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1. OBJETIVO 

 

Estas Orientações Técnicas têm por objetivo caracterizar o objeto a ser contratado, detalhar suas 

especificações e orientar a prestação de serviços, no que diz respeito a:  

 

a) Estabelecer que a prestação de serviços deverá obrigatoriamente obedecer às normas, especificações e 

procedimentos orientadores dos processos de desenvolvimento, aprovação e avaliação de produtos e serviços, 

a partir dos seguintes parâmetros: 

 

a.1)  Este documento (Orientações Técnicas); 

 

a.2)  Legislação pertinente; 

 

a.3) Procedimentos e diretrizes da URBEL, para elaboração e aprovação das ações de Mobilização, 

Organização e Fortalecimento Social, Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção, Educação 

Ambiental e Patrimonial, Desenvolvimento Socioeconômico; 

 

a.4) Planilha de composição de custos lançada no Sistema de Gerenciamento de Empreendimentos - SGEE 

da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SMOBI e divulgada no site 

www.pbh.gov.br/Secretarias/SMOBI/URBEL/DocumentosTécnicos/ComposiçãodePreços;  

 

a.5) Projeto básico de licitação. 

 

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

presente. 
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2. ESCOPO DO TRABALHO SOCIAL  

 

A URBEL, enquanto responsável pelas ações de melhorias urbanas nos assentamentos de interesse social, 

além de planejar o trabalho social nas intervenções estruturantes realizadas pela Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte, desenvolve um conjunto de ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida, contando com a 

participação social das comunidades articulada a mecanismos de proteção social. De forma integrada à 

execução de seus programas, a URBEL desenvolve um conjunto de ações organizadas dentro do trabalho 

técnico social, que perpassa por 04 (cinco) eixos: Mobilização, Organização e Fortalecimento da Gestão Local; 

Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção; Educação Ambiental e Patrimonial e Desenvolvimento 

Socioeconômico. 

A depender da intervenção ou atuação que se pretende, os eixos podem ser acionados de forma conjunta e 

simultânea, como no caso das intervenções estruturantes, ou ser acionado de forma independente ou com 

ênfase diferente nos eixos aqui indicados. Tais ações visam a informar a comunidade acerca das etapas do 

empreendimento, contribuir para o fortalecimento local e propor atividades que fomentem a apropriação dos 

espaços urbanisticamente modificados, a conservação do meio ambiente integrado, bem como a manutenção 

dos benefícios adquiridos com as intervenções, garantindo, destarte, a qualidade de vida da população 

diretamente afetada e do entorno. 

 

Neste cenário, os eixos mobilização, organização e fortalecimento social apresentam-se de suma importância, 

considerando seus objetivos principais, que envolvem “processos de informação, mobilização, organização e 

capacitação da população beneficiária visando promover a autonomia e o protagonismo social, bem como o 

fortalecimento das organizações existentes no território, a constituição e a formalização de novas 

representações e novos canais de participação e controle social. Também são fundamentais as ações 

previstas no eixo “Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção”, que presume “promover a gestão das 

ações sociais necessárias para a consecução da intervenção, incluindo o acompanhamento, a negociação e 

interferências ocorridas ao longo da sua execução, bem como, preparar e acompanhar a comunidade para 

compreensão desta, de modo a minimizar os aspectos negativos vivenciados pelos beneficiários e evidenciar 

os ganhos ocasionados ao longo do processo, contribuindo para sua implementação” (Portaria 21, Ministério 

das Cidades, 2013). 
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2.1 FASES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL  

 

Em linhas gerais, o escopo da prestação de serviços pode ser compreendido em três principais fases 

(quadro 1), em consonância com os acordos já estabelecidos pelas instâncias de repasse ou 

financiamento, pré-obras ou pós-obras. 

 

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

 

Quadro 1 – Fases do Trabalho Social 

PRODUTOS E 
SERVIÇOS 

PRÉ-OBRAS OBRAS PÓS-OBRAS 

Processo licitatório de 
Obras, Projetos de Obras e 

Projeto do Trabalho 
Técnico Social - PTTS 

 

 
Aprovação e execução 
propriamente dita do 

PTTS 

Atendimento Social do 
Pós Obras – 

Acompanhamento de 
demandas em prol da 

adaptação à nova cena 
urbana requalificada 

Articulação para início das 
ações: formação de 

equipe, instalação de 
escritório social, reuniões 

com as comunidades 

 
Desenvolvimento e 
implementação dos 

planos e suas estratégias, 
a partir da integração dos 

eixos de ações que 
compõem o PTTS 

Intensificação de ações 
intersetoriais de inclusão 

e de fortalecimento da 
participação cidadã, numa 

perspectiva de 
sustentabilidade e de 

desenvolvimento 
socioterritorial. 

Finalização PTTS 
 
 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO E DO ENTORNO IMEDIATO  

 
Conforme o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA (PRAXIS, 2013), o empreendimento Reservatório de 

Cheias do Bairro das Indústrias está localizado no Bairro das Indústrias, Regional Barreiro, e abrange área 

classificada pela LPOUS municipal como Zona de Grandes Equipamentos – ZE. Em sua porção leste engloba 

o território ocupado pela siderúrgica do grupo Vallourec e Mannesmann Tubes do Brasil. A oeste da área do 

empreendimento, situa-se o território do município de Contagem, área esta classificada como Zona de 

Ocupação Restrita – ZOR-1 (figuras 1 e 2).  
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A área de intervenção totaliza aproximadamente 42.650m² e está inserida na chamada Subárea 2, conforme 

denominação do IBGE, onde residem cerca de 5.000 pessoas, segundo dados de 2010 constantes no 

documento Estudo de Impacto Ambiental (PRAXIS, 2013). Trata-se de área com baixa densidade demográfica, 

visto que grande parte dela abrange território ocupado atualmente pela siderúrgica Vallourec e Mannesmann 

Tubes do Brasil, além do fato de ser pouco verticalizada, com número reduzido de apartamentos, o que se 

percebe pela ocupação horizontal predominante na região. Além disso, a área abrangida pelo empreendimento 

em questão apresenta, também, baixo crescimento demográfico, sobretudo devido às intervenções do PAC 

Arrudas, desde 2008, que promoveu realocação de moradias e remoção/reassentamento de moradores das 

vilas locais. 

 

Figura 1 – Mapa de localização 

 

Fonte: Relatório de Impacto Ambiental, Praxis, 2013 
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Figura 2 – Contextualização espacial do empreendimento 

 
Fonte: Sudecap, 2013 

 

A área da intervenção, altamente urbanizada, é abrangida pela Bacia Hidrográfica do Ribeirão Arrudas, 

caracterizada, assim como as demais no contexto urbano de Belo Horizonte, pela baixa permeabilidade do 

solo, crescimento desordenado e drenagem insuficiente.  

 

Vale mencionar que a porção do Bairro das Indústrias inserida na área de estudo organiza-se em um traçado 

urbano regular, formado por quarteirões extensos, com baixa declividade, onde nota-se predominância do uso 

residencial, com edificações de até dois pavimentos, caracterizadas por padrão construtivo que varia de baixo 

a médio.  

 

Como se observa em demais bairros de Belo Horizonte, as atividades comerciais concentram-se ao longo dos 

principais corredores viários que, no Bairro das Indústrias são as avenidas Presidente Costa e Silva, José 
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Carlos Mata Machado, Dr. Ribeiro Pena e Catulo da Paixão Cearense. Dentre os estabelecimentos existentes, 

nota-se depósitos, retíficas e oficinas mecânicas. 

 

No que tange aos serviços de saneamento básico e fornecimento de água, constata-se que no entorno da área 

de intervenção há redes alimentadoras e/ou adutoras ao longo da Avenida Tito Fulgêncio e das ruas José 

Carlos Mata Machado, Dom João dos Santos, Vasco de Azevedo, Padre Machado e Garcia Rodrigues. 

Considerando que há obras no trecho viário da Avenida Teresa Cristina em execução, a configuração da rede 

de distribuição da COPASA deve sofrer alteração. O esgoto é coletado e interceptado apenas na porção do 

empreendimento situada nos limites de Belo Horizonte, margem direita do córrego. Os dejetos lançados na 

margem esquerda, já no município de Contagem, não são interceptados e caem diretamente no curso d’água. 

Em alguns trechos prevê-se a implantação de túneis-bala, para o escoamento dos efluentes. A coleta de lixo é 

feita por órgão municipal responsável pelo serviço, através de caminhões compactadores. 

 

De maneira geral, a área da intervenção e entorno é bem atendida pelos serviços de fornecimento de água, 

luz, coleta de lixo e rede de esgoto, já que tais serviços foram bem avaliados, conforme resultados do Estudo 

de Percepção Ambiental realizado no território. Contudo, os serviços ligados à segurança pública e transporte 

coletivo, sobretudo trem urbano ou metrô são considerados pouco eficientes, considerando que estes últimos 

não conectam os bairros na região, de forma a atender a população residente eficazmente, conforme respostas 

dos entrevistados.  

 

No que tange a áreas de lazer, nota-se que não são abundantes, considerando a densidade demográfica na 

área, ponto que foi destacado pelos entrevistados no estudo acima mencionado. Por se tratar de uma região 

com predomínio da atividade industrial, há insatisfação com a poluição sonora e atmosférica diárias na região 

da intervenção.  

 

Trata-se de uma região com importância viária, sobremaneira para a atividade industrial, já que é a 

predominante no trecho. A ligação com a região do Barreiro, proposta para a implantação do reservatório do 

Bairro das Indústrias, é feita pela articulação da Via Expressa com a Avenida Teresa Cristina, bem como o 

ramal da ferrovia CBTU. Além deste, outros eixos viários relevantes do Bairro das Indústrias são o Anel 

Rodoviário e as avenidas Tito Fulgêncio, Waldyr Soeiro Emrich, também conhecida como Via do Minério e 

Olinto Meireles. 
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A área de influência direta – AID do Bairro das Indústrias é formada por setores censitários situados em Belo 

Horizonte e Contagem. No município de Contagem, o empreendimento está inserido nos setores censitários 8 

e 9 cujo total de pessoas residentes, segundo Censo do IBGE de 2010, era de cerca de 577 habitantes. Já no 

município de Belo Horizonte, o empreendimento está inserido no setor censitário 178 com população total de 

305 habitantes, ainda segundo o mesmo censo demográfico (Tabela 1).  

 

As áreas do entorno imediato (AII – Área de Influência Indireta), compreendem os setores 217 e 218 em Belo 

Horizonte, com um total de 513 e 327 habitantes, respectivamente. 

 

Tabela 1 – Total de residentes por setor censitário na área de influência da intervenção 
 

Belo Horizonte 

Nº setor censitário 
(Influência direta) 

Total de 
residentes 

Nº setor censitário 
(Entorno imediato) 

Total de 
residentes 

178 305 217 513 

  218 327 

TOTAL  305  840 

Fonte: https://censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/?nivel=st 

 
A partir da tabela 1, acima, tem-se como público alvo, aproximado, para desenvolvimento das ações sociais, na 

área de influência direta da intervenção proposta pelo empreendimento, 305 residentes e no entorno imediato, 

cerca de 840 moradores, totalizando 1.145 habitantes afetados direta ou indiretamente pelo empreendimento. 

Vale ressaltar, contudo, que se trata de informações coletadas no Censo IBGE 2010, podendo tais valores 

terem oscilado para mais ou menos, desde a coleta de dados pelo referido instituto. 

 

Segundo o Estudo de Percepção Ambiental, há na área do empreendimento, uma população predominante do 

sexo feminino, sendo dentre as mulheres o maior índice de pessoas que concluíram o nível superior. Trata-se 

de uma população que se enquadra em duas principais faixas etárias: 60 a 69 anos e 30 a 39 anos.  Mais de 

40% da população residente na área é economicamente ativa, com carteira assinada. Por fim, vale ressaltar 

que a maioria da população tem conhecimento acerca dos problemas relacionados aos alagamentos que 

motivam o empreendimento em questão e aprovam as intervenções a serem implantadas. 
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2.3 CARACTERIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS AMBIENTAIS  

 

Conforme lê-se no Relatório de Impacto Ambiental (PRAXIS, 2013) realizado, o empreendimento em análise 

integra o projeto de Reestruturação e Revitalização Ambiental dos Córregos da Bacia do Ribeirão Arrudas com 

Requalificação Urbana das suas Áreas de Influência, no qual foram propostas alternativas estruturais para o 

controle dos cenários de extravasamentos identificados na bacia. 

As intervenções foram pensadas como forma de solucionar o problema das inundações ao longo da Avenida 

Tereza Cristina nos períodos de elevado índice pluviométrico, já que há aumento do volume das águas fluviais 

na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Arrudas, sem vazão suficiente para o escoamento natural. Assim, as bacias 

de detenção propostas no âmbito do empreendimento figuram como alternativa mais viável e eficaz.  

De maneira geral, o processo de crescimento das metrópoles tem sido caracterizado por obras de engenharia 

em bacias hidrográficas voltadas para a canalização dos córregos, sobretudo para atendimento da 

necessidade de expansão da malha viária urbana. Contudo, o tempo provou que tal metodologia, do ponto de 

vista socioambiental, gera inúmeros problemas, já que aumenta o escoamento superficial da água e seu 

acúmulo a jusante. O conceito recente de drenagem urbana, adotado pelos empreendimentos desta natureza, 

admitem a implantação de bacias de detenção para reter a água das chuvas, próxima a sua fonte e assim 

atrasar o escoamento por meio da retenção parcial do volume precipitado, por tempo determinado, 

amortecendo assim, a vazão e, por conseguinte, o volume das enchentes. Assim, a construção de 

reservatórios, conhecidos como bacias de detenção, em locais estratégicos das bacias hidrográficas, tende a 

solucionar o problema das inundações neste trecho, todavia, a eliminação completa do risco de inundações 

depende de um conjunto de obras e de ações, não apenas do Poder Público, mas também da população.  

 
As intervenções previstas serão realizadas no âmbito do Programa Drenurbs, primeiro programa resultante do 

Plano Diretor de Drenagem Urbana de Belo Horizonte (PDDU) cuja primeira fase foi concluída em 2001. As 

obras realizadas na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Arrudas são classificadas como de alta prioridade. 

Precisamente referente a este empreendimento, ele foi classificado como sendo o segundo na ordem de 

prioridade, no que tange à mitigação de riscos de inundação, sendo o primeiro, o relacionado ao Bairro 

Calafate.  
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Neste local, propõe-se construir um reservatório (Figura 3) ao longo do próprio Ribeirão Arrudas, através de 

alterações no relevo do terreno atualmente em leito natural. Para reter a água no reservatório, será construída 

uma pequena barragem, transversal ao canal do Arrudas, próxima à ponte existente sobre a Rua José Carlos 

Mata Machado, que liga os municípios de Contagem e Belo Horizonte. O nível de água máximo estabelecido 

para o reservatório (cota 906,00m) garantirá que as pistas da Avenida Teresa Cristina (novo trecho implantado) 

e da CBTU (linha férrea existente) não sejam alagadas durante o enchimento do reservatório.  

 

Para manter a água do reservatório abaixo da cota 906,00m e garantir a segurança da vizinhança, será 

instalado um dispositivo de emergência na lateral da barragem, que permitirá a saída da água. 

Aproximadamente 1km (um quilômetro) do Ribeirão Arrudas será escavado e retificado (alteração de seu 

traçado, reduzindo as curvas - meandros - e tornando-o mais retilíneo) com gabião, para ampliar o volume de 

sua calha neste trecho, que abrange um pouco além do limite da área do futuro reservatório, alcançando a 

ponte da Rua Visconde de Ouro Preto (acesso ao estacionamento da Mannesmann). 

 

Figura 3 – Implantação dos reservatórios ao longo do Ribeirão Arrudas 
 

 
Fonte: Sudecap, 2013 
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De forma resumida, estão previstos, conforme Relatório de Impacto Ambiental do empreendimento: 

 

1. Construção de um reservatório ao longo do Ribeirão Arrudas, através de alterações no relevo do 

terreno situado entre as ruas José Carlos Mata Machado e Vasco de Azevedo; 

2. Construção de uma pequena barragem, transversal ao canal do Arrudas; 

3. Instalação de um dispositivo de emergência na lateral da barragem para permitir a saída da água; 

4. Escavação e retificação do Ribeirão Arrudas com implantação de um gabião 

 

Essa obra permitirá reter volumes de água ao longo da calha do ribeirão Arrudas, atenuando os picos de vazão 

a jusante, incluindo um dos trechos mais críticos em termos de magnitude e frequência de ocorrências de 

alagamentos ao longo desse curso de água, localizado próximo ao cruzamento do Anel Rodoviário com a 

Avenida Teresa Cristina. Vale citar ainda que O controle das cheias neste trecho trará diversos benefícios, ao 

eliminar áreas de risco de inundação, a possibilidade de perdas de vidas humanas e a ocorrência de prejuízos 

materiais para moradores e comerciantes e de transtornos na circulação dos veículos na região. Pode-se citar, 

por exemplo, a valorização imobiliária das áreas que hoje são alagadas frequentemente, e maior segurança 

para aqueles que transitarão no Boulevard Arrudas. 

 

O Reservatório do Bairro das Indústrias é proposto ao longo do leito do ribeirão Arrudas, não demandando a 

construção de uma estrutura hidráulica independente e, portanto, os impactos na paisagem e no uso e 

ocupação do solo serão menos significativos. Considerando as obras do PAC, todas as remoções nas margens 

do ribeirão Arrudas no trecho do projeto já foram concluídas e, dessa forma, a intervenção irá auxiliar na 

consolidação dessa nova ocupação urbana, agregando valor imobiliário à vizinhança, que ficará livre de 

eventos de extravasamento da calha do Arrudas. 

 

As obras demandarão a supressão de grande número de árvores, sendo a maior parte delas de espécies 

exóticas e/ou invasoras. Trata-se de intervenção em vegetação de Área de Preservação Permanente (APP) 

urbana, mas deve-se considerar que o leito do ribeirão Arrudas encontra-se completamente modificado no 

Bairro das Indústrias, pelo processo de urbanização ao longo dos anos, que alterou consideravelmente suas 

características originais. 
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2.4 CARACTERIZAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL  

 
As ações sociais permeiam todo o trabalho, desde a preparação para o início da obra, até o acompanhamento 

e atendimento da comunidade na fase pós-obra, para garantir o fluxo constante de comunicação de 

informações sobre as obras e a apropriação e o uso adequado das intervenções executadas. 

 

Entende-se que a participação da comunidade local durante todas as fases do processo é fundamental para o 

bom andamento das obras e, principalmente, para apropriação dos novos espaços pelos moradores. Essa 

participação será instrumentalizada nas diversas ações de comunicação e mobilização social e educação 

sanitária e ambiental e reforçada com as ações de acompanhamento social da intervenção. 

 

A presente licitação visa atender a necessidade de contratação de empresa que desenvolverá as ações de 

comunicação relativas ao acompanhamento da obra, passando pelos eixos Organização e Fortalecimento da 

Gestão Local; Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção e Educação Ambiental e Patrimonial. 

 

Assim, o trabalho social previsto no contrato em questão está relacionado à execução de obra e pós-obra e 

contemplará ações de informação, comunicação social, engajamento comunitário, educação ambiental e 

patrimonial, integradas às intervenções urbanísticas e ambientais a serem executadas, além do atendimento às 

demandas da comunidade no sentido de esclarecimentos de dúvidas e de minimização de conflitos durante a 

obra e também buscando a promoção da sustentabilidade das intervenções realizadas, além do fomento à 

apropriação, pela comunidade, da nova área requalificada, contribuindo, desta forma, para sua conservação e 

manutenção. 

 

O trabalho social foi pensado com base nos resultados do Estudo de Percepção Ambiental que compõe o 

Estudo de Impacto Ambiental (PRAXIS, 2013) e de onde extraiu-se informações referentes à caracterização 

socioeconômica da área do empreendimento.  

 

As ações e atividades deverão estar relacionadas às diretrizes programáticas e metodológicas determinadas 

pela CONTRATANTE/URBEL/SMOBI e estão mencionadas no cronograma físico-financeiro. Tal cronograma 
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deverá ser revisado e atualizado pela CONTRATADA com aprovação do fiscal do contrato designado pela 

CONTRATANTE, no que diz respeito às seguintes especificações: 

 

I. Mobilização, organização e fortalecimento social: promover de forma contínua, ações de informação, 

mobilização, organização e capacitação da população beneficiada, buscando autonomia e controle social. 

Realizar reuniões e assembleias com a comunidade, formação, capacitação e acompanhamento do Grupo de 

Referência e articulação com a rede social do entorno do empreendimento. 

 

II. Acompanhamento e gestão social da intervenção: promover, de forma contínua, processos de 

organização e capacitação da população beneficiada, visando promover a autonomia e o protagonismo social, 

bem como o fortalecimento das organizações existentes no território, a constituição e a formalização de novas 

representações e novos canais de participação e controle social, e a gestão sustentável dos condomínios 

quanto as regras de convivência e de administração.  

As ações neste eixo devem prever o fortalecimento do Grupo de Referência para garantir a continuidade de 

acompanhamento das intervenções na fase de execução da obra. 

 

III. Educação Patrimonial e Ambiental: promover mudanças de atitudes em relação ao meio ambiente, ao 

patrimônio e à vida saudável, ao estimular a percepção crítica da população sobre os aspectos que influenciam 

a qualidade de vida, além de refletir sobre os fatores sociais, políticos, culturais e econômicos que determinam 

a realidade local, tornando possível alcançar a sustentabilidade ambiental e social da intervenção, 

prioritariamente com o público beneficiado com o reassentamento em unidades habitacionais. 

 

As ações inseridas neste eixo devem envolver conteúdo referente à limpeza urbana, poluição e contaminação 

de córregos em área urbana, importância dos cursos d’água urbanos, descarte inapropriado de resíduos, 

reaproveitamento de resíduos orgânicos, identificação dos impactos gerados na bacia hidrográfica do Ribeirão 

Arrudas com a urbanização e obras de infraestrutura e busca do equilíbrio das águas com o meio urbano, 

reestabelecendo relações e o vínculo entre homem/natureza.  

 

Vale mencionar que foram citados como pontos negativos no Estudo de Percepção Ambiental do Estudo de 

Impacto Ambiental (PRAXIS, 2013), a poluição atmosférica e sonora, decorrentes, sobremaneira, da atividade 

industrial ali desenvolvida.  
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Quando se fala em apropriação das intervenções, prevê-se que nela se insere a concepção dos cursos d’água 

como parte integrante do meio, já que o integra, e que se deve considerar, por parte da população, a adoção 

de conduta favorável à sua conservação e à manutenção da paisagem urbana e socioambiental. Tal conduta 

pressupõe, para sua eficácia, que os moradores da ADA e da AII se tornem agentes ambientais e 

protagonizem as ações de conservação após a execução da obra. 

 

IV. Planejamento, Monitoramento e Avaliação: elaboração dos instrumentos abaixo elencados, que irão 

compor e/ou subsidiar os diversos processos de gestão do Projeto de Trabalho Técnico Social - PTTS: 

 

a) Relatórios de Monitoramento Periódicos: elaboração do “Relatório Mensal de 

Acompanhamento de Atividades” ou semestrais, tais como o “Relatório de Atendimento às 

Condicionantes Ambientais”, dentre outros que se fizerem necessários; 

 

b) Relatórios e Pareceres Diversos: a depender das necessidades inerentes à natureza dos 

programas e especificações contidas no objeto de licitação, sobretudo no que se aplica ao 

acompanhamento social das famílias; 

 

c) Gerenciamento de Informações: execução de atividades que visam ao adequado gerenciamento 

das informações produzidas e/ou veiculadas na unidade executora local, segundo parâmetros 

estabelecidos pela CONTRATANTE, e que sejam de interesse da administração pública; 

 

d) Relatório Final do Trabalho Técnico Social: ficará a cargo da CONTRATADA, sob supervisão e 

aprovação da CONTRATANTE, a elaboração do relatório final do Trabalho Técnico Social. 

 

O trabalho social proposto tem por objetivo promover o desenvolvimento da participação efetiva no 

gerenciamento de todo o processo de implantação das intervenções no Bairro das Indústrias, de modo que se 

estabeleçam melhores condições de vida à população, além da efetivação dos direitos sociais e garantia da 

sustentabilidade das intervenções. 
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V. Apoio às ações do PEAR - Programa Estrutural de Área de Risco: apoio às ações implementadas pelo 

PEAR na área de abrangência do escopo das obras; sobretudo no que diz respeito às campanhas educativas 

de prevenção de risco (geológico-geotécnico e de inundação) bem como no acompanhamento social mais 

imediato de famílias situadas na poligonal das intervenções - cujas moradias tenham sido indicadas como 

sendo de risco alto ou muito alto, inclusive a interface com os NACs – Núcleos de Alerta de Cheias atuantes na 

região das intervenções; 

 

VI. Apoio às ações de fiscalização: atividades de caráter informativo e socioeducativo e a participação direta 

em processos de negociação junto a pessoas ou grupos, decorrentes da premente necessidade de se 

manterem liberadas as áreas públicas, destinadas à consecução das obras e sua manutenção, quando houver 

ocorrência de ocupações irregulares na área de abrangência do empreendimento. 

 

2.5 BENEFICIÁRIOS  

 

A área de intervenção direta equivale àquela onde as obras ocorrerão, de fato, com alteração da paisagem 

urbana. A área do entorno imediato, próxima à área de intervenção direta, não sofrerá modificação aparente. 

Do ponto de vista socioambiental, estima-se que serão beneficiadas mais de 100.000 famílias, dentre aquelas 

que residem na área de intervenção direta, no entorno imediato e outras, que, mesmo residindo em outra 

regional, trafegam nas vias abrangidas pelo empreendimento. Assim, considera-se como beneficiários indiretos 

as famílias que receberão indiretamente os benefícios da urbanização, compreendidos aqui todos os 

moradores do entorno imediato e beneficiários diretos, aquelas que residem na área onde será implantado o 

sistema de amortecimento de cheias. 

 

Os trabalhos aqui previstos serão executados visando atender às pessoas que residem na área de intervenção 

direta e no entorno imediato, no município de Belo Horizonte. 

 

3. ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 

 

Para execução dos serviços e contratação dos produtos que compõem o objeto da presente licitação deverão 

ser observados os passos descritos a seguir: 
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3.1 ETAPA PRELIMINAR 

 

Consiste nas atividades a serem desempenhadas tão logo seja emitida a Ordem de Serviço. Para a execução 

das ações deverão ser apresentadas, se necessário, propostas de adequações no cronograma de atividades e 

físico-financeiro da execução PTTS. Para tanto, serão articuladas e realizadas as ações para revisão destes 

cronogramas, as quais deverão prever minimamente: 

 

a) Reuniões, Visitas Técnicas e Capacitações1: Como primeira atividade da etapa preliminar, a CONTRATADA 

participará de reuniões e visitas técnicas à área de intervenção bem como de atividades de capacitação, 

realizadas pelo corpo técnico da CONTRATANTE; 

b) Iniciam-se desse modo as reuniões de planejamento nas quais a CONTRATANTE repassará à 

CONTRATADA as principais informações sobre cronograma de obras (previsto), bem como sobre algumas 

normas e procedimentos, a serem adotados em cada fase do desenvolvimento das atividades. Na 

oportunidade, serão apresentados o organograma e uma síntese dos principais projetos desenvolvidos pela 

URBEL; 

 

c) Entrega dos Cronogramas de Atividades e Físico-Financeiro: a partir das reuniões e visitas, CONTRATANTE 

e CONTRATADA definirão as diretrizes para a adequação dos cronogramas, se necessário, capazes de dar 

respostas às necessidades específicas, na etapa atual do empreendimento; 

c.1 - A revisão dos cronogramas físico-financeiros realizada na etapa preliminar de desenvolvimento 

das ações irá prevalecer sobre os cronogramas previamente definidos e apresentados no edital de 

licitação. 

 

c.2 - As ações preliminares, envolvendo a elaboração de diagnósticos e planos, já se encontram 

concluídas, restando a continuidade da execução das ações e atividades neles contempladas que 

deverão ser integradas nos cronogramas a serem entregues.  

 

 

                                                           
1 Considerando o contexto da pandemia por COVID-19, as reuniões e capacitações poderão ocorrer em meio virtual, devendo a 
CONTRATADA dispor dos meios para que possam ser executadas desta forma. 
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3.2 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DAS AÇÕES DO PTTS 

 

Consiste na etapa de desenvolvimento propriamente dito das ações, e contempla a execução dos serviços 

e contratação dos produtos, compatíveis com o avançar do cronograma físico-financeiro do Projeto de Trabalho 

Técnico Social – PTTS, de modo integrado à dinâmica de execução de obras. 

 

A CONTRATADA deverá levar em conta as distintas fases de execução como também as especificações dos 

PRODUTOS e SERVIÇOS contratados, o que prevê: 

 

a)  Observância aos procedimentos, às normas e às diretrizes metodológicas mínimas da 

CONTRATANTE, conforme disposto nas instruções normativas e legislações citadas no tópico 5 do Termo 

de Referência, especialmente o COTS (Caderno de Orientação Técnico Social – COTS, versão maio de 

2013) do presente documento, e aquelas complementares que serão repassadas à CONTRATADA quando 

da emissão da Ordem de Serviço; 

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

 

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

 

d)  Carteira mínima de produtos e serviços, de acordo com o quadro a seguir: 
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EIXOS, PRODUTOS E SERVIÇOS: 

ESPECIFICAÇÕES 
CARTEIRA MÍNIMA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 
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■ Instrução para Elaboração de Material 
Gráfico, conforme orientações descritas 
no tópico 4.2 do presente documento 
■ Manual de Trabalho Técnico Social do 
Ministério das Cidades (Portaria 
21/2014) 

→ Planejamento e desenvolvimento de processos 

de comunicação para divulgar o empreendimento; 

 

→ Planejamento, mobilização e realização de 

reuniões, de caráter informativo, com as famílias e 

grupos comunitários locais; 

 

→ Planejamento, articulação e participação em 

reuniões com a rede de parceiros e colaboradores; 

 

→ Reprodução e distribuição de materiais gráficos e 

informativos institucionais para a comunidade local; 

  

→ Planejamento, realização e participação em 

eventos diversos e visitas técnicas orientadas para 

subsidiar o desenvolvimento das ações e atividades 

atinentes aos eixos do Trabalho Técnico Social; 

D
IR
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T
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G
IC

A
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■ Promoção da Participação Comunitária 
■ Intersetorialidade com as diversas 
Políticas Públicas atuantes no território 
■ Ênfase na efetivação de parcerias para 
a realização do trabalho técnico social 
■ Promoção da Sustentabilidade das 
Ações 
■ Suporte às intervenções físicas 
■ Gestão Compartilhada e de 
proximidade 



 
COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE – URBEL 

 

Secretaria Municipal de Obras e 
Infraestrutura - SMOBI 

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS Página N.º 18/38 

Assunto/Objeto: 

Contratação de Serviços para implementação do Projeto de Trabalho Técnico Social PTTS do 
Empreendimento Sistema de amortecimento de cheias – Bacia do Ribeirão Arrudas. 
Intervenções no Bairro das Indústrias. 
 
Regional: Barreiro  
 

PLANO DE OBRAS: 1039 - B1-S-INF-12 DATA: 04/08/2021 

PROCESSO N°: 01-024.671/21-36 LICITAÇÃO: URBEL/SMOBI PE 007/2021 

 

EIXOS, PRODUTOS E SERVIÇOS: 

ESPECIFICAÇÕES 
CARTEIRA MÍNIMA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 
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■ Lei Municipal nº 9.959 de 
20/07/10 
■ Lei Municipal nº 7.165 de 1996 
■ Lei Municipal nº 7.166 de 1996 
■ Caderno de Resoluções do 
Conselho Municipal de Habitação 
■ Manual de Trabalho Técnico 
Social do Ministério das Cidades 
(Portaria 21/2014). 

 

 

→ Formação, acompanhamento e fortalecimento do 

Grupo de Referência – GR, através de reuniões 

periódicas; 

 

→ Realização de Cursos, Oficinas e Visitas 

Técnicas com os membros do Grupo de Referência 

– GR; 

 

→ Manutenção do fluxo de informações e de 

encaminhamentos necessários com a comunidade 

durante a obra; 

 

→ Acolhimento, atendimento e encaminhamento de 

demandas comunitárias e individuais relacionadas 

às intervenções; 

 

D
IR

E
T

R
IZ

E
S

 

M
E

T
O

D
O

L
Ó

G
IC

A
S

 ■ Promoção da Participação 
Comunitária 
■ Intersetorialidade das Políticas 
Públicas 
■ Gestão Compartilhada e de 
Proximidade 
■ Valorização das Lideranças 
Locais 
■ Suporte às Intervenções Físicas 
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EIXOS, PRODUTOS E SERVIÇOS: 

ESPECIFICAÇÕES 
CARTEIRA MÍNIMA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 
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■ Caderno Metodológico para 
Ações de Educação Ambiental e 
Mobilização Social em 
Saneamento – MINC 
(www.cidades.gov.br) 
■ Manual de Orientação do 
Ministério do Meio Ambiente 
(Coletivos Jovens de Meio 
Ambiente). Disponível em: 
https://www.mma.gov.br/estruturas/ed
ucamb/_arquivos/cjs_manor.pdf 

→ Planejamento e realização das ações de 
Educação Socioambiental; 
 
→ Promoção da participação comunitária nas ações 
e atividades do eixo, incluindo a participação das 
famílias do entorno imediato das intervenções; 
 
→ Planejamento e realização de Oficinas Temáticas 
com o objetivo de informar e formar grupos; 
 
→ Planejamento e realização de campanhas 
educativas em conformidade com as necessidades 
socioeducativas da comunidade e com as diretrizes 
do poder público; 
 
→ Planejamento e realização de visitas técnicas 
orientadas, inclusive às áreas da obra; 
 
→ Planejamento e realização de reuniões diversas 
com a comunidade, com o Grupo de Referência e 
com a rede de parceiros; 
 
→ Articulação para formação de parcerias com as 
políticas públicas afins, para realização e definição 
de estratégias de ações conjuntas; 
 
→ Planejamento e realização de Seminários e / ou 
Fóruns afetos ao eixo, de caráter avaliativo e 
propositivo; 
 
→ Acompanhamento e monitoramento das 
intervenções urbanístico-ambientais no que 
concerne aos impactos socioambientais e à 
mitigação de seus efeitos na comunidade local. 
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■ Promoção da Participação 
Comunitária 
■ Intersetorialidade com Políticas 
de Saúde, Meio Ambiente, 
Limpeza Urbana, Cultura, 
Mobilidade Urbana e demais 
políticas afins 
■ Ênfase na efetivação de 
parcerias para o desenvolvimento 
dos trabalhos 
■ Promoção da sustentabilidade 
das ações sociais e das 
intervenções urbanísticas 
■ Suporte às intervenções 
urbanístico-ambientais 
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EIXOS, PRODUTOS E SERVIÇOS: 

ESPECIFICAÇÕES 
CARTEIRA MÍNIMA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 
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 ■ Procedimentos de "Backup" 

em conformidade com as 

orientações da CONTRATANTE 

■ Controles gerenciais em 

conformidade com as 

orientações da CONTRATANTE 

■ Fluxos de trabalho e 

formulários administrativos 

conforme orientações da 

CONTRATANTE  

→ Aplicação dos controles gerenciais adotados pela 

CONTRATANTE; 

 

→ Realização de “backup” mensal dos arquivos digitais 

de controle e acompanhamento do TTS; 

 

→ Elaboração de Relatórios Mensais de Atividades, em 

conformidade com normas da CONTRATANTE, do 

Agente Financiador, ou outras supervenientes; 

 

→ Elaboração de Relatórios periódicos e/ou eventuais e 

Pareceres Técnicos diversos, em conformidade com 

demandas supervenientes, emanadas da 

CONTRATANTE, ou de outro órgão público; 

 

→ Elaboração de Relatório Final do Trabalho Técnico 

Social, em conformidade com as normas da 

CONTRATANTE; 

 

→ Elaboração de reprogramação contratual, após 

avaliação da necessidade de adequação dos 

cronogramas físico-financeiros e de atividades; 
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EIXOS, PRODUTOS E SERVIÇOS: 

ESPECIFICAÇÕES 
CARTEIRA MÍNIMA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 
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■ Fluxos e procedimentos 
internos 
■ Lei Federal 8666/1993 

 

→ Disponibilização de equipe e infraestrutura para 

realização e registro das atividades mensais de 

acompanhamento social da intervenção, conforme 

previsto no item 71.01.22 da planilha orçamentária. 
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■ Caderno de Resoluções do 
Conselho Municipal de  
Habitação 
■ Decreto Municipal 15.762 de 
11/11/2014 

→ Participação em campanhas educativas; 

→ Participação em reuniões e atividades desenvolvidas 

com os NACs do território; 

→ Acompanhamento de vistorias e demais 

encaminhamentos de famílias em situação de risco. 
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 ■ Lei Municipal nº 9.959 de 
20/07/10 
■ Lei Municipal nº 7.165 de 
27/08/1996 
■ Lei Municipal nº 7.166 de 
27/08/1996 
■ Lei Municipal nº 8.137 de 
21/12/2000 

→ Participação em campanhas educativas; 

 

→ Acompanhamento de vistorias. 

 

Todos os processos, ações, produtos e serviços contidos na carteira mínima serão executados conforme 

os parâmetros definidos pela CONTRATANTE, salvo aqueles descritos em orçamento cujo preço está 
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determinado em planilha e para os quais incluem-se os custos com mão de obra, encargos sociais e 

tributos.    

 

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

 

4.1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS  

 

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

 

 

EIXOS, PRODUTOS E 

SERVIÇOS 

ITEM ESPECIFICAÇÕES 

REALIZAÇÃO E 
REGISTRO DE 

ATIVIDADES MENSAIS 
DE ATENDIMENTO E 
ACOMPANHMENTO 

SOCIAL DA 
INTERVENÇÃO – TIPO 7 

71.01.22 

Acompanhamento social do empreendimento compreendendo o 
planejamento, execução e monitoramento das atividades 
mensais, com emissão de relatório mensal de acompanhamento 
e ações realizadas, respeitadas as seguintes definições: 
 
→ Disponibilização de Técnico Superior Supervisor, que atuará 
como Responsável Técnico do trabalho, e com disponibilidade 
de no mínimo 16 horas por mês, que responsabilizar-se-á pelo 
planejamento das ações, conjuntamente com a 
CONTRATANTE. O SUPERVISOR deverá atender as 
especificações descritas nas alíneas “a” a “c” do presente 
tópico. 
 
→ Disponibilização de 01 (um) Técnico de Nível Superior, que 
atenda as especificações descritas nas alíneas “d” e “e” do 
presente tópico, devendo realizar atendimento presencial aos 
moradores da área do empreendimento e entorno para 
esclarecimentos de dúvidas sobre a intervenção, bem como 
atividades dos eixos de educação socioambiental e mobilização 
e comunicação, com pelo menos 32 horas semanais voltadas 
para atendimento comunitário. As outras 08 horas semanais 
deverão ser dedicadas às atividades de planejamento com o 
acompanhamento e orientações do Supervisor e da 
CONTRATANTE.  
 
→ Disponibilização de 01 (um) técnico nível médio / Auxiliar 
Administrativo durante todo o horário de funcionamento do 
escritório, que responsabilizar-se-á pela organização da 
documentação, apoio aos atendimentos e atividades 
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administrativas diversas relativas ao escopo de trabalho do 
presente edital, bem como apoio às ações de mobilização 
social e informação, conforme especificações descritas nas 
alíneas “f” e “g” do presente tópico. 
 
→ Participação de todos os envolvidos (equipe técnica e 
Supervisor) em atividade semanal de planejamento, onde serão 
definidas as ações da semana sequente e organização e 
registro das atividades realizadas na semana vigente. 
 
→ Disponibilidade e manutenção de veículo com motorista, 4 
portas, mínimo de 1000 CC 4 passageiros, direção hidráulica, 
com até um ano de fabricação, inclusive gasolina, conforme 
especificidades descritas nas alíneas “j” e “k” do referido tópico. 
 
→ Disponibilidade e manutenção do escritório social, incluindo 
custos com internet, telefonia e materiais de escritório de 
reposição mensal, conforme especificidades descritas na alínea 
“l” do referido tópico. 

→ Disponibilidade e Manutenção de impressora multifuncional 
PB, incluída tiragem máxima de 3.000 cópias ou impressões, 
inclusive de suprimentos (toner e cilindros). 

→ Disponibilidade e manutenção de 03 (três) computadores 
Intel® CORE™ I3- 2120, 8GB, 500GB, gravador de DVD, leitor 
de cartões, HDMI,LCD 18.5" e WINDOWS 8  ou similar, 
conforme especificidades descritas na alínea “n” do presente 
tópico. 
 

MOBILIZAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO SOCIAL 
– JORNAL SEMESTRAL 

71.05.00 

 
→ Redação e diagramação de jornal, composto de 02 
profissionais de nível superior, sendo 01 com graduação em 
Jornalismo ou Comunicação Social  e outro com graduação em 
Design Gráfico. Para desenvolvimento do produto serão 
necessárias 30 horas de Jornalista ou Comunicólogo e 08 horas 
de Designer Gráfico. Inclui reuniões para definição de pautas, 
realização de entrevistas, registro fotográfico, redação, 
diagramação, incluídos encargos e tributos relativos à 
contratação da mão de obra, conforme previsto no item 
71.05.01.  
→ Impressão  em gráfica em formato A3 (420 X 297MM), 
PAPEL AP 115G, COR 4X4, paginação: 1folha/4páginas, 
acabamento com dobra, conforme previsto no item 71.05.02.  
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EIXOS, PRODUTOS E 

SERVIÇOS 

ITEM ESPECIFICAÇÕES 

MOBILIZAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

SOCIAL 

71.06.10 
→ Divulgação com motosom conforme item 71.06.10 da 
planilha orçamentária 
 

71.06.11 
→ Gravação de vinheta de áudio com duração de 20 
segundos, incluindo voz e trilha sonora e divulgação com 
motosom, conforme  item 71.06.11 da planilha orçamentária. 

71.06.12 

→ Produção de Vídeo Institucional – Documentário e 
entrevista com gravação interna e externa, duração de 02 
minutos, incluindo roteiro, edição, montagem, trilha sonora, 
locação de equipamentos e equipe técnica. 

71.06.13 → Fornecimento de lanche (400 ml refrigerante, 150 g mini 
pão de queijo,1 copo descartável, 2 guardanapos). 

71.06.17 
→ Fornecimento de van com 15 lugares, incluindo motorista 
e gasolina, pelo período de fretamento de 08 horas, podendo 
percorrer até 100 km. 

 

 

MOBILIZAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

SOCIAL - TEATRO 

 

 

 

71.07.00 

→ Produção e apresentação de peça teatral. Inclui produção 
da peça (definição de público-alvo, criação de roteiro, 
direção, preparação dos atores e repertório musical), 
conforme item 71.07.01 da planilha orçamentária; custos de 
confecção de figurinos e adereços, conforme item 71.07.02; 
apresentação de peça teatral (atores, apoio, transporte, 
figurino, adereços, equipamentos e instrumentos musicais) 
conforme especificidades do item 71.07.03 e sonorização, 
quando necessária para a apresentação, conforme 
especificidades do item 71.07.04 da Planilha de Orçamento. 

MOBILIZAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

SOCIAL – CRIAÇÃO DE 

PEÇAS GRÁFICAS 

 

71.09.01 

→ Disponibilização de horas de técnico nível superior  com 
graduação em Jornalismo para criação de peças gráficas, 
incluídos encargos e tributos relativos à contratação da mão 
de obra e transporte, a serem utilizadas  conforme 
cronograma físico-financeiro. 

71.09.02 
→ Disponibilização de horas de técnico nível superior com 
graduação em Design Gráfico para criação de peças 
gráficas, incluídos encargos e tributos relativos à contratação 
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da mão de obra e transporte, a serem utilizadas  conforme 
cronograma físico-financeiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO DE EDUCAÇÃO 
SOCIOAMBIENTAL  - 
ELABORAÇÃO DO 

DIAGNÓSTICO 
PARTICIPATIVO 

71.10.01 

→ Elaboração de metodologia do diagnóstico participativo, 
incluindo horas técnicas de profissional de nível superior 
graduado em quaisquer cursos da área de humanas ou 
biológicas, desde que possua curso de especialização ou 
aperfeiçoamento em educação ambiental, incluídos encargos 
e tributos relativos à contratação da mão de obra e 
transporte e impressão final do documento. 

71.10.03 

→ Disponibilização de ônibus convencional modelo turismo 
executivo com motorista e fretamento de 04 horas para 
realização de visita técnica, capacidade 45 a 50 lugares 
Ônibus para visitas técnicas orientadas. 

71.10.04 
→ Fornecimento de lanche (400 ml refrigerante, 150 g mini 
pão de queijo,1 copo descartável, 2 guardanapos) 

71.10.05 
→ Monitor de atividades de educação socioambiental, 
fornecimento de horas de profissional de nível médio, com 
experiência em ações educativas na área ambiental. 

71.10.06 

→ Oficina temática para elaboração de biomapa, composta 
de 8 horas de técnico de nível superior graduado em 
quaisquer cursos da área de humanas ou biológicas, desde 
que possua curso de especialização ou aperfeiçoamento em 
educação ambiental, incluídos apostilas e encargos e 
tributos relativos à contratação da mão de obra e transporte. 

 
71.10.07 

→ Seminário de devolução do diagnóstico participativo, 
composto de 08 horas de técnico de nível superior sênior, 
identificado como ministrante do Seminário ou Fórum, 
graduado em quaisquer cursos da área de humanas ou 
biológicas, desde que possua especialização ou mestrado ou 
doutorado afins com o tema da educação ambiental e 
experiência anterior em ministrar este tipo de atividade. Além 
do ministrante, está incluso 08 horas de profissional de nível 
médio, incluídos em ambos os casos encargos e tributos 
relativos à contratação de mão de obra e transporte e 
plotagens. 

 
 

71.10.08 

→ Oficinas de elaboração de propostas de ações a partir dos 
biomapas e do diagnóstico, composta de 8 horas de técnico 
de nível superior graduado em quaisquer cursos da área de 
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humanas ou biológicas, desde que possua curso de 
especialização ou aperfeiçoamento em educação ambiental, 
incluídos apostilas e encargos e tributos relativos à 
contratação da mão de obra e transporte. 
 

71.10.09 → Realização do diagnóstico participativo com emissão de 
relatório final, incluindo horas técnicas de profissional de 
nível graduado em quaisquer cursos da área de humanas ou 
biológicas, desde que possua especialização ou mestrado ou 
doutorado afins com o tema da educação ambiental e ainda 
horas de profissional de nível superior graduado em 
quaisquer cursos da área de humanas ou biológicas, desde 
que possua curso de especialização ou aperfeiçoamento em 
educação ambiental, incluídos encargos e tributos relativos à 
contratação da mão de obra e transporte e impressão final 
do documento. 
 

EIXOS, PRODUTOS E 

SERVIÇOS 
ITEM ESPECIFICAÇÕES 

PLANO DE EDUCAÇÃO 
SOCIOAMBIENTAL  - 

CURSOS E 
CAPACITAÇÃO 

 

71.11.03 

 

→ Oficinas temáticas de capacitação - 04 horas - profissional 
de nível superior, transporte e gasolina - Inclui 04 horas de 
técnico de nível superior, com experiência em ministrar 
oficinas afins ao tema. Inclui-se encargos e tributos relativos 
à contratação da mão de obra e transporte e incluídos custos 
para aquisição de material prático. Oficinas a serem 
oferecidas para público estimado de 30 pessoas. 

71.11.04 
 

→ Oficinas temáticas de capacitação - 08 horas – 
profissional de nível superior, transporte e gasolina - Inclui 10 
horas de profissional de nível superior graduado em 
quaisquer cursos da área de humanas ou biológicas, desde 
que possua curso de especialização ou aperfeiçoamento em 
educação ambiental e com experiência em ministrar oficinas 
no tema selecionado à época da execução. Considera-se 08 
horas para ministrar as oficinas temáticas de capacitação e 
02 horas para preparação de material. Incluem-se encargos 
e tributos relativos à contratação da mão de obra e 
transporte e custos para impressão/reprodução de apostilas 
e recursos para aquisição de material prático. Oficinas a 



 
COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE – URBEL 

 

Secretaria Municipal de Obras e 
Infraestrutura - SMOBI 

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS Página N.º 27/38 

Assunto/Objeto: 

Contratação de Serviços para implementação do Projeto de Trabalho Técnico Social PTTS do 
Empreendimento Sistema de amortecimento de cheias – Bacia do Ribeirão Arrudas. 
Intervenções no Bairro das Indústrias. 
 
Regional: Barreiro  
 

PLANO DE OBRAS: 1039 - B1-S-INF-12 DATA: 04/08/2021 

PROCESSO N°: 01-024.671/21-36 LICITAÇÃO: URBEL/SMOBI PE 007/2021 

 
serem oferecidos para público estimado de 30 pessoas. 

71.11.08 
→ Disponibilização de ônibus convencional modelo turismo 
executivo com motorista e fretamento de 04 horas para 
realização de visita técnica, capacidade 45 a 50 lugares. 

71.11.10 

→ Oficina de introdução ao conceito de meio ambiente - 
Oficina temática de capacitação composta de 04 horas de 
técnico de nível superior graduado em quaisquer cursos da 
área de humanas ou biológicas, desde que possua curso de 
especialização ou aperfeiçoamento em educação ambiental, 
incluídos apostilas e encargos e tributos relativos à 
contratação da mão de obra e transporte 

71.11.11 

→ Oficina de percepção ambiental, composta de 4 horas de 
técnico de nível superior graduado em quaisquer cursos da 
área de humanas ou biológicas, desde que possua curso de 
especialização ou aperfeiçoamento em educação ambiental, 
incluídos apostilas e encargos e tributos relativos à 
contratação da mão de obra e transporte. 

71.11.14 

→ Oficina de construção de folder comunitário, composta de 
8 horas de técnico de nível superior graduado em quaisquer 
cursos da área de humanas ou biológicas, desde que possua 
curso de especialização ou aperfeiçoamento em educação 
ambiental, incluídos apostilas e encargos e tributos relativos 
à contratação da mão de obra e transporte. 
 

 

a) Especificações técnicas para o profissional Técnico Nível Superior Supervisor / Responsável Técnico da 

CONTRATADA, a ser disponibilizado conforme composição de custos do item 71.01.22, que compõe a equipe 

mínima: 

 

a.1) O profissional deverá possuir formação em Serviço Social e/ou Ciências Sociais / Sociologia. 

 

a.2) O profissional deverá comprovar, por meio de atestados ou currículo, que executou, na qualidade 

de responsável técnico, OU coordenador, OU supervisor, serviços de mobilização e desenvolvimento 
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de comunidades de baixa renda, devendo incluir pelo menos ações de educação ambiental e/ ou 

patrimonial. 

 

a.3) O profissional citado nesse tópico deverá apresentar, também, o devido registro profissional no 

conselho de classe, caso se encontrem ativo / em funcionamento. 

 

b) As atribuições do Responsável Técnico são as seguintes: 

 

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

b.2) Garantir o cumprimento dos cronogramas bem como o bom desenvolvimento das ações e 

atividades do PTTS;  

b.3) Responder pela metodologia de trabalho apresentada pela CONTRATADA e aprovada pela 

CONTRATANTE; 

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

b.5) Elaborar e firmar os “Relatórios de Acompanhamento Mensal” bem como o “Relatório Final”;  

b.6) Elaborar e garantir, juntamente com a Supervisão da CONTRATANTE, o cumprimento dos planos 

de ação bem como dos serviços que dependem de subcontratação de consultoria externa;  

b.7) Executar e responder pelos processos de Planejamento, Monitoramento e Avaliação das ações; 

 

c) O Responsável Técnico deverá cumprir obrigatoriamente jornada de trabalho de 16 (dezesseis) horas 

mensais, o que corresponde à carga horária de 04 (quatro) horas semanais em atividades de planejamento e 

monitoramento, conforme indicado pela CONTRATANTE. O referido profissional deverá ter disponibilidade para 

eventuais reuniões noturnas, em feriados e/ou finais de semana. 

 

d) Especificações técnicas para os profissionais Técnico Nível Superior, a ser disponibilizado conforme 

composição de custos do item 71.01.22, que compõe a equipe mínima: 

d.1) A composição de custos apresentada prevê a disponibilidade de 01 (um) técnico de nível Superior, 

que deverá possuir formação em uma das seguintes áreas acadêmicas: Geografia, Filosofia, 

Pedagogia, História, Serviço Social, Psicologia, Sociologia ou Ciências Sociais. 

d.2) O profissional deverá comprovar que possui experiência em mobilização e/ou comunicação social 

OU, acompanhamento social de obras OU ações de educação ambiental. 
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d.3) A experiência da equipe técnica deverá ser comprovada através de atestado técnico e/ou 

curriculum vitae, a serem apresentados quando da Ordem de Serviço;  

d.4) Os profissionais deverão apresentar, também, o devido registro profissional nos conselhos de 

classe, caso se encontrem ativos / em funcionamento. 

 

e) O profissional Técnico de Nível Superior especificados no item 71.01.22 deverá cumprir obrigatoriamente a 

jornada de trabalho de 176 (cento e setenta e seis) horas mensais, correspondendo à carga horária de 08 (oito) 

horas diárias, com a execução das atividades descritas no item 71.01.22; 

 

f) Especificações técnicas para o profissional Técnico de Nível Médio – Auxiliar Administrativo, a ser 

disponibilizado conforme composição de custos do item 71.01.22, que compõe a equipe mínima: 

f.1) O técnico social de nível médio deverá possuir segundo grau completo. 

f.2) Deverá comprovar que possui experiência em: apoio gerencial em projetos sociais voltados para 

população de baixa renda. A experiência da equipe técnica deverá ser comprovada através de atestado 

técnico e/ou curriculum vitae, a serem apresentados quando da Ordem de Serviço;  

 

g) O profissional Técnico de Nível Médio especificado no item 71.01.22 deverá cumprir obrigatoriamente 

jornada de trabalho de 176 (cento e setenta e seis) horas mensais, correspondendo à carga horária de 08 (oito) 

horas diárias, com a execução das atividades descritas no item 71.01.22; 

 

h) Os membros da equipe mínima prevista no item 71.01.22 deverão possuir habilidades de comunicação e 

mobilização em comunidades de baixa renda e com o público em geral. 

 

i) Para os demais profissionais de Nível Superior ou Superior Sênior, integrantes das composições de 

custos dos itens relacionados a realização/produção de jornal semestral, cursos, oficinas, seminários, 

diagnósticos e pesquisas serão exigidas qualificação ou experiência profissional em conformidade com as 

atividades a serem desenvolvidas e já indicadas no Quadro de Especificações do item 4.1 do presente 

documento. 

 

j) As Especificações técnicas para os veículos, conforme composição de custos do item 71.01.22 deverão 

observar: 
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01 (um) veículo com motorista, com no máximo 01 (um) ano de fabricação, 4 (quatro) portas, 

licenciado, coberto com seguro total, respondendo a CONTRATADA por seu abastecimento, guarda, 

conservação e manutenção. Justifica-se a especificação em função da necessidade de transporte de 

pessoas ligadas ao trabalho ou de famílias em processo de atendimento, facilitando o acesso ao veículo; 

 

k) O veículo se destina ao transporte de passageiros, da equipe técnica da URBEL / PBH e/ou da contratada 

para vistorias, participação de reuniões e demais atividades necessárias, bem como ao transporte de famílias 

atendidas para as atividades previstas. 

 

l) As Especificação técnicas relativas à manutenção do escritório social, conforme composição de custos do 

item 71.01.22 deverão observar: 

l.1) Fornecimento permanente de serviço de telefonia fixa e móvel com fornecimento de, no mínimo, 01 

linha fixa com ligações ilimitadas para fixo e 02 linhas móveis com franquia de 500 (quinhentos) minutos 

cada, com acesso à tecnologia wi-fi, a fim de atender o Escritório e a equipe social, durante todo o tempo 

de prestação de serviço; 

l.2) Disponibilidade permanente de acesso à internet banda larga (mínimo 10 Mega), com implantação 

de conexão em rede, a fim de atender o Escritório e a equipe social, durante todo o tempo de prestação 

de serviço; 

l.3)  Fornecimento permanente, durante todo o tempo da prestação do serviço, de materiais de escritório, 

solicitados pela CONTRATANTE, pertinentes à execução dos serviços, conforme item 71.01.22. Estão 

inclusos o fornecimento dos seguintes materiais: papel (A4, A3, sulfite, almaço, contact, ofício, etc.), 

lápis, canetas (hidrográfica, marca texto, esferográfica, etc), borrachas, clips, régua plástica, prancheta 

Eucatex, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, grampos, caixa box para arquivo, envelopes, grampeadores, 

cola, livros de ata, pastas, pincéis atômicos, toner para impressora, material de limpeza (diversos), 

dentre outros materiais aprovados pela Fiscalização da CONTRATANTE. 

 

m) Ainda com relação aos insumos contidos na especificação do item 71.01.22, seguem orientações 

complementares: 

m.1) A CONTRATANTE poderá solicitar a desmobilização imediata de qualquer profissional ou estipular 

uma data futura para tal, seja por motivo de indisciplina, incapacidade técnica, término de obras ou 

outro de acordo com seu interesse e do bom andamento da execução do contrato. Havendo 
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necessidade de substituição, a critério da CONTRATANTE, o profissional substituto deverá atender a 

especificação técnica estabelecida na presente documentação técnica.  As exigências de caráter 

técnico-profissional se justificam pela natureza específica do objeto licitado, quer seja a execução de 

projeto de trabalho social em áreas localizadas em zonas especiais de interesse social do município e 

por isso, são pertinentes para garantir minimamente a capacidade de cumprimento das obrigações 

contratuais. 

m.2) Toda a equipe deverá ter disponibilidade para eventuais reuniões noturnas, em feriados e/ou finais 

de semana com a comunidade, cabendo à CONTRATADA a observância da legislação trabalhista no 

que se refere à horas extras, banco de horas e compensação. 

 

n) Especificações relativas ao fornecimento dos computadores: 

n.1) A CONTRATADA deverá fornecer, no período de vigência do contrato, 03 (três) computadores 

Intel® CORE™ I3- 2120, 8GB, 500GB, gravador de DVD, leitor de cartões, HDMI, LCD 18.5" e 

WINDOWS 8 ou similar. Os equipamentos deverão fazer parte do patrimônio da CONTRATADA, 

devendo ser fornecidos pelo prazo contratual da prestação dos serviços. 

n.2) A manutenção dos equipamentos acima mencionados ficará a cargo da CONTRATADA. O 

atendimento ao chamado para suporte terá prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas corridas, 

contadas a partir da hora da reclamação, para que o defeito seja efetivamente corrigido. Caso o 

equipamento ou algum de seus componentes tenha que ser retirado do local de instalação ou o tempo 

de instalação ou reparo seja superior a 24 (vinte e quatro) horas, a CONTRATADA deverá substituir o 

equipamento ou componente, no ato da retirada, por outro equivalente, com configuração semelhante 

ou superior. 

 

4.2 CONFECÇÃO E OU REPRODUÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 

 

Para a CONFECÇÃO e/ou REPRODUÇÃO de MATERIAIS GRÁFICOS, a CONTRATADA deverá observar as 

quantidades determinadas na planilha orçamentária bem como as seguintes especificações mínimas quanto ao 

tipo de material utilizado: 

 

a) Folder Tipo 1 (item 71.04.04): couché 145 G; cores 4X4, formato aberto: 29,7 cm x 14 cm (A4); 

formato fechado: 14,8 cm X 21 cm, Páginas: 1 folha / 4 páginas, acabamento: 1 dobra. 
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b) Diagramação e impressão do Folheto Por Dentro do Vila Viva (item 71.04.06): off set 120g; formato 

aberto: 14,8 x 21 cm; cores: 4x0; páginas: 1 folha (apenas frente), com tiragem mínima de 100 

unidades. 

 
c) Diagramação e impressão do Folheto Local Limpo (item 71.04.08): papel off set 120 g; formato 

aberto: 14,8 x 21 cm; cores: 4x0 páginas; 1 folha (apenas frente), com tiragem mínima de 100 

unidades. 

 
d) Diagramação e impressão de folheto Cidade limpa (item 71.04.09): papel off set 120 g; formato 

aberto: 14,8 x 21 cm; cores: 4x0, páginas: 1 folha (apenas frente), com tiragem mínima de 100 

unidades. 

 
e) Cartilha “PREVENILDO” (item 71.04.14): papel: couché liso 145 g; formato aberto: 29,7 x 21 cm (A4); 

formato fechado: 14,8 x 21 cm; cores: 4x4; páginas: 1 folha/ 4 páginas; acabamento: dobra. 

 

f) Cartilha institucional tipo 1 (item 71.04.17): papel couche 145g; cores: 4 x 4, formato aberto: 29,7cm 

x 21cm; formato fechado: 14,8cm x 21cm; páginas: 3 folhas/ 12 páginas, acabamento: dobra e grampo. 

 

g) Certificados (item 71.04.22): papel offset 210 g, formato 30 x 21 cm, cores 4x0. 

 
h) Produção de Cartilha Institucional Tipo 4 – Digital (item 71.04.24): Inclui horas de profissional 

designer e jornalista e incluídos encargos e tributos relativos à contratação da mão de obra.  

 
i) Banner (item 71.06.01): Impressão em lona; Acabamento com bastão e corda; Formato aberto: 100 x 

120 cm; Cores: 4x0.  

 

j) Faixas (item 71.06.02): Pintura sobre tecido (morim); Formato aberto: 6 x 0,8 m. Os custos da 

instalação das faixas em locais indicados pela CONTRATANTE estão contemplados na planilha 

orçamentária. 
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k) Diagramação e impressão de agenda de compromisso (item 71.06.03) - papel off set 150g; formato 

aberto (29,7 X 10,5 cm) ou fechado (14,85 X 10,5 cm); em cores 4x4; paginação de 2folhas/8 páginas; 

acabamento dobra/grampo. 

 

l) Camisetas para o Grupo de Referência (item 71.06.04): manga curta, malha de algodão, com 

aplicação da logomarca do Vila Viva ou da atividade na frente, em cores, logomarca dos parceiros em 

branco.  

 
m) Faixas (item 71.06.06): Pintura sobre tecido (morim); Formato aberto: 4 x 0,8 m. Os custos da 

instalação das faixas em locais indicados pela CONTRATANTE estão contemplados na planilha 

orçamentária. 

 

n) Boné (item 71.06.07): em tecido brim leve, com regulador de plástico, personalizado no silk (até 04 

cores) com tiragem mínima de 100 unidades. 

 
o) Bolsa carteiro em lona (item 71.06.08): Colorida alça de ombro com regulador, 42 X 33 cm, gravação 

em silk 01 cor, com tiragem mínima de 100 unid. 

 
p) Placa de Sinalização (item 71.06.09): Fornecimento e colocação de placa de sinalização em PVC com 

dois furos e espessura de 3mm, silkada em 04 cores, tamanho de 30cm x 40cm.  

 

Toda a elaboração da arte e conteúdo das peças gráficas, excetuando-se o Folder Tipo 1 (item 71.04.04), a 

Cartilha Institucional Tipo 1 (item 71.04.17), o Jornal Semestral (item 71.05.01) e a Cartilha Digital Tipo 4 

(item 71.04.24) da planilha orçamentária, são de responsabilidade da URBEL. Os modelos serão 

disponibilizados para a reprodução pela CONTRATADA quando da emissão da Ordem de Serviço, conforme 

especificações mínimas do tipo de material a ser utilizado explicitado no item 4.2. 

 

 A proposta do conteúdo da peça gráfica Jornal Semestral deverá ser apresentada pela CONTRATADA e 

aprovada pelo fiscal do contrato para liberação dos serviços previstos no item 71.05.00 da planilha 

orçamentária. A especificação para redação e diagramação do jornal consta no item 71.05.01 da planilha de 

orçamento e no item 4.1 destas Orientações Técnicas. Já a impressão está prevista no item 71.05.02 da 

planilha orçamentária, e deve seguir a seguinte orientação: impressão em formato A3 (420 X 297MM), papel AP 
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115G, COR 4X4, paginação: 1folha/4páginas, acabamento com dobra. Inclui reuniões para definição de pautas, 

realização de entrevistas, registro fotográfico, redação, diagramação e impressão em gráfica. 

 

Para a liberação da reprodução da peça gráfica Jornal Semestral, sua redação e diagramação deverão ser 

previamente aprovadas pela URBEL. 

 

O Folder Tipo 1 (item 71.04.04) e a   Cartilha Institucional Tipo 1 (item 71.04.17) e a Cartilha Digital Tipo 4 

(item 71.04.24)  terão seu conteúdo definido a partir de especificidades de comunicação que forem percebidas 

ao longo do andamento dos trabalhos, respeitando as especificações descritas no tópico 4.2.d do presente 

documento. 

 

4.3 SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA E INSUMOS DE APOIO A GESTÃO E EXECUÇÃO DO PTTS 

 

4.3.1 Itens a serem fornecidos 

 

Os itens descritos abaixo deverão ser fornecidos pelo prazo contratual da prestação dos serviços na 

conformidade das especificações técnicas e do cronograma, e manter-se durante todo este período em 

condições adequadas de uso. 

 

A manutenção dos itens de infraestrutura ficará a cargo da CONTRATADA. O atendimento ao chamado para 

suporte terá prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas corridas, contadas a partir da hora da reclamação, para 

que o defeito seja efetivamente corrigido. Caso o equipamento ou algum de seus componentes tenha que ser 

retirado do local de instalação ou o tempo de instalação ou reparo seja superior a 24 (vinte e quatro) horas, a 

CONTRATADA deverá substituir o equipamento ou componente, no ato da retirada, por outro equivalente, com 

configuração semelhante ou superior. 

 

O valor orçado para tais itens considera o desgaste de uso, e tais equipamentos serão devolvidos à 

CONTRATADA após o encerramento do contrato. 

 

a) Fornecimento de 01 video projetor multimidia – Datashow: 3500 lumens, contraste 500:1, resolução 

NAT 1024 X 768, interfaces VGA E HDMI (item 71.03.01); 
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b) Fornecimento de 01 tela para projeção, com tripé, medindo 1,80m de largura (item 71.03.02); 

c) Fornecimento de 01 arquivo de aço com 4 gavetas, 0,57X0,45X1,33m, cor cinza (item 71.19.01); 

d) Fornecimento de 02 estantes de aço: 0,92 metros de largura, 0,40 metros de profundidade, 2,00 metros 

de altura, com 06 prateleiras reguláveis, em aço reforçado com cruzamento no fundo e laterais em 

chapa 22 milímetros, coluna 14 milímetros, na cor cinza (item 71.19.02); 

e) Fornecimento de 01 armário de aço: 02 portas 170x72x40 centímetros (item 71.19.03); 

f) Fornecimento de 01 mesa diretor: 1,20 de diâmetro, estrutura com 4 fixações, na cor ovo, E=15 

milímetros (item 71.19.06); 

g) Fornecimento de 02 mesas: 1,20x0,60x75 metros, com tampo E=15 milímetros, na cor ovo, com 

gaveteiro lado direito ou esquerdo, com 3 (três) gavetas (Item 71.19.07); 

h) Fornecimento de 01 mesa de apoio, 1,0X0,7 com tampo E=15 milímetros, na cor ovo (item 71.19.08); 

i) Fornecimento de 04 cadeiras fixas: simples, sem braço, estofado revestido em couro sintético (item 

71.19.09); 

j) Fornecimento de 02 cadeiras giratórias: para digitador, com suporte para apoia-braços reguláveis, 

estrutura de 05 hastes e rodízios duplos. Regulagem de altura do assento a gás. Assento em tecido cor 

preta (item 71.19.10); 

k) Fornecimento de 02 cadeiras conjugadas com 03 assentos (item 71.19.12); 

l) Fornecimento de 01 ventilador de coluna 40-43 CM, 45 W de potência, 3 pás, 3 velocidades (item 

71.19.52); 

 

4.3.2 Itens a serem adquiridos 

 

Os itens de consumo abaixo elencados serão adquiridos pela CONTRATADA na conformidade das 

especificações técnicas, e deverão estar disponíveis para uso do escritório social na conformidade do 

cronograma: 

a) Fornecimento de 01 extensão elétrica com 3 pinos, 5 metros, 3 pinos (item 71.19.16); 

b) Fornecimento de 02 quadros brancos 1,0m x 1,5m (item 71.19.18); 

c) Fornecimento de 02 quadros aviso 1,20m x 0,90cm, feltro, moldura alumínio (item 71.19.19); 

d) Fornecimento de 01 grampeador para escritório, conforme especificações do item 71.19.22; 

e) Fornecimento de 02 extratores de grampo, espátula galvanizado (item 71.19.23); 

f) Fornecimento de 03 percevejos 10mm, caixa com 100 unidades (item 71.19.24); 
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g) Fornecimento de 05 pastas tipo catálogo preta com 100 folhas / plástico (item 71.19.26); 

h) Fornecimento de 30 pastas de plástico com elástico (245x335), em cores variadas (item 71.19.27); 

i) Fornecimento de 30 pastas de plástico com elástico (235x350), em cores variadas (item 71.19.28); 

j) Fornecimento de 15 pastas suspensas: marmorizadas, pintadas, com hastes plásticas (item 71.19.29); 

k) Fornecimento de 01 furador de papel 2 furos para até 25 folhas (item 71.19.33); 

l) Fornecimento de 02 pranchetas Duratex ofício com prendedor metálico (item 71.19.34); 

m) Fornecimento de 01 suporte para fita adesiva de 12mm (item 71.19.36); 

n) Fornecimento de 02 porta lápis/clips de plástico/acrílico (item 71.19.39); 

o) Fornecimento de 01 kit de almofadas para carimbo, sendo cada kit composto por uma unidade azul, 

uma preta e uma vermelha, dimensão 6,7 x 11cm cada, item 71.19.42); 

p) Fornecimento de 01 apagador para quadro branco (item 71.19.43); 

q) Fornecimento de 03 cestos de lixo, 12L, em polipropileno (item 71.19.65); 

r) Fornecimento de 01 HD externo 1TB portátil (item 71.19.78); 

s) Fornecimento de 02 pen drives 8GB (item 71.19.82); 

t) Fornecimento de 02 kits de lápis de cor com 12 cores, sextavado (item 71.20.59); 

u) Fornecimento de 03 galões de álcool gel, antisséptico, tamanho 5 litros, concentração 70% (item 

71.21.75); 

v) Fornecimento de 35 frascos plásticos para acondicionar álcool gel, capacidade 125ml (item 71.21.76) 

para o Grupo de Referência e para entrega individual durante atendimento, quando necessário; 

w) Fornecimento de 200 máscaras de proteção facial em tecido (item 71.21.77) para o Grupo de 

Referência e para entrega individual durante atendimento, quando necessário; 

x) Fornecimento de 02 totem dispenser para aplicação de álcool em gel – capacidade 1litro (item 

71.21.78). 

 

4.3.3  Serviços de Impressão e Reprografia 

 

A CONTRATADA deverá fornecer as REPROGRAFIAS, PLOTAGENS E IMPRESSÕES COLORIDAS 

conforme previstas nos itens da planilha orçamentária. 

a) 71.19.83 (impressão A3 colorida); 

b) 71.19.84 (impressão A4 colorida); 

c) 71.19.85 (impressão A4 preto e branco); 
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d) 71.20.12 (xerox preto e branco formato A4); 

e) 71.20.14 (xerox colorido formato A4); 

f) 71.20.16 (encadernação A4 acetato, pcv/cromicote, com espiral; 

g) 71.20.29 (plotagem colorida sulfite formato A4); 

h) 71.20.30 (plotagem colorida sulfite formato A3). 

 

5. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO  

 

A medição será efetuada considerando os critérios abaixo indicados: 

 

a) O Item 71.01.22 da planilha orçamentária será medido considerando-se a execução de apenas uma 

unidade/mês, desde que apresentado relatório mensal das atividades, contendo, pelo menos: o planejamento 

para o período, o relatório conforme modelo constante no COTS versão 2013, a comprovação dos 

atendimentos e atividades realizadas, através de registros de atendimento, listas de presença, registro 

fotográfico entre outros. A apuração das horas dedicadas da equipe será realizada em formulários específicos 

da CONTRATADA, que deverá apresenta-lo a CONTRATANTE sempre que for solicitado. Em caso de atrasos 

na entrega do relatório mensal, permite-se a medição de mais de uma unidade/mês equivalente aos meses 

anteriores que porventura não tenham sido aprovados no período de vigência do serviço. Se não forem 

disponibilizados todos os itens e quantidades previstas na composição do item, a medição será feita de forma 

proporcional, apurando-se a quantidade disponibilizada de cada item, adequando-se a medição à fração 

cabível com base na unidade mês. 

 

 

b) Para os itens de consultoria como oficinas, vistorias, seminários e cursos, especificamente para os itens 

71.10.06, 71.10.07, 71.10.08, 71.10.09, 71.11.10, 71.11.11, 71.11.14, 71.11.20 e 71.11.30 da planilha de 

orçamento, se não forem atendidos todos os insumos previstos na Composição de Preços Unitários a medição 

será feita na proporção constante da planilha de custos apresentada pela licitante. Justifica-se tal diretriz para a 

medição por se tratarem de serviços compostos de sub-itens, que nem todos podem ser disponibilizados 

quando da realização do item. 
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c) Os itens da Planilha de Orçamento, que envolvem elaboração de material a ser aprovado pela 

CONTRATANTE, serão objeto de medição na seguinte forma: 40% (quarenta por cento) na apresentação da 

primeira versão, outros 30% (trinta por cento) na entrega com as correções solicitadas pela .contratante e 30% 

(trinta por cento) na aprovação final do documento.,  

 

Os demais itens da Planilha de Orçamento serão medidos conforme a quantidade de unidades de medida 

efetivamente executadas ou disponibilizadas, conforme preços unitários estabelecidos na planilha da licitante 

vencedora. 

 

 

 

Maria Aparecida Botelho Torres 

Fiscal do Contrato 

Coordenadora Social Barreiro 

Diretoria de Projetos e Obras - URBEL 
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