionários; 
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f) pelo uso de veículos a serviço desse contrato em outra atividade durante a jornada de trabalho, conforme Termo 

de Referência; 

 

g) pelo prazo de cada 30 (trinta) dias, por veículo, cuja vida útil ultrapassar o prazo máximo estabelecido no Termo 

de Referência; 

 

h) 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; 

 

i) por adulterar tara, odômetro, velocímetro ou tacógrafo, dos veículos alocados nos serviços, sem prejuízo das 

demais sanções administrativas e penais; 

 

j) por não providenciar, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a troca de veículo coletor   considerado, pela Divisão 

de Manutenção de Máquinas e Equipamentos da SLU, em mau estado de conservação ou inadequados para os 

serviços; 

 

k) por carga e descarga de materiais em locais não autorizados pela CONTRATANTE. Neste caso será exigida ainda 

a remoção dos mesmos para os locais indicados pela CONTRATANTE, sem que isto implique em custo para a 

mesma; 

 

l) por unidade por dando causado a propriedade pública ou privada não reparado imediatamente ou sob ordem da 

CONTRATANTE na execução dos serviços de limpeza de postes, hastes e superfície; 

 

m) por não manter os quantitativos informados no início do contrato  em seus relatórios de dimensionamento de 

pessoal, veículos e equipamentos, alterando-os apenas em caso de solicitação ou autorização formal da 

CONTRATANTE; 

 

n) por equipe ou turma de multitarefa/dia ou operador de URPV cujo número de trabalhadores não seja recomposto 

no prazo de 72 (setenta e duas) horas a partir de comunicação da CONTRATANTE, no caso de anulação da 

autorização de redução de pessoal prevista neste Termo de Referência; 

 

o) por dia de ausência de veículo/guarnição/equipe, cujo número não seja recomposto no prazo de 72 (setenta e 

duas) horas a partir de comunicação da CONTRATANTE;  

 

p) por falta considerada grave a critério da CONTRATANTE, que afete a realização dos serviços e que não tenham 

sido acatadas suas instruções através da fiscalização da CONTRATANTE para coibi-la ou eliminar os seus 

efeitos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento de notificação expedida pelo órgão fiscalizador 

do contrato; 

 

q) por dia de atraso no início dos serviços até o vigésimo dia, contados a partir do prazo máximo para início dos 

mesmos definido na ordem de serviço. Ultrapassado esse prazo, o Contrato será rescindido, podendo a 

CONTRATANTE aplicar cumulativamente quaisquer das demais sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93; 

 

r) por dia de atraso em relação ao prazo determinado pela CONTRATANTE em comum acordo com a 

CONTRATADA, para conclusão dos serviços de reparo e manutenção das URPVs e seus equipamentos; 

 

s) por não triar e armazenar os resíduos recebidos na URPV de acordo com suas características, conforme orientação 

da CONTRATANTE  e descrito no DOCUMENTO 2; 

 

t) por encaminhar de forma inadequada os resíduos recebidos nas URPVs conforme a sua natureza e locais 

determinados pela CONTRATANTE; 

u) por equipamento de rastreamento, retirado sem autorização expressa da CONTRATANTE, danificado ou 

quebrado pelo mau uso. 
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1.4.6 – Multa de 3% (três por cento) sobre o valor total do faturamento mensal da Contratada, por 

inexecuções totais ou parciais das cláusulas contratuais, de forma suplementar, quando os 

descumprimentos não se enquadrarem nas tipificações previstas no Decreto nº. 15.113/13 bem como nas 

tipificações constantes nos subitens anteriores desta Cláusula. 

 

1.4.7 - Multa de 10,0% (dez por cento) sobre o valor total do contrato por inexecução total das cláusulas 

contratuais por parte da contratada ou quando a mesma der causa injustificada a rescisão deste contrato. 

 

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. 

 

3 - Atingindo as multas o percentual de 2% (dois por cento) do valor do contrato, poderá a CONTRATANTE, a seu 

exclusivo critério, promover sua rescisão. 

 

4 - A Contratante avalia que passados o período de mobilização e de estruturação das atividades de limpeza urbana, a 

Contratada terá como obrigação uma expressiva melhoria na qualidade dos serviços prestados e na gestão do contrato. 

Desta forma, a partir do sexto mês do Contrato (inclusive), todos os tipos de infrações terão os percentuais de multa 

acrescidos em 20% cada.  Tal procedimento valerá ainda na ocorrência de eventual(ais) aditamento(s) de 

prorrogação(ões) do prazo contratual nos termos da lei. 

 

5 - Será concedido à CONTRATADA, prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento do valor da multa. Não havendo 

pagamento no prazo previsto, o valor da multa aplicada será deduzido integralmente do pagamento correspondente à 

liberação de faturamento ocorrido após as respectivas aplicações. Caso não exista recurso em pendência de quitação 

pela CONTRATANTE `a  CONTRATADA, ou se a mesma já estiver definitivamente denegada, observado o 

procedimento de aplicabilidade do contrato, será levada a cobrança sobre qualquer outro contrato que a 

CONTRATADA detenha com o Município de Belo Horizonte ou será  cobrada administrativamente ou judicialmente, 

facultando à CONTRATANTE o encaminhamento do débito para cobrança em dívida ativa. 

 

6 - As multas acima estabelecidas somente poderão ser relevadas por motivos de força maior nos termos do Código 

Civil Brasileiro. Nestes casos, na hipótese da CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou 

parcialmente, alegando ser por motivo de força maior, de cumprir com as suas obrigações e responsabilidades relativas 

aos serviços contratados, deverá comunicar formalmente, por escrito e no prazo de até 4 (quatro)  horas ao gestor do 

contrato.  Não será admitida a existência de qualquer motivo que não esteja devidamente comprovado, e deverá 

indicar alterações dos prazos contratados para o completo restabelecimento da normalidade das atividades. O 

comunicado de força maior será julgado à época de seu recebimento com relação à aceitação ou não do mesmo, 

podendo a CONTRATANTE constatar a veracidade do fato. A confirmação de inveracidade constituirá em falta 

grave.  

 

7 - Os valores indicados para os subitens 1.4.1 a 1.4.5 acima, serão automaticamente atualizados a cada reajuste do 

valor do contrato, de forma a preservar a proporcionalidade do valor de cada penalização. O percentual do reajuste 

será o mesmo a ser aplicado no valor das multas constantes nos subitens supracitados. 

 

8 - Nos dois (2) últimos meses do contrato, as multas pelas infrações cometidas pela Contratada serão cobradas em 

dobro, considerado o percentual do item 4 desta cláusula. 

 

8.1 - O disposto neste item aplicar-se-á, da mesma forma, ao(s) eventual(ais) aditamento(s) de prorrogação(ões) 

do prazo contratual. 

 

9 - As penalidades de advertência e de multa serão aplicadas pela Diretoria Operacional da Superintendência de 

Limpeza Urbana ou por Comissão constituída para este fim, de ofício ou  mediante proposta do responsável pelo 

acompanhamento da execução do contrato, ou por iniciativa das demais diretorias da Superintendência de Limpeza 

Urbana – SLU naquilo que lhes couber competência. 

 

10 - As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade serão aplicadas, respectivamente, pelo 

Superintendente de Limpeza Urbana e pelo Secretario de Serviços Urbanos do Município de Belo Horizonte, devendo 

ser observados os períodos indicados na legislação municipal. 
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11 - Na aplicação das penalidades de advertência, multa e suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, será facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, a contar da data de juntada  do aviso de recebimento - AR ou do protocolo da notificação aos autos 

do processo administrativo correspondente. 

  

11.1 - Publicada no Diário Oficial do Município a decisão de aplicação das penalidades previstas no subitem 

anterior, serão asseguradas ao processado vista dos autos e oportunidade para apresentação de recurso 

administrativo no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

12 - Na aplicação das penalidades de declaração de inidoneidade será facultada a defesa prévia no respectivo processo, 

no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de juntada  do aviso de recebimento - AR ou do protocolo da 

notificação aos autos do processo administrativo correspondente. 

 

12.1 - Publicada no Diário Oficial do Município a decisão de aplicação da penalidade prevista no subitem 

anterior, serão asseguradas ao processado vista dos autos e oportunidade para apresentação de recurso 

administrativo no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

13 - Além das penalidades elencadas, também serão observadas as sanções administrativas previstas nos artigos 21 e 

24 do Decreto Municipal n.º 11.245/2003 e Lei de Licitações. 

 

14 - A aplicação das penalidades observará os procedimento constantes no Decreto nº15.113/13.  

 

15 - Na contagem dos prazos estabelecidos nesta cláusula, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e 

considerar-se-ão dias consecutivos nos termos do artigo 110 da Lei nº 8.666/93. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 

 

1 - A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir a terceiros a totalidade dos serviços contratados, ou subcontratar 

parte destes serviços, sem autorização prévia e por escrito da CONTRATANTE, admitindo-se subcontratação parcial, 

mediante prévia e escrita autorização da CONTRATANTE, observado o disposto nesta cláusula. 

 

1.1 - Em caso de subcontratação, a CONTRATADA permanecerá responsável pelo perfeito cumprimento de 

todas as cláusulas e condições do Contrato, inclusive quanto a possíveis danos causados a terceiros por parte de 

sua subcontratada. 

 

1.2 - Qualquer subcontratação feita SEM autorização da CONTRATANTE será nula, além de constituir infração 

passível de rescisão de Contrato, nos termos do item 2, alíneas "b" e "c" da Cláusula Décima Quinta deste 

Contrato. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO 

 

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. 

 

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 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; 
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c) subcontratar parte de sua execução sem consentimento expresso da CONTRATANTE; 

 

d) incorrer reiteradamente nas infrações de que trata a Cláusula Décima Terceira deste Contrato; 

 

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. 

 

2.1 - A rescisão do Contrato, unilateralmente pela SLU, acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo de 

outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e neste Contrato: 

 

a) assunção imediata do objeto do Contrato, por ato próprio da SLU, 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 a SLU; 

 

d) retenção de créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados a SLU. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA GARANTIA PELA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

1. O presente contrato será garantido por meio de ......................................., no valor de R$........................., equivalente 

a 5% (cinco por cento) do valor contratual. 

 

1.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração da CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias úteis, contado da data de entrega do protocolo da via assinada do contrato, comprovante de prestação de 

garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual atualizado do contrato, podendo 

optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária com prazo da 

duração do contrato acrescido de 180 (cento oitenta) dias contados do término da sua vigência. 

 

2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

 

2.1.  Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

2.2.  Multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA;  

2.3.  Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do 

contrato;  

2.4.  Obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA; e 

2.5.  Prejuízos indiretos causados à CONTRATANTE e prejuízos causados a terceiros, decorrentes de 

culpa ou dolo durante a execução do contrato.  

 

3. No caso de a CONTRATADA optar pelo seguro-garantia, poderá decidir-se por uma das seguintes alternativas: 

 

a) apresentar seguro-garantia para os riscos elencados nos subitens 2.1 a 2.4 do item 2 desta cláusula, 

correspondente a 4% (quatro por cento) do valor anual atualizado do contrato, na modalidade “Seguro-

garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Serviço” com cláusula específica indicando a 

cobertura adicional de obrigações previdenciárias e/ou trabalhistas não honradas pela 

CONTRATADA; ou 

 



                                                    

   

Concorrência 002/2015 – Edital Multitarefas - SLU  Página 113 de 119 

 

b)  apresentar seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador 

de Serviço” para cobertura dos subitens 2.1 a 2.3 desta cláusula, complementada com a garantia 

adicional da modalidade “Seguro-Garantia de Ações Trabalhistas e Previdenciárias” para o subitem 

2.4 desta cláusula, correspondentes a 1% (um por cento) e 3% (três por cento), respectivamente, do 

valor anual atualizado do contrato. 

 

3.1. A CONTRATADA, quando optar pelo seguro-garantia, a fim de garantir eventuais prejuízos causados 

à CONTRATANTE ou a terceiros, na forma do subitem 2.5 desta cláusula, também deverá apresentar, 

no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data de entrega do protocolo da via assinada do 

Contrato, seguro de responsabilidade civil com cobertura básica e acessórias, no mínimo, de 

Responsabilidade Civil Operações, conforme previsto no art. 40, inciso XIV, alínea “e”, da Lei nº 

8.666/93. 

 

3.1.1. no caso da cobertura acessória de Responsabilidade Civil, o valor segurado deverá 

corresponder, no mínimo, a 1% (um por cento) do valor anual atualizado do contrato.  

 

4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada no Banco do Brasil, em conta específica com correção monetária, em 

favor da Superintendência de Limpeza Urbana.  

 

5. A garantia na modalidade fiança bancária deverá ser apresentada conforme o modelo constante no Anexo VII.  

 

6. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois 

décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento).  

 

7. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a retenção dos pagamentos devidos 

à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a título de garantia.  

 

7.1.  A retenção efetuada com base no item 7 desta cláusula não gera direito a nenhum tipo de compensação 

financeira à CONTRATADA;  

 

7.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada com base no item 7 desta 

cláusula por quaisquer das modalidades de garantia, caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, 

seguro-garantia ou fiança bancária.  

 

7.3. O valor da multa moratória decorrente do atraso da entrega da garantia poderá ser glosado de 

pagamentos devidos à CONTRATADA.  

8. O número do contrato garantido e/ou assegurado deverá constar dos instrumentos de garantia ou seguro a serem 

apresentados pelo garantidor e/ou segurador.   

 

9. Quando da abertura de processos para eventual aplicação de penalidade, a fiscalização do contrato deverá 

comunicar a seguradora e/ou a fiadora paralelamente às comunicações de solicitação de defesa prévia à 

CONTRATADA e das decisões finais de 1ª e última instância administrativa.  

 

10. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela Superintendência de 

Limpeza Urbana com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.  

 

11. Será considerada extinta a garantia:  

 

11.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 

depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante 

termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato; e 

11.2. Após 180 (cento oitenta) dias da extinção do contrato.  

 

12. Isenção de responsabilidade da garantia:  
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12.1.  A Superintendência de Limpeza Urbana não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das 

seguintes hipóteses:  

 

12.1.1.  Caso fortuito ou força maior;  

12.1.2. Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos 

praticados pela Administração;  

12.1.3. Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração. 

  

12.2.  Caberá à própria administração apurar a isenção da responsabilidade prevista nos itens 12.1.2 e 12.1.3 

desta cláusula, não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela Superintendência de 

Limpeza Urbana.  

 

CLÁSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RETENÇÃO  

 

1 - Em cumprimento ao disposto no artigo 31 da Lei N.º 8.212/91, com a redação que lhe foi dada pela Lei N.º 

9.711/98, tendo em vista Instrução Normativa INSS RFB N.º 971 de 13 de novembro de 2009, haverá por parte do 

Contratante uma retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor de cada Nota Fiscal/Fatura ou Recibo a favor da 

Previdência Social (http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/38/MPS-SRP/2005/3.htm)  

 

2 - A CONTRATADA para beneficiar-se das deduções da base de cálculo da retenção, previstas na mencionada INSS 

RFB N.º 971/2009 (art. 122, § 1º, inciso II), não havendo discriminação de valores em Contrato, independentemente 

da previsão contratual do fornecimento de equipamento, a base de cálculo da retenção corresponderá, no mínimo, para 

a prestação de serviços em geral, a 50% (cinquenta por cento) do valor bruto da Nota Fiscal, da Fatura ou do Recibo 

de prestação de serviços. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

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.  

 

2 - A CONTRATADA, na vigência do 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. 

 

3 - A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito, à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer irregularidade que 

implique na inobservância, por terceiros, da Lei N.º 10.534, de 10 de setembro de 2012 (que dispõe sobre a limpeza 

urbana, seus serviços e o manejo de resíduos sólidos urbanos no Município, e dá outras providências, e que estão 

disponíveis para consulta no site: www.pbh.gov.br). 

 

4 - A CONTRATANTE poderá recorrer a serviços técnicos externos para acompanhamento dos serviços objeto desta 

contratação, inclusive com vistas à melhoria de sua qualidade.  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 

 

Para dirimir todas as questões decorrentes da execução deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Belo 

Horizonte, excluído qualquer outro. 

 

E por assim se acharem justas, combinadas e Contratadas, as partes firmam o presente instrumento, em três vias de 

igual teor e forma, para todos os efeitos. 

 

  

 

http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/38/MPS-SRP/2005/3.htm
http://www.pbh.gov.br/
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Belo Horizonte,     de         de  2015. 

 

Vítor Valverde 

SUPERINTENDENTE 

SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA 

 

 

Rodrigo Fortes de Magalhães Drummond 

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 

SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA 

 

 

Luiz Otávio Caetano da Fonseca 

DIRETOR DE OPERAÇÕES 

SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA 

 

 

CONTRATANTE 

 

CONTRATADA  
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ANEXO IV 

 

CONCORRÊNCIA N.º.002/2015 

 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

À CEL/SLU 

 

Modalidade de Licitação e seu correspondente número 

 

Processo n.º . 01.122749-12-84. 

 

 

 

Caros Senhores, 

 

 

Pelo presente, credenciamos o(a) Sr.(a)......................... (nacionalidade) ............. (estado civil).................., portador da 

................(documento de identificação) sob o n.º ...............,  inscrito no CPF sob o n.º ..............., residente e 

domiciliado na cidade de ................., na Rua............, n.º....., Bairro ................, para representar a empresa................, 

inscrita no CNPJ sob o n.º ............., com sede na Cidade de ..............., na Rua........, n.º ..........., Bairro..............., CEP 

...............,  telefone ..............., em todos os atos e reuniões relativos à licitação em epígrafe, ficando o mesmo(a) 

autorizado(a) a assinar atas, rubricar documentos e propostas de licitantes, bem como decidir sobre apresentação ou 

desistência de recurso administrativo. 

 

 

(Cidade) .........., (data)............. . 

 

 

____________________________ 

Assinatura do representante legal 

(constar carimbo do CNPJ) 

 

 

 

Observação: este modelo não é de uso obrigatório, é apenas um orientador para elaboração da referida carta. 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO  

(A ser entregue junto com a documentação de Habilitação) 

 

Modalidade de Licitação: Concorrência nº. 002/2015 - Processo n.º. 01.122749-12-84. 

 

 

(nome da empresa)---------------------------------------, CNPJ n.º....................., sediada 

no(a)....................................(endereço completo)................., declara, sob as penas da lei: 

 

1) que até apresente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório de 

n.º..............., ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

 

2) de que não possui em seu quadro de funcionários menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos, conforme inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93.  

 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

(a)............................................... 

 

nome e n.º da identidade do declarante 

(carimbo da empresa) 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO  

(A ser entregue junto com a proposta comercial de preços) 

 

Modalidade de Licitação: Concorrência nº. 002/2015  - Processo n.º. 01.122749-12-84. 

 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (Identificação 

completa da licitante) doravante denominado, ....................................(Licitante), para fins do disposto no Edital Nº. 

002/2015, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

(a) a proposta apresentada para participar da licitação, sob a modalidade de Concorrência, do tipo Menor Preço por 

lote, para a prestação de serviços de limpeza urbana, tais como Multitarefa, no Município de Belo Horizonte, 

contemplando, dentre outros, os serviços eventuais e extraordinários de limpeza de vias e de outros logradouros 

públicos caracterizados neste Termo de Referência, incluindo a coleta, o transporte e a destinação final dos 

resíduos resultantes dessas atividades para os locais indicados expressamente pela Superintendência de 

Limpeza Urbana - SLU, conforme condições discriminadas no Termo de Referência, no Edital e seus anexos, 

conforme condições discriminadas no edital e seus anexos, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da 

proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da licitação Concorrência 002/2015, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da LICITAÇÃO N.º Concorrência 002/2015 não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação que tem por objeto a 

prestação de serviços de limpeza urbana, tais como Multitarefa, no Município de Belo Horizonte, contemplando, 

dentre outros, os serviços eventuais e extraordinários de limpeza de vias e de outros logradouros públicos 

caracterizados neste Termo de Referência, incluindo a coleta, o transporte e a destinação final dos resíduos 

resultantes dessas atividades para os locais indicados expressamente pela Superintendência de Limpeza 

Urbana - SLU, conforme condições discriminadas no Termo de Referência, no Edital e seus anexos. 

 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da LICITAÇÃO N.º Concorrência 002/2015 quanto a participar ou não da referida licitação; 

 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da LICITAÇÃO N.º Concorrência 002/2015 não será, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de 

fato da LICITAÇÃO Nº. 002/2015 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da LICITAÇÃO N.º 002/2015 não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da SUPERINTENDÊNCIA 

DE LIMPEZA URBANA DE BELO HORIZONTE antes da abertura oficial das propostas; e 

 

(f) que aceita os percentuais físico do cronograma físico-financeiro básico apresentado pela SLU no Edital constantes 

no Anexo I.2 e da apresentação dos valores embasados na CCT vigente da categoria de 2014. 

 

(g) que possui maquinário e pessoal para a realização dos serviços, quando da assinatura do Contrato e que possui 

ciência de todas as obrigações e condições presentes no edital, considerando o disposto no Termo de Referência, 

inclusive as condições de reajustamento e de repactuação neste edital e seus anexos. 

 

(h) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para 

firmá-la. 

 

Local e data 

 

(a)............................................... 

 

nome e n.º da identidade do declarante 

(carimbo da empresa) 
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ANEXO VII 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DO SEGURO GARANTIA OU FIANÇA BANCÁRIA 

 

 

O Seguro Garantia ou Fiança Bancária, previstos nos incisos I e II, do art.56, da Lei nº 8.666/93, deverá conter, no 

mínimo, os seguintes requisitos: 

 

a) comprometer-se o Garante a pagar à Contratante, mediante a simples notificação por escrito, independentemente de 

qualquer justificativa, o valor da multa imposta à Contratada, decorrente da aplicação de qualquer penalidade inserta 

no edital, no contrato ou na legislação pertinente, até o limite da importância prevista no termo de garantia; 

 

b) também o Garante não será liberado de sua obrigação por qualquer alteração das obrigações assumidas pela 

Contratada ou decorrente da tolerância por parte da Contratante, quanto ao pagamento, data, desempenho, ou outro 

fator, renunciando, pois, expressamente, através do presente termo a toda e qualquer condição que vise sua 

desobrigação, enquanto perdurar o compromisso; 

 

c) O prazo para o pagamento da importância resultante da aplicação da multa prevista na alínea "a" será de até 30 

(trinta) dias úteis, a contar do recebimento da notificação pelo Garante; 

 

d) consequentemente, compromete-se a Contratada a renovar a presente garantia ou fiança bancária, se for o 

caso, que permanecerá em vigor até 180 (cento e oitenta) dias após o término do contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


