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Este Termo de Referência estabelece o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 

precisão adequada para caracterizar a contratação de fornecimento de materiais pré-fabricados para o 

Programa Estrutural de Áreas de Risco (PEAR), objeto da contratação direta pretendida. 

Em caso de possíveis dúvidas decorrentes de conflito entre a planilha de orçamento e as especificações 

técnicas, prevalecerá o que estiver contemplado nos seguintes elementos, na seguinte ordem: 

● Termo de Referência; 

● Caderno de Encargos da SUDECAP 4ª edição; 

● Planilha contratual. 

 

1. OBJETO 

Constitui escopo da presente contratação, o fornecimento de materiais pré-fabricados, com entrega 

parcelada, para o Programa Estrutural em Área de Risco – PEAR, a serem utilizados nas áreas de risco 

geológico nos assentamentos de interesse social, localizados no Município de Belo Horizonte/MG. 

Os materiais estão divididos nos seguintes lotes: 

Lote Descrição Classificação 

I Materiais Pré-Fabricados Cota Principal 

II Materiais Pré-Fabricados Cota Reservada 

 

2. JUSTIFICATIVA  

A aquisição de materiais pré-fabricados para as intervenções de estabilização e recuperação de áreas de 

risco geológico, através do PEAR – Programa Estrutural em Áreas de Risco se justifica com base na 

ocorrência de eventos de instabilidade, e sinistros dos períodos chuvosos, que demandam por intervenções 

de caráter emergencial e preventivo objetivando mitigar ou erradicar risco geológico garantindo preservar 

vidas e evitar perdas materiais nas comunidades moradoras de áreas de risco. 

O contrato a ser licitado propicia a aquisição de insumos, materiais que serão utilizados na realização de 

intervenções, as quais envolvem a estabilização e recuperação de áreas atingidas por instabilidades e que 
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configuram situações de risco geológico bem como a manutenção e recuperação de obras já implantadas ao 

longo das vilas e favelas de todo o município.  

As intervenções, além de mitigar a exposição das famílias ao risco, trarão melhoria das condições de 

estabilidade e de salubridade uma vez que envolvem também o tratamento dos agentes instabilizadores do 

risco. 

Optou-se pela contratação da compra de insumos, materiais, para possibilitar a execução dos serviços que 

demandam por intervenções de caráter de urgência uma vez que envolvem situações de instabilidade e risco 

e características específicas. A compra de material permite maior eficiência nos atendimentos emergenciais 

e na execução de obras de pequeno porte; através da linha de atendimento do PEAR, em que se oferece 

assistência técnica e ajuda com material e a mão de obra é de responsabilidade dos moradores.  

Este tipo de intervenção em parceria com os moradores garante a incorporação da responsabilidade dos 

moradores na preservação da obra realizada bem como contribui no desenvolvimento da cultura do risco, 

onde a população é sensibilizada a entender o que gera risco, o que não deve ser feito para criar situações 

de risco e ainda a saber se portar propiciando ações de autoproteção. Permite, ainda, desenvolver uma 

postura de cidadão que se porta de maneira a contribuir no zelo pelas intervenções realizadas pelo poder 

público. Ressalta-se, ainda, que intervenções de pequeno porte, com mão de obra de morador, propicia menor 

custo e uma melhor logística de atuação. Vale ressaltar que durante cerca de 27 anos de operacionalização 

do PEAR mais de 50% das reduções nas situações de risco geológico, foram viabilizadas com intervenções 

com mão de obra do morador, sendo fornecido pela URBEL a orientação técnica e a ajuda com o material. 

O quantitativo foi estabelecido considerando as últimas contratações, além da relação de serviços e locais 

prioritários a sofrerem intervenção, considerando também, os projetos padrões adotados pelo PEAR.  

 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

Os materiais deverão ser de primeira qualidade, atendendo às especificações da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT respectivas, ao Caderno de encargos da SUDECAP, 4º edição, e ao Programa 

Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H, tanto quanto a qualidade, quanto ao transporte, 

carga/descarga e armazenamento.  
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O caderno de encargos pode ser adquirido no portal da PBH, sendo o apoio técnico de responsabilidade da 

Divisão de Normas e Padrões – DVNOP-SD - SUDECAP – localizada à Rua dos Guajajaras, n.º 1.107, Centro, 

tel.: 3277-8044. 

3.1 Descrição dos Materiais 

3.1.1 Materiais Pré-Fabricados (Lote I e II) 

3.1.1.1 Blocos de Concreto Simples 

O objetivo é estabelecer critérios padronizados para regulamentar à produção de Elementos Pré-

moldados. Para melhor orientação consultar a norma ABNT (NBR 6136) - Blocos vazados de 

concreto simples para alvenaria. 

Os blocos de concreto devem ser fabricados com concreto constituído de cimento Portland, 

agregados e água. Os agregados podem ser areia e pedra, de acordo com a ABNT (NBR 7211) – 

“Agregado para concreto - Especificações”, ou escória de alto forno, cinzas volantes, argila 

expandida ou outros agregados leves que satisfaçam especificações próprias a cada um desses 

materiais.  

Eles não devem apresentar defeitos sistemáticos tais como: trincas, fraturas, superfícies 

irregulares e deformações. Deverão ter arestas vivas e possuir a forma de um paralelepípedo. De 

acordo com a ABNT (NBR 6136) - “Bloco vazado de concreto simples para alvenaria - Requisitos”, 

as dimensões reais que os blocos modulares e submodulares devem atender estão apresentadas 

na Planilha de Orçamento. 

3.1.1.2 Elementos Pré-Fabricados de Concreto 

O objetivo é estabelecer critérios padronizados para regulamentar à produção de Elementos Pré-

moldados tais como: Caixa de inspeção de Esgoto em concreto com tampa, Anel pré-moldado de 

concreto armado, Grelha de Concreto de boca de lobo padrão SUDECAP e Lajes pré-fabricadas. 

Os elementos pré-moldados a serem utilizados devem seguir as seguintes especificações: 

• Identificação clara de cada elemento pré-moldado e suas medidas; 

• Tipo do concreto e características, sendo no mínimo a resistência do concreto para manuseio 

e transporte dos elementos pré-moldados; 
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• Os tipos de aços com suas dimensões, bitolas, quantidades e posições, incluindo o valor da 

tensão na armadura protendida, quando existir; 

• Tolerâncias dimensionais dos elementos pré-moldados; 

• Observância às especificações e padrões estabelecidos pelo Município. 

O conjunto de materiais pré-fabricados será composto por: 

ITEM 
CÓDIGO 

SICAM 
DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 

1 82869  
ANEL DE CONCRETO ARMADO, REDONDO, PARA PROLONGAMENTO DE CAIXA 

DE INSPEÇÃO DE ESGOTO, DIÂMETRO NOMINAL 300 MM, ALTURA ÚTIL 300 MM 
UN 

            

15,00  

2 80589 
BLOCO DE CONCRETO, VAZADO, DE ACORDO COM NBR 7173,  

39 X 19 X 09 CM, COM FUNDO 
UN 

           

2.000,00  

3 08469 
BLOCO DE CONCRETO, VAZADO, DE ACORDO COM NBR 7173,  

39 X 19 X 19 CM 
UN 

        

30.000,00  

4 82821 
BLOCO DE CONCRETO, VAZADO, DE ACORDO COM NBR 7173,  

39 X 19 X 09 CM (SEM FUNDO) 
UN 

            

500,00  

5 74806 
BLOCO DE CONCRETO, VAZADO, DE ACORDO COM NBR 7173, 

19 X 19 X 19 CM ( Meio Bloco) 
UN 

            

1.000,00  

6 10240 
CONJUNTO QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, PARA BOCA DE LOBO PADRÃO 

SUDECAP 
UN 

            

20,00  

7 82870 

CAIXA DE INSPEÇÃO DE GORDURA, EM CONCRETO, COM FUROS LATERAIS 

PARA ENTRADA E SAÍDA, DIMENSÕES: 60 X 60 CM X ALTURA 53 CM X 

ESPESSURA 7 CM 

UN 
            

15,00  

8 74687 

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO, EM CONCRETO, REDONDA, COM FUROS 

LATERIAS, COM TAMPA, DIÂMETRO NOMINAL 300 

MM, ALTURA ÚTIL 300 MM, CONFORME NORMA NBR 8160 

UN 
            

10,00  

9 74805 

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO, EM CONCRETO, REDONDA, COM FUROS 

LATERIAS, COM TAMPA, DIÂMETRO NOMINAL 400 

MM, ALTURA ÚTIL 350 MM, CONFORME NORMA NBR 8160  

UN 
            

10,00  
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10 10082 GRELHA DE CONCRETO, PARA BOCA DE LOBO 44X99CM, PADRÃO SUDECAP UN 
            

20,00  

11 77433 
MOURÃO DE CONCRETO, PONTA RETA, SEÇÃO TRIANGULAR, ESTICADOR, 2,20 

M DE ALTURA 
UN 50,00 

12 77188 MOURÃO DE CONCRETO, PONTA VIRADA, SEÇÃO T, 2,50 M DE ALTURA UN 50,00 

3.2 Critérios Gerais de Aceitação 

O fornecimento será considerado aceito a partir da conformidade dos seus produtos com as especificações 

constantes neste Termo de Referência e com as normas técnicas vigentes, quando aplicável.  

Para o recebimento dos materiais, a inspeção deve basear-se na descrição constante da nota fiscal ou guia 

de remessa, pedido de compra e respectivas especificações de materiais, além de processo visual, a ser 

realizado na entrega. 

A inspeção visual para recebimento dos materiais constitui-se, basicamente, no atendimento às observações 

descritas a seguir, quando procedentes: 

● Verificação da marcação existente conforme solicitada na especificação de materiais; 

● Verificação da quantidade da remessa; 

● Verificação do aspecto visual, constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas, 

fraturas, ferrugens, superfícies irregulares, deformações e outros defeitos possíveis; 

● Verificação de compatibilização entre os elementos componentes de um determinado material. 

Para os blocos de concreto, acrescenta-se: 

a) Critérios de inspeção 

No caso dos blocos de vedação, cada caminhão entregue na obra será considerado 01 (um) lote para 

efeito de inspeção. A verificação das características visuais deverá ser realizada inspecionando-se 20 

(vinte) unidades recolhidas às peças coletados aleatoriamente de cada caminhão após serem 

descarregadas.  As análises dimensionais deverão ser realizadas numa amostra de 10 (dez) blocos 

coletados nas mesmas condições. 
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Para blocos de vedação, a verificação de trincas, fraturas, superfícies e arestas irregulares, deformações 

e falta de homogeneidade deverá ser realizada visualmente, inspecionando-se a amostra de 20 (vinte) 

unidades recolhidas das peças já descarregadas do caminhão. No caso de blocos que não receberão 

revestimento, a inspeção também deverá contemplar a presença de pequenas lascas ou imperfeições 

na face que ficará exposta. 

Já no caso dos blocos estruturais, a retirada de amostras deverá ser efetuada por laboratório contratado 

de acordo com a norma ABNT (NBR 6136). 

Para os blocos estruturais, o laboratório contratado deve realizar a inspeção visual, verificação de 

dimensões, resistência à compressão, retração por secagem e absorção, massa específica, área líquida 

e umidade, conforme a ABNT (NBR 6136). 

b) Critérios de aceitação 

O lote será aceito se a inspeção visual na amostra de 20 (vinte) unidades resultarem em, no máximo, 

duas peças defeituosas. Se a primeira amostra for rejeitada, coletam-se mais 20 (vinte) peças para 

análise, aceitando-se o lote se o número total de blocos defeituosos nas duas amostras somadas for 

menor ou igual a 06 (seis) unidades. Caso a segunda amostra também se apresente imprópria, rejeitar 

o fornecimento em sua totalidade ou realizar a inspeção em 100% (cem por cento) do lote, separando 

os blocos considerados defeituosos.  

Para blocos aparentes, é preciso ainda verificar a presença de lascas ou pequenas imperfeições na 

superfície a ser exposta e adotando-se os mesmos critérios.  

Para blocos estruturais, os critérios de aceitação e rejeição do lote devem ser os mesmos definidos na 

norma ABNT (NBR 6136), sendo de responsabilidade de o laboratório contratado informar a obra quanto 

aos resultados obtidos. 

 

4. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO 

4.1 Ordem de Serviço/Fornecimento 

Para o início da execução dos serviços será emitida Ordem de Serviço/Fornecimento. 
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Na data de emissão da Ordem de Serviço/Fornecimento, a URBEL promoverá uma reunião com a 

CONTRATADA para apresentação da FISCALIZAÇÃO, bem como dos objetivos e metas a serem atingidos. 

Nessa ocasião a CONTRATANTE fornecerá informações detalhadas sobre o escopo do Objeto à 

CONTRATADA e serão acertados os procedimentos de acompanhamento do contrato. 

4.2 Condições de Fornecimento 

Todos os materiais deverão ser fornecidos conforme normas e padrões constantes do Caderno de Encargos 

da SUDECAP 4ª Edição e da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT sob a orientação e aprovação 

da Fiscalização, juntamente com a Ordem de Serviço/Fornecimento correspondente, garantindo qualidade 

quanto ao transporte, carga/descarga e armazenamento. 

O fornecimento dos materiais se dará mediante solicitação formal do Fiscal do Contrato, por meio de Ordem 

de Serviço/Fornecimento, onde estarão discriminados os materiais, as quantidades e o prazo de entrega dos 

mesmos. 

O fornecimento dos materiais será parcelado de acordo com as necessidades estabelecidas pelo Fiscal do 

Contrato. 

4.3 Condições de Recebimento 

O recebimento do produto no local designado será feito pelo Fiscal do Contrato. 

A CONTRATADA dirigir-se-á ao local da entrega munido da Nota Fiscal e da Ordem de Serviço respectivas. 

O Fiscal do Contrato, de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA, receberá o produto 

provisoriamente para verificação de especificação, quantidade, preços, prazos e outros pertinentes, conforme 

critérios de aceitação e de inspeção já descritos neste Termo. 

Encontrando irregularidade, o Fiscal fixará prazo para correção pela CONTRATADA. O não atendimento 

implicará em rejeição do material 

Aprovando, receberá definitivamente mediante recibo aposto na Nota Fiscal respectiva. 

 

5. PRAZO E LOCAL DA ENTREGA 

O prazo para entrega dos materiais será de até 10 (dez) dias úteis contatos após a data de emissão da Ordem 

de Serviço/Fornecimento. 
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Os materiais deverão ser entregues nos locais abaixo discriminados, bem como naqueles definidos pela 

Fiscalização, dentro do perímetro do município de Belo Horizonte, ficando por conta da CONTRATADA as 

despesas de carga, transporte e descarga dos mesmos. 

● DEPÓSITO VIA EXPRESSA – Av. Governador Benedito Valadares, n.º 400 – Vila Oeste - Tel.: 3277-9576; 

● DEPÓSITO DE APOIO VIA EXPRESSA – Rua São Vicente, n.º 99 – Taquaril – Tel. 3277-9013. 

A CONTRATADA deverá agendar previamente sua entrega por meio dos telefones indicados acima. 

 

6. GARANTIA DOS PRODUTOS 

A CONTRATADA deverá prestar a entrega conforme especificação neste Termo de Referência e fornecer 

uma cópia da nota fiscal e do certificado de garantia dos materiais, quando exigíveis, sendo aplicadas todas 

as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor. 

 

7. DOCUMENTOS EXIGÌVEIS APÓS A CONTRATAÇÃO 

No prazo máximo de 10 (dez) dias corridos após emissão da Ordem de Serviço/Fornecimento Inicial a 

CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização da Urbel a seguinte documentação: 

● Relação da Equipe Técnica; envolvida no fornecimento dos materiais; 

● Declaração da CONTRATADA comprovando a existência de instalações e equipamentos adequados 

para a execução de serviços/fornecimentos na região metropolitana de Belo Horizonte. 

Havendo erros, omissões ou não conformidade nesta documentação, serão informados à CONTRATADA 

para correção.  

 

8. FISCALIZAÇÃO 

Todo o fornecimento será supervisionado pela Urbel, por meio do Fiscal do Contrato, que, conforme Decreto 

n.º 15.185/2013, será responsável por verificar e fazer cumprir a execução do objeto contratado, de acordo 

com as exigências contratuais assumidas, especificações, normas técnicas, instruções técnicas e padrões de 
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qualidade, desde o início até o recebimento definitivo, podendo, inclusive, questionar detalhes do 

fornecimento e dos produtos, sujeitando-os a análise e aprovação. 

O fiscal deverá analisar e decidir sobre proposições da CONTRATADA que visem melhorar os trabalhos, bem 

como propor outras ações que se fizerem necessárias para o bom andamento dos serviços; recomendar a 

aplicação de advertências quanto a qualquer falta ou falha da CONTRATADA, de multas ou outras 

penalidades no contrato. 

A responsabilidade pela fiscalização do contrato ficará a cargo de Nathan Ribeiro Mac Laren Nogueira, Chefe 

da Divisão de Área de Risco e Assistência Técnica, e-mail: nathanmac@pbh.gov.br, telefones: 3277-6414 e 

3277-9576. 

 

9. PAGAMENTOS 

9.1 Critérios de Efetivação do Pagamento 

Os produtos serão pagos, após entregues e aceitos, conforme especificações deste Termo de Referência. 

Produtos não aceitos pelo fiscal do contrato não serão objeto de pagamento. 

A CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal/Fatura, conforme legislação vigente, constando todo o serviço 

executado no mês. 

Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar a descrição do material fornecido, a marca e a 

quantidade do produto efetivamente entregue, bem como os preços unitários e totais. 

Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte do Fornecedor, o decurso do prazo 

de pagamento será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, 

caso em que não será devida nenhuma atualização financeira. 

9.2 Condições de Pagamento 

O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento definitivo das Notas 

Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Fiscal. 

Havendo irregularidades na emissão da Nota Fiscal/Fatura o prazo para pagamento, previsto acima, o 

decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que estas 
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forem cumpridas, caso em que não será devida nenhuma atualização financeira e não acarretará qualquer 

ônus para a CONTRATANTE.  

O pagamento será efetivado pela Divisão Financeira da Diretoria Administrativa e Financeira da Companhia 

Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (Urbel). 

 

10. RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

Após a formalização de conclusão do fornecimento, num prazo de até 15 dias, o Fiscal emitirá o Termo de 

Recebimento Provisório - TRP.  

Decorridos até 90 (noventa) dias da data de emissão do TRP e desde que a CONTRATADA tenha corrigido 

à suas expensas, eventuais defeitos e vícios constatados neste período, a comissão de recebimento, tendo 

o fiscal como integrante, emitirá o Termo de Recebimento definitivo – TRD. 

 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

As relações entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE se darão sempre por escrito, ressalvados os 

entendimentos verbais motivados pela urgência dos serviços que deverão ser, imediatamente, confirmados 

por escrito. 

A CONTRATADA será responsável perante a CONTRATANTE, sob os aspectos circunstanciais e 

eventualidades, respondendo pela qualidade dos serviços relativos ao objeto dessa contratação, bem como 

pelo sigilo dos relatórios e trabalhos. Responsabilizar-se-á integralmente pela qualidade técnica dos trabalhos 

por ela desenvolvidos e respectivos serviços. 

 

 

Geólogo Nathan Ribeiro Mac Laren Nogueira 

Fiscal do Contrato 

Chefe da Divisão de Áreas de Risco e Assistência Técnica 
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Engenheira Patrícia Figueiredo de Avelar 

Supervisora de Monitoramento 

 

 

 

Isabel Eustáquia Queiróz Volponi 

Diretora de Áreas de Risco e Assistência Técnica 


