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Aos [x] dias do mês de [x] de 2022, tendo de um lado, o Município de Nova Lima (“MUNICÍPIO”), 

neste ato representado pelo(a) Secretário(a) Municipal de [x], Sr(a). [x], doravante denominado PODER 

CONCEDENTE, e de outro lado, [x], Sociedade de Propósito Específico – SPE, constituída especialmente para 

a execução do presente Contrato de Concessão Administrativa, com endereço à [x]/MG, CEP nº   [x] neste 

ato representada pelo Sr(a). [x], na forma dos seus atos constitutivos, doravante denominada 

CONCESSIONÁRIA. 

Considerando: 

1) Que o PODER CONCEDENTE, autorizado pela Lei Municipal nº 2.015, de 01 de novembro de 2007, realizou 

procedimento licitatório na modalidade de concorrência pública para a delegação da prestação de serviços de apoio, 

não pedagógicos de operação e manutenção e execução de obras de implantação das unidades de ensino da rede 

municipal de educação do Município de Nova Lima; 

2) Que após este regular procedimento licitatório, foi(ram) selecionada(s) a(s) empresa(s) [x], em conformidade com ato 

do Srº(a). Secretário(a) Municipal de [x], publicado no sítio eletrônico [x] no dia [x] de [x] de [x]; e  

3) Que, na forma do que dispõe o Edital de Concorrência Pública nº [x] (“EDITAL”), a(s) empresa(s) [x], vencedora(s) da 

aludida concorrência pública, constituiu(íram) a CONCESSIONÁRIA, tendo atendido as exigências para assinatura do 

CONTRATO estabelecidas no EDITAL, têm as partes (“PARTES”) entre si, justas e acordadas, as condições expressa no 

presente Contrato de Concessão Administrativa (“CONTRATO”), que será regido pelas normas e cláusulas referidas a 

seguir. 
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CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS  

1 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

1.1 A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA será regida pelas regras previstas neste CONTRATO e seus ANEXOS, e pela Lei 

Municipal nº 2.015, de 01 de novembro de 2007; pela Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004; pela 

Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei 

Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e, demais normas vigentes sobre a matéria. 

2 INTERPRETAÇÃO 

2.1 Regras básicas de Interpretação. Em caso de divergência entre as normas previstas na LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, 

no EDITAL, neste CONTRATO e seus ANEXOS, prevalecerá o seguinte: 

2.1.1 Em primeiro lugar, as normas legais vigentes à época da publicação do EDITAL; 

2.1.2 Em segundo lugar, as normas do corpo do EDITAL; 

2.1.3 Em terceiro lugar, as normas do CONTRATO; 

2.1.4 Em quarto lugar, as demais normas dos demais ANEXOS do CONTRATO. 

(i) Em caso de divergência entre os ANEXOS, prevalecerão aqueles elaborados pelo PODER 

CONCEDENTE e, em caso de divergência entre ANEXOS elaborados pelo PODER CONCEDENTE, 

prevalecerá aquele de data mais recente. 

(ii) Os ANEXOS elaborados pela CONCESSIONÁRIA e expressamente aprovados pelo PODER 

CONCEDENTE serão equiparados aos ANEXOS elaborados pelo PODER CONCEDENTE para os fins 

da subcláusula anterior. 

(iii) Os títulos atribuídos às Cláusulas e Subcláusulas do CONTRATO e dos ANEXOS servem apenas 

como referência e não devem ser considerados para efeitos de interpretação das disposições 

contidas nas correspondências Cláusulas e Subcláusulas. 

2.2 Exceto quando o contexto não permitir, aplicam-se a seguintes regras à interpretação do CONTRATO: 

2.2.1 As definições do CONTRATO serão igualmente aplicadas nas formas singular e plural; e 

2.2.2 Referências ao CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir eventuais alterações e 
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aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES. 

3 ANEXOS 

3.1 Para todos os fins, integram o CONTRATO os seguintes ANEXOS do CONTRATO: 

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

CAPÍTULO II – ELEMENTOS DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA  

CAPITULO III – DIREITO E OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

CAPÍTULO IV – DA ESTRUTURA JURÍDICA E OPERACIONAL DA SPE  

CAPÍTULO V – DOS PAGAMENTOS À CONCESSIONÁRIA  

CAPÍTULO VI – DA ALOCAÇÃO DE RISCOS  

CAPÍTULO VII – DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO  

CAPÍTULO VIII – DA EXECUÇÃO ANÔMALA DO CONTRATO  

CAPÍTULO IX – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO  

CAPÍTULO X – RESOLUÇÃO DE DISPUTAS  

CAPÍTULO XI – DISPOSIÇÕES FINAIS  

ANEXO 1 - EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA  

ANEXO 2 - ATOS CONSTITUTIVOS DA CONCESSIONÁRIA  

ANEXO 3 - PROPOSTA COMERCIAL DA CONCESSIONÁRIA  

ANEXO 4 - RELAÇÃO DOS LOCAIS DE IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO  

ANEXO 5 - ESPECIFICAÇÕES DE PROJETOS E DE OBRAS DAS UNIDADES DE ENSINO  

ANEXO 5A - ESPECIFICAÇÕES DE PROJETOS E DE OBRAS - UNIDADE CONSTRUÍDA PELA PREFEITURA 
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ANEXO 6 - DIRETRIZES MÍNIMAS DOS SERVIÇOS  

ANEXO 7 - CONDIÇÕES GERAIS DAS APÓLICES DE SEGUROS  

ANEXO 8 - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE MOBILIÁRIO  

ANEXO 9 - SISTEMA DE MENSURAÇÃO DO DESEMPENHO  

ANEXO 10 - MODELO PARA O CÁLCULO DO PAGAMENTO DA CONCESSIONÁRIA  

ANEXO 11 - DIRETRIZES DE GOVERNANÇA DAS UNIDADES DE ENSINO  

ANEXO 12 -   RELAÇÃO DE BENS REVERSÍVEIS E DE BENS CEDIDOS À CONCESSIONÁRIA PELO PODER 

CONCEDENTE  

ANEXO 13 - CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  

ANEXO 14 – DIRETRIZES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE  

CAPÍTULO II – ELEMENTOS DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 

4 OBJETO 

4.1 O objeto do CONTRATO é a delegação, por meio de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, da prestação de SERVIÇOS 

de apoio não pedagógicos, de operação, manutenção, ampliação, reforma e execução de implementação das 

obras das novas UNIDADES DE ENSINO do Município de Nova Lima - MG, na forma das diretrizes e 

especificações mínimas constantes dos ANEXOS 5, 5A, 6 e 8, e o atendimento aos parâmetros do SISTEMA DE 

MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO, previstos no ANEXO 9. 

4.2 Compõem o OBJETO do presente CONTRATO, observadas as especificações do CONTRATO e ANEXOS, as 

seguintes atividades:  

4.2.1 Implantação, reforma, construção: elaboração dos planos, projetos, execução de obras e serviços 

necessários para atender as necessidades de 34 Unidades de ensino e para construção de novas 

unidades de ensino, na forma prevista nos anexos 5 e 5A; 

4.2.2 Operação e manutenção: atividades operacionais e de manutenção preventiva e corretiva para 
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atendimento das especificações e parâmetros de qualidade previstos no CONTRATO e seus ANEXOS. 

5 PRAZO 

5.1 O presente CONTRATO vigerá pelo prazo de 30 (trinta) anos, contados a partir da DATA DE EFICÁCIA, podendo 

ser prorrogado nos termos e condições da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004 e da Lei Municipal 

nº 2.015, de 01 de novembro de 2007. 

5.2 O PRAZO DA CONCESSÃO poderá ser prorrogado, até o limite legal, após avaliação e anuência prévia do PODER 

CONCEDENTE, consubstanciada na garantia da continuidade e adequação dos SERVIÇOS objeto deste 

CONTRATO. 

5.3 A extensão do PRAZO DA CONCESSÃO como medida para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

do CONTRATO não será considerada prorrogação. 

5.4 A prorrogação da CONCESSÃO somente poderá ocorrer mediante atendimento das seguintes condições: 

5.4.1 Manifestação de interesse na prorrogação por parte da CONCESSIONÁRIA, com antecedência 

mínima de 24 (vinte e quatro) meses do advento do termo contratual vigente, ou, a qualquer tempo, 

mediante manifestação de interesse na prorrogação por ambas as PARTES; 

5.4.2 Estudo prévio da viabilidade econômico-financeira; 

5.4.3 Realização de novos investimentos, conforme determinado pelo PODER CONCEDENTE; 

5.4.4 Quando a CONCESSIONÁRIA tiver atingido, em cada período de apuração dos 3 (três) últimos anos, 

índice de desempenho igual ou maior a 3 (três). 

5.4.5 O atendimento aos requisitos acima não vincula o PODER CONCEDENTE à prorrogação do PRAZO 

DA CONCESSÃO, sendo apenas condição eletiva para tanto. 

5.5 Cumpridas as formalidades previstas na Cláusula 5.4, o PODER CONCEDENTE decidirá a respeito da 

prorrogação, com antecedência suficiente para adoção das medidas necessárias à continuidade da 

CONCESSÃO. 

5.6 Em nenhuma hipótese, o PRAZO DA CONCESSÃO poderá superar 35 (trinta e cinco) anos, já computadas todas 

as alterações e as prorrogações. 
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6  CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DO CONTRATO 

6.1 Quando da assinatura do CONTRATO, a partir da data de publicação de seu extrato no sítio oficial da Prefeitura 

de Nova Lima, as PARTES darão início às providências prévias e aos procedimentos necessários à DATA DE 

EFICÁCIA. 

6.2 O presente CONTRATO deverá observar as formalidades previstas na legislação aplicável para se tornar vigente 

e eficaz, considerando adicionalmente os eventos da Subcláusula abaixo para dar início à DATA DE EFICÁCIA, 

qual seja: 

6.2.1 A contratação, pela CONCESSIONÁRIA, das apólices de seguro prevista neste CONTRATO, 

observados os termos e condições do ANEXO 7. 

6.3 A DATA DE EFICÁCIA do CONTRATO somente terá início, para fins deste CONTRATO, em especial do PRAZO DA 

CONCESSÃO, após a realização de todas as condições descritas nas Subcláusulas acima, lavrando-se, entre as 

PARTES, a ORDEM INICIAL DE SERVIÇOS, cujo extrato deverá ser publicado, pelo PODER CONCEDENTE. 

6.3.1 Uma vez cumpridos todos os eventos e formalidades para a DATA DE EFICÁCIA, o atraso do PODER 

CONCEDENTE em assinar e publicar a ORDEM INICIAL DE SERVIÇOS por mais de 30 (trinta) dias 

confere à CONCESSINÁRIA o direito de rescindir o CONTRATO, nos termos previsto na Subcláusula 

abaixo. 

6.3.2 A hipótese de atraso da assinatura e publicação da ORDEM INICIAL DE SERVIÇOS, conforme previsto 

na Subcláusula 6.3.1, fica configurado descumprimento das normas contratuais pelo PODER 

CONCEDENTE, para todos os fins de Direito, e autorizado à CONCESSIONÁRIA suspender 

imediatamente quaisquer atos e investimentos, também estando autorizado à CONCESSIONÁRIA 

elaborar, a seu exclusivo critério, Plano de Devolução Contingente, para a rescisão antecipada da 

CONCESSÃO, que será integralmente retomada pelo PODER CONCEDENTE, no prazo de 60 

(sessenta) dias, contados da data de protocolo do Plano de Devolução Contingente junto ao PODER 

CONCEDENTE. 

7  VALOR DO CONTRATO 

7.1 O valor do CONTRATO é de [•], tendo como referência a data de entrega da PROPOSTA COMERCIAL, que 

corresponde ao somatório das receitas totais projetadas provenientes da execução da CONCESSÃO, em valor a 

preços constantes, com base no valor a ser percebido pelo pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA. 
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7.2 O valor contemplado na Subcláusula acima tem efeito meramente indicativo, não podendo ser utilizado por 

nenhuma das PARTES para pleitear a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

8  BENS REVERSÍVEIS À CONCESSÃO 

8.1 São BENS REVERSÍVEIS aqueles que: 

8.1.1 Pertençam ao PODER CONCEDENTE e sejam cedidos para uso da CONCESSIONÁRIA; e 

8.1.2 Pertençam à CONCESSIONÁRIA, sejam por esta adquiridos ou construídos com o objetivo de 

executar o presente CONTRATO, com exceção daqueles bens de uso administrativo e/ou não 

essenciais à prestação dos SERVIÇOS. 

8.2 A CONCESSIONÁRIA deve efetuar a manutenção preditiva, manutenção preventiva, manutenção corretiva e 

manutenção emergencial dos BENS REVERSÍVEIS, de modo a conservá-los em condições adequadas de uso, 

respeitando as normas técnicas relativas à saúde, segurança, higiene, conforto, sustentabilidade ambiental, entre 

outros parâmetros essenciais à sua boa utilização. 

8.2.1 No caso de quebra ou extravio dos bens referidos neste CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá 

efetuar o conserto, a substituição ou a reposição do bem, por outro com condições de operação e 

funcionamento idênticas ou superiores ao substituído, observadas as disposições do ANEXO 6. 

8.2.2 O PODER CONCEDENTE poderá vistoriar os BENS REVERSÍVEIS, podendo, ainda, nos termos da Lei 

Federal nº 11.079, 30 de dezembro de 2004, reter os pagamentos ao parceiro privado, no valor 

necessário para reparar as irregularidades eventualmente detectadas. 

8.3 Pertencerão ao PODER CONCEDENTE todas as obras, melhorias, benfeitorias, equipamentos softwares e acessões 

realizadas pela CONCESSIONÁRIA em relação aos BENS REVERSÍVEIS indicados no ANEXO 12. 

8.4 A CONCESSIONÁRIA utilizará os BENS REVERSÍVEIS exclusivamente para executar o OBJETO do CONTRATO. 

8.5 O PODER CONCEDENTE poderá fazer uso das UNIDADES DE ENSINO, compreendidas no conceito de BENS 

REVERSÍVEIS previstos na cláusula 8.1 para finalidades não previstas neste CONTRATO, desde que o uso não 

comprometa as atividades regulares da CONCESSIONÁRIA e que os ônus econômicos decorrentes dessa utilização 

excepcional sejam arcados pelo próprio PODER CONCEDENTE. 

8.5.1 Fica vedada a utilização remunerada das UNIDADES DE ENSINO por terceiros, exceto na hipótese de 
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eventual autorização para execução de ATIVIDADES RELACIONADAS, observadas os termos deste 

CONTRATO. 

8.6 Os BENS REVERSÍVEIS deverão ser permanentemente inventariados e atualizados pela CONCESSIONÁRIA. 

8.7 Uma vez transcorrida a vida útil dos BENS REVERSÍVEIS, ou caso seja necessária à sua substituição, por qualquer 

motivo, a CONCESSIONÁRIA deverá proceder à sua imediata substituição por bem de qualidade igual ou superior, 

observada a continuidade da prestação dos SERVIÇOS e o dever de permanente atualidade tecnológica dos 

referidos bens. 

8.7.1 Entende-se por atualidade o direito dos USUÁRIOS à prestação dos SERVIÇOS por meio de 

equipamentos e instalações modernas, que, permanentemente, ao longo da CONCESSÃO, 

acompanhem as inovações do desenvolvimento tecnológico, notadamente no que se refere à 

sustentabilidade ambiental dos equipamentos utilizados, e que assegurem o perfeito 

funcionamento, melhoria e expansão dos SERVIÇOS, ou ainda a redução dos seus custos para o 

PODER CONCEDENTE. 

8.7.2 Para garantia da atualidade, a substituição dos equipamentos nas UNIDADES DE ENSINO no âmbito 

do CONTRATO deverá ser, no mínimo, proporcional ao percentual de implantação de novos 

equipamentos na rede de ensino mantida diretamente pelo PODER CONCEDENTE. 

8.7.3 Para a incorporação de novos padrões de atualidade à CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA poderá 

apresentar diferentes alternativas de equipamentos, mobiliário e instalações para homologação do 

PODER CONCEDENTE, comprovando a sua adequação aos indicativos e especificações dos SERVIÇOS 

constantes deste CONTRATO e dos ANEXOS do CONTRATO. 

8.7.4 A eventual solicitação do PODER CONCEDENTE que envolva a incorporação de inovação tecnológica 

em condições extraordinárias ou em padrões superiores ao dever da CONCESSIONÁRIA de prestar 

os SERVIÇOS com atualidade será hipótese de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da 

CONCESSÃO. 

8.7.5 A eventual solicitação do PODER CONCEDENTE que envolva a incorporação de inovação tecnológica 

em condições extraordinárias ou em padrões superiores ao dever da CONCESSIONÁRIA de prestar 

os SERVIÇOS com atualidade será hipótese de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da 

CONCESSÃO. 

8.8 Nos casos em que for cabível, a oferta de BENS REVERSÍVEIS em garantia deverá ser precedida da anuência 
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prévia do PODER CONCEDENTE. 

8.9 Todos os negócios jurídicos da CONCESSIONÁRIA com terceiros que envolvam os BENS REVERSÍVEIS deverão 

mencionar expressamente sua vinculação à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

8.10 É permitida a alienação, substituição, descarte ou transferência de posse dos BENS REVERSÍVEIS referidos 

nas subcláusulas 8.1.1 e 8.1.2, desde que desafetados, devendo a CONCESSIONÁRIA proceder a sua imediata 

substituição quando ainda necessários à continuidade da prestação dos SERVIÇOS, nas condições previstas 

no CONTRATO e ANEXOS. 

8.10.1 A eventual alienação de BENS REVERSÍVEIS poderá ser realizada pela CONCESSIONÁRIA, 

mediante anuência prévia do PODER CONCEDENTE tendo por objeto a decretação de 

irreversibilidade ou a autorização de desvinculação de BEM REVERSÍVEL do acervo patrimonial 

do PODER CONCEDENTE, nos termos da legislação vigente. 

8.10.2 As receitas brutas decorrentes da eventual alienação de BENS REVERSÍVEIS serão 

compartilhadas entre a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE na proporção de 30% 

(trinta por cento) da receita bruta apurada com a alienação, em favor do PODER CONCEDENTE 

e 70% (setenta por cento) em favor da CONCESSIONÁRIA. 

8.10.3 A alienação dos BENS REVERSÍVEIS cuja origem advenha de cessão pelo PODER CONCEDENTE 

deverá observar, naquilo que couber, todas as diligências da legislação pertinente. 

8.11 Os BENS REVERSÍVEIS pertencentes à CONCESSIONÁRIA ou por ela adquiridos ou construídos com o objetivo 

de executar o presente CONTRATO devem ser integralmente amortizados e depreciados no PRAZO DA 

CONCESSÃO, não cabendo qualquer indenização. 

CAPÍTULO III – DIREITO E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

9 OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE 

9.1 O PODER CONCEDENTE deverá auxiliar a CONCESSIONÁRIA na prestação dos SERVIÇOS, envidando seus 

esforços e peticionando sobre a urgência da CONCESSÃO junto às autoridades competentes sempre que 

julgar necessário ou quando o CONTRATO assim dispuser, realizando para tanto as atividades descritas nas 

cláusulas subsequentes, sem prejuízo de outras que entender pertinente: 



 

13 

9.1.1 Colocar à disposição da CONCESSIONÁRIA todos os documentos técnicos referenciais de sua 

posse que abranjam as UNIDADES DE ENSINO; 

9.1.2 Interceder junto às autoridades competentes no sentido de peticionar sobre a urgência da 

execução dos SERVIÇOS pertencentes ao escopo da CONCESSÃO; 

9.1.3 Proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONCESSIONARIA aos locais que 

estiverem sob o controle do PODER CONCEDENTE, em que se encontrem instalados os 

equipamentos destinados à execução dos SERVIÇOS previstos; 

9.1.4 Informar à CONCESSIONÁRIA, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, acerca de 

eventuais projetos seus ou de terceiros que venham a ser de seu conhecimento, que possam 

interferir no objeto da CONCESSÃO ou na prestação dos SERVIÇOS pela CONCESSIONÁRIA; 

9.1.5 Orientar e prestar informações que venham a ser necessárias para a operação da CONCESSÃO; 

9.1.6 Quando solicitado pela CONCESSIONÁRIA, enviar, em prazo razoável, às autoridades 

competentes e demais concessionárias e/ou permissionárias que atuam na ÁREA DA 

CONCESSÃO, notificação para informar ou confirmar a legitimidade da CONCESSIONÁRIA para 

tratar sobre assuntos relacionados com a prestação dos SERVIÇOS; 

9.1.7 Realizar a contratação do VERIFICADOR INDEPENDENTE nos termos deste CONTRATO e do 

ANEXO 14. 

10 LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES 

10.1 A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar a documentação necessária, submeter o pedido de obtenção de todas as 

licenças, autorizações e alvarás necessários à plena execução do objeto da CONCESSÃO, acompanhar todo o 

processamento do pedido até a sua regular aprovação, devendo, para tanto, cumprir com todas as providências 

exigidas, nos termos da legislação vigente, bem como arcar com todas as despesas e demais custos envolvidos. 

10.2 Não obstante o disposto na Subcláusula 10.1 acima, caberá ao PODER CONCEDENTE o risco de eventuais atrasos 

decorrentes da demora na obtenção das licenças, autorizações e alvarás, assim entendida como a sua não 

expedição no prazo inicialmente estabelecido pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente 

instruídos pela CONCESSIONÁRIA, poderá ensejar a prorrogação dos prazos dos MARCOS DA CONCESSÃO, bem 

como revisão da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro contratual, conforme o caso. 

11 RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

11.1 A CONCESSIONÁRIA será responsável pelo passivo ambiental gerado após a DATA DE EFICÁCIA do CONTRATO será 
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do PODER CONCEDENTE. 

11.2 A CONCESSIONÁRIA será responsável pelo passivo ambiental gerado após a DATA DE EFICÁCIA do CONTRATO, 

referente a eventos ou fatos relacionados à prestação dos SERVIÇOS e à exploração de ATIVIDADES 

RELACIONADAS. 

12 DESAPROPRIAÇÕES, SERVIDÕES, LIMITAÇÕES ADMINISTRATIVAS, PARCEAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE 

REGISTRO DOS IMÓVEIS 

12.1 A responsabilidade pelos custos e atos executórios relativos às desapropriações, remoções, servidões e limitações 

administrativas necessárias à implantação das UNIDADES DE ENSINO será do PODER CONCEDENTE. 

12.1.1 Também será responsabilidade do PODER CONCEDENTE a avaliação dos imóveis a serem 

expropriados. 

12.2 A CONCESSIONÁRIA não será responsável pelos efeitos decorrentes do atraso na realização das desapropriações, 

servidões, limitações administrativas, ou, ainda, do parcelamento e regularização de registro dos imóveis, na 

forma da subcláusula 12.1.  

12.3 Caberá à CONCESSIONÁRIA, às suas expensas: 

(i) A execução de levantamento topográfico e cadastral dos imóveis que serão objeto de 

desapropriação ou servidão administrativa; 

(ii) A elaboração de cadastro técnico imobiliário de acordo com os padrões exigidos pelo 

MUNICÍPIO; 

(iii) A realização de pesquisa fundiária, incluindo a verificação de projetos aprovados, plantas 

arquivadas, imóveis licenciados e cadastro do IPTU; e 

(iv) A obtenção da certidão atualizada do registro de imóveis competente, com informações acerca 

da titularidade dos imóveis que serão objeto de desapropriação ou servidão administrativa. 
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13 EXECUÇÃO DAS OBRAS 

13.1 É obrigação da CONCESSIONÁRIA a perfeita execução das OBRAS na forma prevista nos ANEXOS 5 e 5A deste 

CONTRATO, a qual incluem, dentre o mais: 

(i) construção de 10 (dez) unidades de ensino do Município de Nova Lima/MG destinadas ao ensino de 

alunos entre 0 anos a 14 anos; 

(ii) ampliação/reforma de 33 (trinta e três) unidades de ensino da rede pública do município de Nova 

Lima/MG; 

13.1.1 As OBRAS devem ser realizadas de acordo com os cronogramas constantes dos ANEXOS 5 e 5A deste 

CONTRATO, cujo descumprimento sujeitará a CONCESSIONÁRIA às penalidades previstas no 

CONTRATO. 

13.1.1.1 Os prazos estabelecidos poderão ser revisados, mediante acordo entre as PARTES, devendo a 

CONCESSIONÁRIA apresentar proposta de novo cronograma em até 30 (trinta) dias da DATA DE 

EFICÁCIA, o qual poderá ser aprovado pelo PODER CONCEDENTE em até 15 (quinze) dias, desde que 

não seja comprometido o limite previsto na cláusula abaixo. 

13.1.1.2 O cronograma sugerido deverá respeitar o prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) meses para 

entrega de todas as UNIDADES DE ENSINO, contados da data da emissão da última 

licença/autorização necessária para o início das obras. 

13.1.2 O descumprimento das datas-marco de entrega de cada UNIDADE DE ENSINO, ou, ainda, do 

cronograma sugerido pela CONCESSIONÁRIA e aprovado pelo PODER CONCEDENTE será 

apenado na forma da subcláusula 39.6.5. 

13.2 O PODER CONCEDENTE acompanhará a execução das OBRAS e expedirá determinações à CONCESSIONÁRIA 

sempre que entender que as datas-marco de entrega de cada UNIDADE DE ENSINO possam vir a ser 

comprometidas ou ainda que a qualidade das OBRAS se encontra comprometida, sem prejuízo de eventual 

aplicação de sanções nos termos das cláusulas 39 e 40. 

13.3 O PODER CONCEDENTE exigirá da CONCESSIONÁRIA a elaboração de planos para a recuperação de atrasos 

na execução das OBRAS visando ao atendimento das datas marco de entrega de cada UNIDADE DE ENSINO 

constantes dos ANEXOS 5 e 5A deste CONTRATO. 
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13.4 Para o recebimento provisório de cada UNIDADE DE ENSINO e para aferir o cumprimento das condições 

para início da prestação dos SERVIÇOS, o PODER CONCEDENTE deverá realizar vistoria completa das 

instalações, equipamentos, da relação de funcionários designados pela CONCESSIONÁRIA, bem como exigir 

a comprovação da prévia realização da vistoria dos órgãos competentes, se for o caso. 

13.4.1 Na hipótese de a vistoria indicar que não há condições de recebimento da respectiva UNIDADE 

DE ENSINO, tendo em vista as diretrizes e especificações constantes dos ANEXOS 5 e 5A deste 

CONTRATO o PODER CONCEDENTE notificará a CONCESSIONÁRIA, indicando as exigências a 

serem cumpridas e determinando o prazo para a realização das correções. 

13.5 O recebimento provisório de cada UNIDADE DE ENSINO será atestado mediante a emissão de Termo de 

Recebimento Provisório (TRP), que é condição para o início dos SERVIÇOS nesta unidade, cabendo ao PODER 

CONCEDENTE emitir a respectiva autorização para início da prestação dos SERVIÇOS. 

13.6 O termo de recebimento definitivo de cada UNIDADE DE ENSINO será emitido pelo PODER CONCEDENTE 

após verificação das condições indicadas nos ANEXOS 5 e 5A deste CONTRATO. 

13.7 O PODER CONCEDENTE poderá excepcionalmente solicitar alterações nas OBRAS relacionadas às UNIDADES 

DE ENSINO nos ANEXOS 5 e 5A deste CONTRATO para atender a eventual exigência do FNDE, cabendo, nesse 

caso, o reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

13.8 As PARTES poderão acordar o início da execução dos SERVIÇOS antes do término integral de cada UNIDADE 

DE ENSINO, desde que sejam asseguradas as condições de salubridade das UNIDADES DE ENSINO e de 

segurança dos USUÁRIOS. 

13.8.1 O acordo referido nesta subcláusula disciplinará a forma adequada para início da operação dos 

SERVIÇOS de modo a assegurar as condicionantes estabelecidas. 

13.8.2 Na hipótese prevista nesta subcláusula, a CONCESSIONÁRIA receberá o valor equivalente à 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL relativo às UNIDADES DE ENSINO correspondentes, na forma do 

ANEXO 10 deste CONTRATO. 

13.9 As OBRAS realizadas no âmbito do presente CONTRATO deverão indicar a marca do PODER CONCEDENTE, 

juntamente com a marca da CONCESSIONÁRIA, em placas, cartazes, faixas e painéis. 

13.10 Caberá à CONCESSIONÁRIA elaborar e encaminhar ao PODER CONCEDENTE com, no mínimo, 30 (trinta) dias de 
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antecedência da data prevista de início da das OBRAS, o projeto básico, conforme condições previstas no 

CONTRATO e nos ANEXOS 5 e 5A deste CONTRATO. 

13.10.1 Em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento do projeto básico, o PODER CONCEDENTE deverá 

se manifestar acerca de sua aprovação ou solicitar as adequações necessárias, demonstrando, 

conforme o caso, as eventuais falhas e/ou o não atendimento da legislação, das normas aplicáveis, 

e/ou de disposições do CONTRATO e dos ANEXOS do CONTRATO, devendo a CONCESSIONÁRIA 

realizar as adequações solicitadas em até 15 (quinze) dias. 

13.10.2  Após a entrega, pela CONCESSIONÁRIA, do projeto básico reformulado, o PODER CONCEDENTE terá 

o prazo de até 15 (quinze) dias para aprová-lo ou solicitar a retificação das alterações propostas, até 

que haja a definitiva aprovação de ambos os documentos. 

13.10.3 No caso de ausência de manifestação do PODER CONCEDENTE nos prazos previstos para aprovação 

do projeto básico, será considerado aprovado. 

14 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

14.1 A CONCESSIONÁRIA é responsável pela execução dos SERVIÇOS objeto do CONTRATO, na forma estabelecida no 

ANEXO 6 deste CONTRATO (excluídos serviços de secretaria e escrituração escolar das unidades), os quais incluem, 

dentre o mais: 

(i) operação, manutenção e reposição de mobiliários e equipamentos necessários ao funcionamento de 

todas as UNIDADES DE ENSINO, objeto deste CONTRATO; 

(ii) a gestão, conservação, manutenção e eventual compra dos BENS REVERSÍVEIS, na forma do CONTRATO; 

(iii) a oferta e gestão dos serviços administrativos, segurança, utilidades e energia, higiene e limpeza, 

manutenção e conservação e quaisquer outros necessários à plena execução dos serviços previstos no 

EDITAL, CONTRATO e respectivos ANEXOS do CONTRATO. 

14.2 Além de atender ao estabelecido no ANEXO 6 deste CONTRATO, a execução dos SERVIÇOS deverá respeitar as 

normas técnicas aplicáveis, em especial: 

14.2.1 a regulamentação do MEC; 

14.2.2 a regulamentação da ABNT; 

14.2.3 a regulamentação da Secretaria Municipal de Obras de Nova Lima; e 
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14.2.4 a regulamentação da Secretaria Municipal de Educação de Nova Lima.  

14.3 Eventuais alterações que afetem o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO deverão ser previamente 

acordadas pelas PARTES. 

14.4 É vedada a execução de SERVIÇOS que não constem do ANEXO 6 deste CONTRATO, bem como a sua execução em 

desacordo com as diretrizes e especificações indicadas no ANEXO 6 deste CONTRATO. 

14.5 Caso não seja possível o início da prestação dos SERVIÇOS em função do descasamento entre as datas-marco de 

entrega das UNIDADES DE ENSINO previstas no cronograma constante do ANEXO 5 e 5ª deste CONTRATO (ou no 

cronograma sugerido pela CONCESSIONÁRIA e aprovado pelo PODER CONCEDENTE para cada UNIDADE DE 

ENSINO) e o início do ano letivo (mês de fevereiro), por causas alheias à CONCESSIONÁRIA, a CONCESSIONÁRIA 

fará jus ao recebimento de 70% (setenta por cento) do VALOR MÁXIMO DE CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL previsto 

para a UNIDADE DE ENSINO em questão , calculada na forma do ANEXO 10 deste CONTRATO, até o início da sua 

operação, no prazo a ser acordado entre as PARTES, observados os parâmetros constantes do ANEXO 5 e 5ª deste 

CONTRATO. 

15 RESPONSABILIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

15.1 Durante todo o prazo do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA é responsável pela execução dos SERVIÇOS objeto do 

CONTRATO, de acordo com os planos previstos no ANEXO 6, observando as diretrizes, especificações e parâmetros 

de qualidade mínimos deste  CONTRATO e seus ANEXOS, de forma a garantir os melhores resultados ao PODER 

CONCEDENTE e aos USUÁRIOS, realizando, permanente e continuamente, seus melhores esforços para otimizar 

a gestão dos recursos humanos, materiais de consumo e dos BENS REVERSÍVEIS, bem como as obrigações 

previstas neste CONTRATO e demais ANEXOS, inclusive, mas não se limitando a: 

15.1.1 Responder pela adequação e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo 

cumprimento das obrigações contratuais, regulamentares e legais relacionados aos cronogramas, 

projetos e instalações; 

15.1.2 A aprovação pelo PODER CONCEDENTE, de cronogramas, projetos e instalações apresentados não 

exclui a responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA pela adequação e qualidade dos 

investimentos realizados, assim como pelo cumprimento das obrigações contratuais, regularmente 

e legais. 

15.1.3 Responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros, nos termos admitidos na legislação aplicável, 
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inclusive pelos serviços subcontratados; 

15.1.4 Responder pela posse, guarda, manutenção e vigilância de todos os BENS VINCULADOS, de acordo 

com o previsto no CONTRATO e na regulamentação vigente; 

15.1.5 Ressarcir o PODER CONCEDENTE de todos os desembolsos decorrentes de determinações judiciais, 

para satisfação de obrigações originalmente imputáveis à CONCESSIONÁRIA, inclusive reclamações 

trabalhistas propostas por empregados ou terceiros vinculados à CONCESSIONÁRIA; 

15.1.6 Informar o PODER CONCEDENTE, imediatamente, quando citada ou intimada de qualquer ação 

judicial ou procedimento administrativo, que possa resultar em responsabilidade do PODER 

CONCEDENTE, inclusive dos termos e prazos processuais, bem como envidar os melhores esforços 

na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos processuais cabíveis com esse objetivo; 

15.1.7 Acompanhar e assessorar o PODER CONCEDENTE em reuniões com terceiros para tratar de assuntos 

que envolvam temas aderentes ao objeto da CONCESSÃO, quando solicitado; 

15.1.8 Estampar a logomarca padrão do PODER CONCEDENTE, em proporção equivalente à logomarca da 

CONCESSIONÁRIA, bem como conter referência à “Gestão por meio de PPP” nos uniformes dos 

empregados e dos terceiros contratados pela CONCESSIONÁRIA, crachás de identificação (fotografia 

recente), sítios eletrônicos e demais elementos da CONCESSÃO pertinentes seguindo as regras de 

aplicação da logomarca da Prefeitura de Nova Lima e submetendo o material em que as logomarcas 

sejam aplicadas à aprovação do PODER CONCEDENTE antes de sua produção; 

15.1.9 Desenvolver, com vistas à execução dos SERVIÇOS, práticas e modelos de gestão, conforme as 

normas e padrões no CONTRATO e ANEXOS; 

15.1.10 Disponibilizar mão de obra em quantidade necessária a condizente com a adequada prestação dos 

SERVIÇOS, regularmente treinada e capacitada para exercer as atividades de sua responsabilidade; 

15.1.11 Observar, nas contratações de pessoal, a legislação trabalhista vigente, notadamente as leis 

específicas de encargos trabalhistas, previdenciários, tributário, fiscal, bem como os acordos, 

convenções e dissídios coletivos de cada categoria profissional; 

15.1.12 Cumprir, rigorosamente, as normas de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, de acordo 

com a legislação vigente, e sempre visando a prevenção de acidentes no trabalho; 

15.1.13 Fornecer ao seu pessoal os Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo – EPIs e EPCs, 

necessários para o desempenho de suas atividades, bem como apresentar ao PODER CONCEDENTE, 

sempre que solicitado, os comprovantes de entrega desses equipamentos ao seu pessoal; 

15.1.14 Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos SERVIÇOS, em perfeitas 

condições de uso. 
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15.2 A aprovação pelo PODER CONCEDENTE de cronogramas, projetos e instalações apresentadas não exclui nem 

diminui a responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA pela adequação e qualidade dos investimentos 

realizados, assim como pelo cumprimento das obrigações contratuais, regulamentares e legais. 

15.3 A CONCESSIONÁRIA executará os SERVIÇOS de forma a garantir os melhores resultados ao PODER CONCEDENTE 

e aos USUÁRIOS, realizando permanente e continuamente seus melhores esforços para otimizar a gestão dos 

recursos humanos, materiais de consumo e dos BENS REVERSÍVEIS. 

15.3.1 Visando à otimização dos recursos tecnológicos, a CONCESSIONÁRIA deverá realizar, a cada 5 (cinco) 

anos, contados da data de início de operação da última UNIDADE DE ENSINO, revisão tecnológica 

dos equipamentos de tecnologia da informação das UNIDADES DE ENSINO, com a finalidade de 

identificar e realizar a sua substituição por equipamentos equivalentes que possuam tecnologia 

mais avançada, observados os parâmetros e definições constantes do CONTRATO e ANEXOS do 

CONTRATO. 

15.3.2 A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar o estudo de revisão tecnológica e proposta de substituição 

dos equipamentos em até 30 (trinta) dias ao PODER CONCEDENTE, o qual analisará em 15 (quinze) 

dias, podendo autorizar ou solicitar modificações. 

15.4  Toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada às UNIDADES DE ENSINO compreendidas nos TERMOS 

DE COMPROMISSO deverá indicar a participação do Governo Federal e do FNDE. 

15.5  As PARTES instituirão o COMITÊ TÁTICO, conforme estabelecido no ANEXO 11 do CONTRATO, com o intuito de 

coordenar, integrar e disciplinar seus esforços voltados à adequada execução dos SERVIÇOS. 

15.6 As diretrizes de governança previstas no ANEXO 11 do CONTRATO poderão ser alteradas pelo PODER 

CONCEDENTE, mediante solicitação da CONCESSIONÁRIA. 

15.7  Caso torne-se inviável, por responsabilidade exclusiva do PODER CONCEDENTE, o início da operação das 

UNIDADES DE ENSINO nas datas-marco estabelecidas no cronograma sugerido pela CONCESSIONÁRIA e aprovado 

pelo PODER CONCEDENTE para cada UNIDADE DE ENSINO, o PODER CONCEDENTE deverá: 

15.7.1 Comunicar o fato à CONCESSIONÁRIA, com antecedência mínima de 2 (dois) meses em relação à 

respectiva data-marco prevista no cronograma sugerido pela CONCESSIONÁRIA e aprovado pelo 

PODER CONCEDENTE para cada UNIDADE DE ENSINO) para o início da prestação dos SERVIÇOS em 

cada UNIDADE DE ENSINO; e 
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15.7.2 Informar à CONCESSIONÁRIA, assim que possível, a nova data para o início da prestação dos 

SERVIÇOS na respectiva UNIDADE DE ENSINO. 

15.7.2.1 Na informação da nova data para início da prestação dos SERVIÇOS na respectiva UNIDADE DE 

ENSINO, o PODER CONCEDENTE dará à CONCESSIONÁRIA o prazo mínimo de 30 (trinta) dias para 

iniciar a prestação dos SERVIÇOS. 

15.7.2.2 O prazo mínimo indicado nesta Subcláusula poderá ser alterado caso haja consenso entre as 

PARTES. 

16 CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS E EMPREGADOS PELA CONCESSIONÁRIA 

16.1 Para a execução dos SERVIÇOS e das OBRAS, a CONCESSIONÁRIA poderá contratar com terceiros o 

desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares às OBRAS e SERVIÇOS, bem como a 

implementação de projetos associados. 

16.1.1 O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos firmados com terceiros não 

exime a CONCESSIONÁRIA do cumprimento de suas obrigações decorrentes deste CONTRATO. 

16.2 A CONCESSIONÁRIA terá responsabilidade objetiva pelos danos que seus empregados ou terceiros contratados, 

nessa qualidade, causarem aos USUÁRIOS e a terceiros. 

16.3 Os empregados e terceiros contratados pela CONCESSIONÁRIA deverão ter capacidade técnica compatível com 

as melhores práticas para o desempenho de suas atividades. 

16.4 A CONCESSIONÁRIA implementará plano de treinamento e orientação aos seus empregados e terceiros 

contratados. 

16.5 A CONCESSIONÁRIA assume total e exclusiva responsabilidade de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, 

acidentária ou qualquer outra relativa aos seus subcontratados, empregados e terceirizados. 

16.6 A CONCESSIONÁRIA deverá assegurar que os empregados e terceiros contratados mantenham um bom 

relacionamento com os servidores do PODER CONCEDENTE e com o público geral. 

16.6.1 O PODER CONCEDENTE poderá, em pedido fundamentado, solicitar a remoção de empregados ou 

terceiros alocados nas UNIDADES DE ENSINO que tenham ou estejam prejudicando o bom 

andamento das atividades desenvolvidas nas UNIDADES DE ENSINO. 
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16.7 A CONCESSIONÁRIA assume total e exclusiva responsabilidade de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, 

acidentária ou qualquer outra relativa aos seus empregados ou terceiros contratados. 

16.8 A CONCESSIONÁRIA deverá indenizar e manter o PODER CONCEDENTE indene em razão de qualquer demanda ou 

prejuízo que este venha a sofrer em decorrência de atos ou omissões de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, 

seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de serviços, terceiros com quem tenha contratado ou 

qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada. 

16.9 Fica facultado ao PODER CONCEDENTE abater do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA os valores 

decorrentes da aplicação das Subcláusulas acima. 

16.10 No caso de subcontratação de terceiros para realização das atividades de supervisão técnica da prestação de 

SERVIÇOS, além da observância ao quanto previsto nas cláusulas acima, sem prejuízo de outras eventuais 

solicitações pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA deverá, em até 15 (quinze) dias da assinatura do 

contrato com o OPERADOR SUBCONTRATADO, comunicar o PODER CONCEDENTE, por escrito, o seguinte: 

(i) Nome, qualificação e endereço da empresa contratada; 

(ii) Nome, qualificação e endereço dos administradores e prepostos da empresa contratada; 

(iii) Comprovação, conforme o caso, da experiência para fins da qualificação técnica operacional exigida 

no EDITAL; 

(iv) Descrição objetiva dos serviços contratados, mediante a apresentação do contrato firmado, o qual 

deverá conter(a) a delimitação das atividades a serem desempenhadas pelo OPERADOR 

SUBCONTRATADO e pela CONCESSIONÁRIA para a prestação dos serviços; e (b) o quadro técnico a ser 

alocado pelo OPERADOR SUBCONTRATADO e pela CONCESSIONÁRIA, para a prestação dos SERVIÇOS; 

(v) Conter (a) a delimitação das atividades a serem desempenhadas;  

(vi) Data prevista para o início e conclusão dos serviços contratados; e 

(vii) Os atos constitutivos da empresa contratada, devidamente registrados na Junta Comercial ou Cartório 

competente, bem como os documentos referentes a regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, de 

acordo com o art. 29 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
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16.11 Caso seja efetuada nova subcontratação da supervisão técnica da prestação de SERVIÇOS, sempre que solicitado 

pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA, obrigatoriamente, deverá comprovar a capacidade técnica do 

terceiro contratado, seguindo os requisitos descritos para qualificação técnica operacional prevista no EDITAL. 

16.12 O fato de o contrato com o OPERADOR SUBCONTRATADO ser de conhecimento do PODER CONCEDENTE não 

poderá ser alegado pela CONCESSIONÁRIA para se eximir do cumprimento total ou parcial de suas obrigações 

decorrentes da CONCESSÃO, ou justificar qualquer atraso ou modificação nos custos, nem tampouco alegar 

eventual responsabilização do PODER CONCEDENTE. 

16.13 Não obstante as prerrogativas acima, fica vedada a subcontratação integral do objeto da CONCESSÃO, sob pena 

de caducidade do CONTRATO nos termos da Subcláusula 44 do CONTRATO, devendo o PODER CONCEDENTE 

fiscalizar as subcontratações da CONCESSIONÁRIA, sem que isso iniba a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA 

perante a prestação dos serviços. 

17 DECLARAÇÕES 

17.1 A CONCESSIONÁRIA declara que obteve, por si ou por terceiros, todas as informações necessárias para o 

cumprimento de suas obrigações contratuais e que realizou os levantamentos e estudos necessários para a 

elaboração de sua PROPOSTA COMERCIAL e para a execução do objeto do CONTRATO. 

17.2 A CONCESSIONÁRIA não será de qualquer maneira liberada de suas obrigações contratuais, tampouco terá direito 

a ser indenizada pelo PODER CONCEDENTE, em razão de qualquer informação incorreta ou insuficiente que lhe 

tenha sido fornecida pelo PODER CONCEDENTE ou por qualquer outra fonte, reconhecendo que é sua obrigação 

realizar os levantamentos para a verificação da adequação e da precisão de qualquer informação que lhe foi 

fornecida. 

17.3 A CONCESSIONÁRIA declara, ainda; 

17.3.1 Ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no CONTRATO; 

17.3.2 Ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua PROPOSTA COMERCIA; 

17.3.3 Que a PROPOSTA COMERCIAL é incondicional e levou em consideração todos os investimentos, 

tributos, custos e despesas (incluindo, mas não se limitando, às financeiras) necessários para a 

operação da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, bem como os riscos a serem assumidos pela 

CONCESSIONÁRIA em virtude da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, e, também, o PRAZO DA 

CONCESSÃO; 
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17.3.4 Ter pleno conhecimento sobre a variação da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA em função do 

ÍNDICE DE DESEMPENHO, reconhecendo ser um mecanismo pactuado entre as PARTES para 

manutenção da equivalência contratual entre a prestação dos SERVIÇOS e a sua remuneração, 

aplicado de forma imediata e automática pelo PODER CONCEDENTE, tendo em vista a 

desconformidade entre os SERVIÇOS prestados e as exigências do CONTRATO; 

17.3.5  Que o sistema de remuneração previsto neste CONTRATO representa o equilíbrio entre ônus e 

bônus da CONCESSÃO e que a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA e o APORTE são suficientes 

para remunerar todos os investimentos, custos operacionais, despesas, OBRAS e SERVIÇOS 

efetivamente realizados. 

18 FISCALIZAÇÃO 

18.1 A fiscalização da CONCESSÃO, abrangendo todas as atividades da CONCESSIONÁRIA, durante todo o prazo do 

CONTRATO, será executada pelo PODER CONCEDENTE, e com a assistência técnica do VERIFICADOR 

INDEPENDENTE nos termos deste CONTRATO. 

18.1.1 A CONCESSIONÁRIA facultará ao VERIFICADOR INDEPENDENTE e ao PODER CONCEDENTE, ou a 

qualquer outra entidade que o PODER CONCEDENTE indicar, o livre acesso, em qualquer época, às 

áreas, instalações e locais referentes à CONCESSÃO, incluindo estatísticas e registros 

administrativos e contábeis, e prestará sobre esses, no prazo que lhe for estabelecido, os 

esclarecimentos que forem formalmente solicitados. 

18.2 O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes credenciados, incluindo-se o 

VERIFICADOR INDEPENDENTE, poderá realizar testes ou ensaios que permitam avaliar adequadamente as 

condições de funcionamento e as características dos equipamentos, sistemas e instalações utilizados na 

CONCESSÃO. 

18.3 A CONCESSIONÁRIA será obrigada a reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir, às suas expensas e no 

prazo fixado pelo PODER CONCEDENTE, as falhas ou defeitos verificados na prestação dos SERVIÇOS. 

18.4 O PODER CONCEDENTE registrará e processará as ocorrências apuradas pela fiscalização, notificando a 

CONCESSIONÁRIA para regularização ou correção determinados pelo PODER CONCEDENTE ensejará a lavratura 

de auto de infração, sujeitando a CONCESSIONÁRIA à aplicação de penalidades previstas no CONTRATO. 

18.4.1  Mesmo que as falhas e defeitos apurados pela fiscalização não ensejem a aplicação imediata de 
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penalidades, o descumprimento dos prazos e regularização ou correção determinados pelo PODER 

CONCEDENTE ensejará a lavratura de auto de infração, sujeitando a CONCESSIONÁRIA à aplicação 

de penalidades previstas no CONTRATO. 

18.5 O PODER CONCEDENTE poderá exigir, nos prazos que vier a especificar, sempre compatíveis com a solicitação 

realizada e, em qualquer caso, não inferior a 15 (quinze) dias, que a CONCESSIONÁRIA apresente um plano de 

ação visando reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir qualquer atividade executada de maneira 

viciada, defeituosa ou incorreta, de acordo com a avaliação do VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

18.6 Em caso de omissão da CONCESSIONÁRIA quanto à obrigação prevista nesta Cláusula, sem prejuízo da hipótese 

de intervenção prevista na Subcláusula 40.1, o PODER CONCEDENTE poderá proceder à correção da situação, 

diretamente ou por intermédio de terceiro, inclusive com a possibilidade de ocupação provisória dos bens e 

instalações da CONCESSIONÁRIA. 

18.7 O PODER CONCEDENTE poderá se valer da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO para o ressarcimento dos 

custos e despesas envolvidos, bem como por eventuais indenizações devidas a terceiros e para remediar os vícios, 

defeitos ou incorreções identificadas. 

19 VERIFICADOR INDEPENDENTE 

19.1 O PODER CONCEDENTE se valerá de serviço técnico de verificação independente para auxiliá-lo no 

acompanhamento da execução do presente CONTRATO, bem como na avaliação do SISTEMA DE MENSURAÇÃO 

DE DESEMPENHO, no cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, na forma deste CONTRATO e dos ANEXOS 9 e 10, 

e na aferição do cumprimento das demais obrigações por ela assumidas, podendo o VERIFICADOR INDEPENDENTE 

auxiliar o PODER CONCEDENTE, ainda, em eventual liquidação de valores decorrentes da recomposição do 

reequilíbrio econômico-financeiro contratual e do pagamento de indenizações à CONCESSIONÁRIA. 

19.1.1 O VERIFICADOR INDEPENDENTE, no exercício de suas atividades e sob a orientação do   PODER 

CONCEDENTE, realizará as diligências necessárias ao cumprimento de suas funções, realizando 

levantamentos e medições de campo e colhendo informações junto à CONCESSIONÁRIA e ao PODER 

CONCEDENTE, devendo ter, para tanto, acesso a toda a base de dados da CONCESSÃO. 

19.1.2 A contratação do VERIFICADOR INDEPENDENTE e os custos relacionados caberão ao PODER 

CONCEDENTE, nos termos da legislação aplicável e das diretrizes dispostas no ANEXO 14, inclusive 

a eventual necessidade de mais de uma vistoria para concluir determinado relatório, parecer e/ou 
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aprovação. 

19.1.3 O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá ser pessoa jurídica com alto grau de especialização técnica 

e adequada organização, aparelhamento e corpo técnico, além de destacada reputação ética junto 

ao mercado e com notória especialização na aferição de qualidade na prestação de serviços, assim 

considerada como a experiência comprovada nos termos do ANEXO 14. 

19.1.4 A aferição realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e os relatórios por ele produzidos serão 

emitidos, conforme a periodicidade e demais requisitos estabelecidos no ANEXO 14. 

20 SEGUROS 

20.1 A CONCESSIONÁRIA deverá contratar e manter em vigor as apólices de seguro durante todo o prazo da 

CONCESSÃO, que sejam suficientes para garantir a continuidade dos SERVIÇOS, conforme especificado no ANEXO 

7. 

20.1.1 Os montantes cobertos pelos seguros, incluídos os danos materiais e os danos morais abrangidos, 

deverão atender os limites máximos de indenização calculados com base no maior dano provável, 

de acordo com a metodologia prevista no ANEXO 7, e deverão ser reajustados anualmente, de 

acordo com a variação do IPCA. 

20.2 Será de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA manter em vigor os seguros exigidos no CONTRATO, 

devendo para tanto promover as renovações, prorrogações e atualizações necessárias.    

20.2.1 Para fins deste CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em 

até 15 (quinze) dias úteis antes do vencimento dos seguros vigentes, as apólices dos seguros 

relacionados nesta Subcláusula e ANEXO 7 no prazo de 90 (noventa) dias, conforme indicado neste 

CONTRATO. 

20.2.2 Após a publicação do CONTRATO no sítio oficial da Prefeitura, a CONCESSIONÁRIA deverá 

comprovar a contratação dos seguros relacionados nesta Subcláusula e ANEXO 7 no prazo de 90 

(noventa) dias, conforme indicado neste CONTRATO. 

20.2.3 Deverá ainda a CONCESSIONÁRIA, como condição para emissão dos TERMOS DE ACEITE, comprovar 

a contratação ou complementação dos seguros correspondentes, nos valores compatíveis, 

correspondentes ao valor máximo segurável de cada um dos riscos relacionados no ANEXO 7. 

20.3 A existência de cobertura securitária ou a eventual negativa da seguradora em pagar a indenização não exime a 
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responsabilidade da CONCESSIONÁRIA de substituir os BENS REVERSÍVEIS que tenham sido danificados ou 

inutilizados ou arcar com as consequências da materialização do risco segurado. 

20.4 O PODER CONCEDENTE deverá figurar como cossegurado nas apólices de seguros referidas no CONTRATO. 

20.5 As apólices de seguros poderão estabelecer como beneficiária da indenização uma ou algumas das instituições 

financeiras financiadoras. 

20.6 A CONCESSIONÁRIA, com autorização prévia do PODER CONCEDENTE, poderá alterar coberturas ou outras 

condições das apólices de seguro, visando a adequa- lá às novas situações que ocorram durante a vigência do 

CONTRATO. 

20.7 A CONCESSIONÁRIA assume toda a responsabilidade pela abrangência ou omissões decorrentes da realização dos 

seguros de que trata o CONTRATO, bem como pelo pagamento integral da franquia na hipótese de ocorrência do 

sinistro. 

20.8 Nas apólices de seguros, deverá constar a obrigação das seguradoras informarem, imediatamente, ao PODER 

CONCEDENTE, as alterações nos contratos de seguros, principalmente as que impliquem o cancelamento, 

suspensão, a modificação ou a substituição de quaisquer apólices contratadas pela CONCESSIONÁRIA, bem como 

a adequação dos seguros às novas situações que ocorram durante o PRAZO DE CONCESSÃO, dentro das condições 

da apólice. 

20.9 A CONCESSIONÁRIA é responsável pelo pagamento integral da franquia, em caso de utilização de qualquer apólice 

prevista neste CONTRATO e/ou no ANEXO 7. 

21 ATIVIDADES RELACIONADAS 

Atividades Relacionadas solicitadas pela Concessionária 

21.1 A CONCESSIONÁRIA poderá explorar ATIVIDADES RELACIONADAS, diretamente ou mediante a celebração de 

contratos com terceiros, desde que previamente autorizado pelo PODER CONCEDENTE e, desde que a exploração 

comercial pretendida não prejudique os padrões de segurança, qualidade e desempenho dos SERVIÇOS e seja 

compatível com as normas legais e regulamentares aplicáveis ao CONTRATO. 

21.2 Em regra, aplicar-se-á o regime jurídico de Direito Privado para contratos decorrentes das ATIVIDADES 

RELACIONADAS, adotando-se, para os casos em que o PODER CONCEDENTE eventualmente seja o contratante o 
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regime jurídico de Direito Público naquilo que couber, vislumbrando em ambos os casos a Teoria Geral dos 

Contratos. 

21.2.1 Após o recebimento da solicitação de exploração da ATIVIDADE RELACIONADA pretendida, que 

deverá estar acompanhada dos documentos indicados nesta subcláusula, o PODER CONCEDENTE 

terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, para se pronunciar a respeito da 

solicitação. 

(i) No prazo previsto acima, o PODER CONCEDENTE poderá solicitar esclarecimentos, 

complementações e alterações no plano de negócios, nos estudos de viabilidade e no 

mecanismo de compartilhamento de ganhos apresentados, hipótese na qual o prazo 

previsto na Subcláusula acima ficará suspenso, da data da comunicação à CONCESSIONÁRIA 

até o recebimento da resposta pelo PODER CONCEDENTE. 

(ii) Eventual negativa do PODER CONCEDENTE quanto à solicitação feita pela CONCESSIONÁRIA 

deverá ocorrer de forma fundamentada, por escrito, e somente poderá se basear nas 

seguintes: 

a) Insuficiência dos estudos de viabilidade apresentados e retirada inadequação do 

plano de negócios proposto; 

b) Inviabilidade econômico-financeira, técnica ou jurídica da proposta; 

c) Desinteresse na contratação dos serviços nas condições propostas, na hipótese de o 

PODER CONCEDENTE ser o único cliente potencial da ATIVIDADE RELACIONADA; 

d) Inadimplemento da CONCESSIONÁRIA em relação às obrigações do CONTRATO; ou 

e) Razões de interesse público de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade 

do PODER CONCEDENTE. 

21.3 Para a autorização de ATIVIDADES RELACIONADAS, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar proposta de plano de 

negócios contendo, no mínimo, objeto e produto pretendido, público alvo, modelo de geração de receitas, 

estratégia competitiva, projeções do fluxo de caixa contendo estimativas de investimentos, receitas, despesas e 

tributos, viabilidade técnica e jurídica da proposta, identificação dos riscos para prestação dos SERVIÇOS 

decorrentes da execução da ATIVIDADE RELACIONADA e as alternativas para mitigá-los, análise de rentabilidade 

do negócio, bem como outras informações que forem necessárias ao melhor conhecimento/entendimento do 

negócio. 
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21.4 Caso o PODER CONCEDENTE seja um potencial cliente da ATIVIDADE RELACIONADA, a solicitação deverá ser 

acompanhada por oferta detalhada do preço e demais condições de contratação do serviço. 

21.5 Juntamente com o plano de negócios, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar a sua proposta de compartilhamento 

das RECEITAS ACESSÓRIAS com o PODER CONCEDENTE, inclusive no tocante ao detalhamento da forma e da 

periodicidade do compartilhamento. 

21.6 As RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS decorrentes da exploração de ATIVIDADE RELACIONADA, excepcionalmente 

autorizada pelo PODER CONCEDENTE, serão compartilhadas entre a CONCESSIONÁRIA e PODER CONCEDENTE na 

proporção respectiva de 70% (setenta por cento) para a CONCESSIONÁRIA e até 30% (trinta por cento) para o 

PODER CONCEDENTE da receita bruta apurada na exploração da ATIVIDADE RELACIONADA. 

21.6.1 Os percentuais de compartilhamento acima fixados poderão, por acordo entre as PARTES, serem 

flexibilizados caso venham a inviabilizar a exploração da ATIVIDADE RELACIONADA. 

21.6.2 É facultado também às PARTES negociar um prazo de carência máximo de 2 (dois) anos para início 

do compartilhamento das receitas apuradas na exploração da ATIVIDADE RELACIONADA, contados 

a partir do início de sua exploração. 

21.7 A parcela das RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS apropriada pelo PODER CONCEDENTE deverá ser revertida à 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, no momento da revisão anual do VALOR MÁXIMO DE CONTRAPRESTAÇÃO 

MENSAL. 

Atividades relacionadas solicitadas pelo PODER CONCEDENTE 

21.8 O PODER CONCEDENTE poderá indicar para a CONCESSIONÁRIA potenciais ATIVIDADES RELACIONADAS a serem 

desenvolvidas, mediante a apresentação do competente Termo de Referência, assinalando prazo razoável para 

tanto, não superior a 30 (trinta) dias, para que a CONCESSIONÁRIA apresente os documentos e informações 

descritas na Subcláusula 21.3, que poderão, neste caso, ser apresentados de forma simplificada, para posterior 

detalhamento. 

21.8.1 O detalhamento dos documentos e informações descritos na Subcláusula 21.3 será feito pela 

CONCESSIONÁRIA, após as PARTES, analisados os documentos e informações apresentados de 

forma simplificada, acordarem que existem indicações razoáveis de que a respectiva ATIVIDADE 

RELACIOADA respectiva é viável. 

21.8.2 Diante da recusa da CONCESSIONÁRIA ou da ausência de manifestação da CONCESSIONÁRIA no 
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período de 30 (trinta) dias, desde que decorridos, no mínimo, 2 (dois) anos da DATA DE EFICÁCIA, 

poderá o PODER CONCEDENTE se valer da prerrogativa de executar direta ou indiretamente a 

atividade, mediante o pagamento de remuneração conforme as subcláusulas abaixo, desde que a 

exploração comercial pretendida não prejudique os padrões de segurança, qualidade e 

desempenho dos SERVIÇOS e seja compatível com as normas legais e regulamentares aplicáveis ao 

CONTRATO. 

(i) A remuneração referida na subcláusula acima será fixada por acordo entre as 

PARTES, devendo refletir uma justa compensação, assim entendido o valor de 

custo pela utilização dos bens sob gestão da CONCESSIONÁRIA. 

(ii) A CONCESSIONÁRIA não poderá obstar a execução de atividades pelo PODER 

CONCEDENTE ou por ele contratado, independentemente de divergências em 

relação à remuneração fixada, as quais deverão ser dirimidas por meio da 

adoção dos mecanismos de solução de conflitos previstos neste CONTRATO. 

(iii) Nos casos em que o PODER CONCEDENTE se valer da prerrogativa prevista na 

Subcláusula 21.4, o papel exercido pela CONCESSIONÁRIA é limitado ao 

compartilhamento das estruturas utilizadas pelo PODER CONCEDENTE, ou 

terceiro por ele indicado, sendo que, neste caso, a CONCESSIONÁRIA não 

assumirá qualquer risco decorrente de atividades que não são desempenhadas 

por si, respondendo o PODER CONCEDENTE por quaisquer danos e/ou prejuízo 

ocasionados à CONCESSIONÁRIA. 

22 DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS 

22.1 Sem prejuízo de outros direitos e obrigações previstos em lei, são direitos dos USUÁRIOS: 

22.1.1 Receber informações do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONÁRIA referente à prestação dos 

SERVIÇOS;  

22.1.2 Levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONÁRIA as irregularidades de que 

tenham conhecimento, referentes ao SERVIÇO prestado; 

22.1.3 Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela CONCESSIONÁRIA na 

prestação do SERVIÇO; 
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22.1.4 Contar com canais de comunicação efetivos com a CONCESSIONÁRIA, seja em relação a centrais de 

atendimento físicas, seja por meios eletrônicos (sítio na internet, endereço de correio eletrônico, 

fac-símile), seja por central de atendimento telefônico e  

22.1.5 Contar com a prestação de SERVIÇOS de qualidade, com base no disposto no ANEXO 6. 

22.2 Os USUÁRIOS deverão zelar pela conservação e pelo bom uso dos bens, equipamentos e instalações das 

UNIDADES DE ENSINO. 

CAPÍTULO IV – DA ESTRUTURA JURÍDICA E OPERACIONAL DA SPE    

23 COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA 

23.1 A CONCESSIONÁRIA deverá comunicar imediatamente ao PODER CONCEDENTE as alterações na sua composição 

societária descrita no ANEXO 2, existente à época de assinatura do CONTRATO, apresentando inclusive os 

documentos constitutivos e posteriores alterações, respeitadas as obrigações definidas no CONTRATO referentes 

à transferência do controle da CONCESSIONÁRIA. 

23.2 Qualquer transferência no controle da CONCESSIONÁRIA deverá ser previamente autorizada pelo PODER 

CONCEDENTE nos termos da lei e, ressalvada a hipótese de assunção do controle pelos FINANCIADORES da 

CONCESSIONÁRIA, somente poderá ocorrer após 5 (cinco) anos contados da assinatura do CONTRATO, exceto na 

hipótese de insolvência seja devidamente fundamentada. 

23.3 As condições e prazo previsto na Subcláusula acima aplicam-se também à retirada, por qualquer razão, da 

empresa detentora do atestado técnico referido no EDITAL da composição societária da SPE, desde que haja 

substituição por outra empresa possuidora de acervo técnico nos termos da subcláusula. 

23.4 Durante todo o período da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA também deverá submeter à prévia autorização do 

PODER CONCEDENTE as modificações no respectivo estatuto social que envolvam: 

23.4.1 A cisão, fusão, transformação ou incorporação da SPE; 

23.4.2 A alteração do objeto social da SPE;  

23.4.3 A emissão de ações de classes diferentes da SPE além das estipuladas inicialmente. 

23.5 Para fins de obtenção da anuência para a transferência da CONCESSÃO ou do CONTROLE societário da 
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CONCESSIONÁRIA, o interessado deverá: 

23.5.1 Atender às exigências de capacidade técnica, compatibilizadas ao estágio de execução do 

CONTRATO, idoneidade financeira e regularidade jurídica, fiscal e trabalhista necessárias à assunção 

do objeto da CONCESSÃO, conforme previstas no EDITAL; 

23.5.2 Prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e 

23.5.3 Comprometer-se a cumprir todas as Cláusulas deste CONTRATO. 

23.6 O PODER CONCEDENTE examinará o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela CONCESSIONÁRIA nos termos da presente 

Cláusula no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, podendo solicitar esclarecimentos e 

documentos adicionais à CONCESSIONÁRIA e ao(s) FINANCIDOR(ES), convocar os acionistas controladores da SPE 

e promover outras diligências consideradas adequadas. 

23.6.1 Encerrado o prazo previsto acima, incluindo-se eventual prorrogação, sem manifestação do PODER 

CONCEDENTE, considerar-se-á aprovado o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela CONCESSIONÁRIA. 

23.7 A transferência total ou parcial da CONCESSÃO ou do controle da CONCESSIONÁRIA, sem a prévia autorização do 

PODER CONCEDENTE, implicará a imediata caducidade da CONCESSÃO. 

24 CAPITAL SOCIAL 

24.1 Sob pena de caducidade, nos termos deste CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá comprovar o capital social 

integralizado no valor igual ou superior de R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), como uma das 

condições de assinatura deste CONTRATO. 

24.2 O capital social integralizado poderá ser reduzido após o recebimento das UNIDADES DE ENSINO, nos casos 

autorizados pela legislação aplicável, mediante solicitação da CONCESSIONÁRIA e prévia aprovação pelo PODER 

CONCEDENTE, ao seu exclusivo critério. 

24.2.1 A redução que importar na manutenção de um capital social igual ou superior ao patamar mínimo 

previsto na Subcláusula acima não necessita de prévia aprovação pelo PODER CONCEDENTE. 

25 FINANCIAMENTO 

25.1 A CONCESSIONÁRIA é a única e exclusiva responsável pela obtenção dos financiamentos necessários à execução 

dos SERVIÇOS e do objeto da CONCESSÃO, podendo escolher, a seu critério e de acordo com sua própria avaliação, 
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as modalidades e os tipos de financiamento disponíveis assumindo os riscos diretos pela liquidação de tais 

financiamentos, de modo a cumprir, cabal e tempestivamente, com todas as obrigações assumidas no CONTRATO. 

25.2 Também poderão ser oferecidas em garantia aos financiadores as ações representativas do capital social da 

CONCESSIONÁRIA, inclusive do bloco de controle, sob qualquer das modalidades previstas em lei. 

25.3 A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE cópia dos contratos de financiamento e de 

garantia que venha a celebrar, bem como de documentos representativos dos títulos e valores mobiliários que 

venha a emitir, e quaisquer alterações a esses instrumentos, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data de sua 

assinatura e emissão, conforme o caso. 

25.4 A CONCESSIONÁRIA deverá, ainda, apresentar ao PODER CONCEDENTE os comprovantes dos pagamentos das 

parcelas de quitação dos financiamentos por ela contratados. 

25.5  A entidade que celebrar contrato com a CONCESSIONÁRIA para fornecimento de materiais, equipamentos ou 

serviços na forma de venda parcelada ou financiada poderá ser reconhecida como FINANCIADOR, caso o contrato 

de fornecimento contenha, de forma clara, a descrição de uma operação de financiamento à CONCESSIONÁRIA 

por parte deste fornecedor, com as datas previstas para liquidação, taxas de juros e demais parâmetros, cabendo 

a CONCESSIONÁRIA, nestes casos, realizar a comunicação prevista na Subcláusula 25.1. 

25.6 CONCESSIONÁRIA não poderá alegar qualquer disposição, cláusula ou condição do(s) contrato(s) de 

financiamento porventura contratado(s), ou qualquer atraso no desembolso dos recursos, para se eximir, total ou 

parcialmente, das obrigações assumidas neste CONTRATO cujos termos deverão ser de pleno conhecimento dos 

financiadores respectivos. 

25.7 A constituição das garantais referidas nas Subcláusulas acima deverá ser comunicada ao PODER CONCEDENTE, no 

prazo de até 10 (dez) dias contados de seu registro nos órgãos competentes, e acompanhada de sumário 

descritivo informando as condições, os prazos e a modalidade de financiamento contratada. 

25.7.1 O PODER CONCEDENTE prestará esclarecimentos na forma da legislação aplicável, sempre que 

necessário ou assim requerido pelos FINANCIADORES. 

25.7.2 Quando da contratação de FINANCIAMENTO, a abranger a emissão de títulos de dívida ou da 

realização de operação de dívida de qualquer outra natureza (inclusive, mas não se limitando, à 

emissão de debêntures, bonds ou à estruturação de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

– FIDC etc.), a CONCESSIONÁRIA deverá prever expressamente e garantir a efetividade, por meio 
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contratual, da obrigação dos FINANCIADOR ou do estruturador da operação de comunicar 

imediatamente ao PODER CONCEDENTE e o descumprimento de qualquer obrigação contratual 

(covenant) estabelecida entre o FINANCIADOR/estruturador e a CONCESSIONÁRIA, que possa 

ocasionar a execução de garantias ou a intervenção nos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. 

25.8 A CONCESSIONÁRIA poderá solicitar ao PODER CONCEDENTE, mediante notificação, com cópia à INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA DEPOSITÁRIA, o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA relativos a este CONTRATO 

diretamente aos FINANCIADORES, até o limite dos créditos vencidos e exigíveis segundo os respectivos 

CONTRATOS DE FINANCIAMENTO, observadas as demais disposições e limites previstos neste CONTRATO. O 

pagamento direto assim que efetuado operará a quitação das obrigações do PODER CONCEDENTE perante a 

CONCESSIONÁRIA pelo montante pago. 

25.8.1 Caso as atividades da CONCESSÃO não sejam iniciadas ou sejam prorrogadas em razão de a 

CONCESSIONÁRIA não obter os financiamentos necessários para tanto, o PODER CONCEDENTE 

poderá declarar a caducidade do CONTRATO. 

25.9 As condições relacionadas ao montante de dívidas assumidas pela CONCESSIONÁRIA, prazos, taxas de cobertura, 

margens e honorários e outros requerimentos dos FINANCIADORES são um risco assumido pela CONCESSIONÁRIA. 

25.10 A CONCESSIONÁRIA poderá, em seus CONTRATOS DE FINANCIAMENTO e instrumentos de garantia, outorgar aos 

seus FINANCIADORES o direito de intervir, diretamente ou por meio de suas controladas ou mesmo terceiros por 

ele nomeados, na CONCESSÃO e na gestão das atividades da CONCESSIONÁRIA, para promover sua reestruturação 

financeira e assegurar a continuidade da prestação dos SERVIÇOS, com posterior retorno das atividades e sua 

gestão à CONCESSIONÁRIA e/ou excussão definitiva das garantias reais outorgadas, garantida a continuidade da 

prestação dos SERVIÇOS objeto deste CONTRATO. 

25.11 A intervenção do FINANCIADOR na CONCESSÃO será efetivada mediante anuência prévia solicitada pelo 

FINANCIADOR junto do PODER CONCEDENTE, que deverá atender aos seguintes requisitos: (i) nomear a si própria 

ou a terceiro como interventor; (ii) indicar a data de sua efetivação, a qual deverá ocorrer pelo menos 30 (trinta) 

dias úteis após publicação da anuência conferida pelo PODER CONCEDENTE, podendo este prazo ser prorrogado 

mediante autorização motivada do PODER CONCEDENTE; (iii) descrever detalhadamente os eventos que deram 

ensejo à intervenção do FINANCIADOR na CONCESSÃO e na CONCESSÃO e apresentar as evidências pertinentes à 

luz dos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO e respectivas garantias; (iv) especificar a forma e particularidades da 

intervenção e indicar a base legal e contratual que lhe dá suporte; (v) conter o comprometimento do interventor 
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no sentido de cumprir todas as disposições do CONTRATO aplicáveis à CONCESSIONÁRIA; e (vi) prestar todas as 

demais informações solicitadas pelo PODER CONCEDENTE. 

25.11.1 A intervenção do FINANCIADOR na CONCESSÃO não deverá exceder o prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias e sua implementação depende de anuência prévia do PODER CONCEDENTE. 

25.11.2 Para a intervenção do FINANCIADOR na CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE exigirá do 

FINANCIADOR, ou terceiros por este indicado, que atendam às exigências de regularidade jurídica e 

fiscal previstas no EDITAL, podendo dispensar os demais requisitos previstos no inciso I, do § 1º, do 

art. 27, da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 

25.12 Observado o procedimento previsto neste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE autorizará a transferência do 

controle da CONCESSIONÁRIA para seu(s) FINANCIADOR (es), ou terceiros por este(s) indicados com o objetivo de 

promover sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade da exploração do objeto da CONCESSÃO. 

25.12.1 O pedido para a autorização da transferência do controle deverá ser apresentado ao PODER 

CONCEDENTE, por escrito, pela CONCESSIONÁRIA, contendo a justificativa pata tanto, bem como 

elementos que possam subsidiar a análise do pedido, tais como: cópias de atas de reunião de 

acionistas, conselheiros e diretores da CONCESSIONÁRIA, correspondências, relatórios de auditoria, 

demonstrações financeiras auditadas e outros documentos pertinentes.  

25.12.2 O PODER CONCEDENTE examinará o pedido, podendo, a seu critério, solicitar esclarecimentos e/ou 

documentos adicionais à CONCESSIONÁRIA e/ou ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar os acionistas 

controladores ou diretores da CONCESSIONÁRIA e tomar outras providenciais consideradas 

adequadas. 

25.12.3 A autorização para a transferência do controle da CONCESSIONÁRIA, caso seja concedida pelo 

PODER CONCEDENTE, será formalizada, por escrito, indicando as condições e os requisitos para sua 

implementação. 

25.12.4 O PODER CONCEDENTE exigirá do(s) FINANCIADOR(ES), ou terceiros por este(s) indicados, que 

atenda(m) às exigências de regularidade jurídica e fiscal previstas no EDITAL e que assinem termo 

de aditivo contratual se comprometendo a cumprir todas as regras do CONTRATO e seus ANEXOS. 

25.13 Caso haja previsão expressa nos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO celebrados pela CONCESSIONÁRIA, os 

FINANCIADORES terão direito:                                              

(i) Acompanhar e serem informados, pari passu, do andamento dos procedimentos, 
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autuações e processos administrativos de aplicação de penalidades à 

CONCESSIONÁRIA; 

(ii) A ter franqueado o acesso aos sistemas informatizados de gerenciamento de 

informações, dados e documentos da CONCESSIONÁRIA, na forma e nos limites 

previstos nos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO, observada, em qualquer caso, a 

inviolabilidade e confidencialidade de todas as informações do PODER CONCEDENTE e 

dos USUÁRIOS; 

(iii) Ao pagamento direto de indenizações e outros valores, na forma disciplinada no 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO e observadas as regras constantes deste CONTRATO; 

(iv) A adimplir em seu próprio nome as obrigações pelas quais a CONCESSIONÁRIA estiver 

em mora frente ao PODER CONCEDENTE; 

(v) A assumir a administração temporária da CONCESSIONÁRIA para promover sua 

reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação dos SERVIÇOS; ou 

(vi) A solicitar a transferência da CONCESSÃO ou do controle societário da 

CONCESSIONÁRIA. 

25.14 A CONCESSIONÁRIA deverá compartilhar com o PODER CONCEDENTE os ganhos econômicos efetivos decorrentes 

da redução do risco de crédito dos financiamentos utilizados. 

26 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

26.1 A CONCESSIONÁRIA deverá observar as melhores práticas de governança corporativa quanto às transações com 

PARTES RELACIONADAS, por exemplo, em face daquelas recomendadas pelo Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC), com a apresentação de contas e demonstrações contábeis padronizadas conforme as normas 

e práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como à regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 

26.1.1 A CONCESSIONÁRIA deverá, em até 1 (um) mês contado da assinatura deste CONTRATO, 

desenvolver, publicar e implantar uma política de transações com PARTES RELACIONADAS, 

observando, no que couber, as melhores práticas, e contendo, no mínimo, os seguintes elementos: 

26.1.2 Critérios que devem ser observados para a realização de transações entre a CONCESSIONÁRIA e 
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suas PARTES RELACIONADAS, exigindo a observância de condições equitativas, compatíveis com a 

prática de mercado; 

26.1.3 Procedimentos para auxiliar a identificação de situações individuais que possam envolver conflitos 

de interesses e, consequentemente, determinar o impedimento de voto com relação a acionistas 

ou administradores da CONCESSIONÁRIA; 

26.1.4 A POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS deverá ser atualizada pela 

CONCESSIONÁRIA sempre que necessário, observando-se as atualizações nas recomendações de 

melhores práticas e a necessidade de inclusão ou alteração de disposições específicas que visem a 

conferir maior efetividade à transparência e comutatividade das transações com PARTES 

RELACIONADAS. 

26.1.5 A CONCESSIONÁRIA deverá enviar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de 10 (dez) dias, contados da 

sua data de assinatura, cópia dos contratos firmados com PARTES RELACIONADAS. 

26.1.6 A POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS da CONCESSIONÁRIA deverá prever os 

valores e hipóteses de transação com PARTES RELACIONADAS em que a CONCESSIONÁRIA deverá 

divulgar, em seu sítio eletrônico, as seguintes informações sobre a contratação realizada:                                

(i) Informações gerais sobre a PARTE RELACIONADA contratada; 

(ii) Objeto da contratação; 

(iii) Prazo da contratação; 

(iv) Condições gerais de pagamento e reajuste dos valores referentes à contratação;  

(v) Declaração da negociação da transação com a PARTE RELACIONADA e da decisão acerca da 

celebração da transação. 

26.1.7 A divulgação a que se refere a Subcláusula acima deverá ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias 

contados da celebração da transação com a PARTE RELACIONADA e com, no mínimo, 5 (cinco) dias 

úteis do início da execução das obrigações decorrentes da referida transação. 

26.2 A CONCESSIONÁRIA declara conhecer a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a 

responsabilidade administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, 

nacional ou estrangeira, e se compromete a atuar de forma ética, íntegra, legal e transparente na relação com o 

Poder Público. 

26.3 A CONCESSIONÁRIA deverá implementar mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e 
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incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta. 

CAPÍTULO V – GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 

27 GARANTIA DE ADIMPLEMENTO 

27.1 O PODER CONCEDENTE obriga-se a instituir em favor da CONCESSIONÁRIA sistema de garantia do pagamento da 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA. 

27.2 O sistema de garantia compreende a segregação de recursos, com a finalidade de realizar os pagamentos da 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA e constituir SALDO GARANTIA, e, subsidiariamente, recompor o SALDO 

GARANTIA mediante a destinação de recursos provenientes da quota devida ao Município de Nova Lima/MG do 

Salário Educação, nos termos do art. 8º do Decreto-Lei nº 1.805/1980, nos termos do ANEXO 20 – DIRETRIZES 

PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS. 

27.3 Serão vinculados à recomposição do SALDO GARANTIA os recursos advindos da quota devida ao Município de 

Nova Lima/MG do Salário Educação, nos termos do art. 8º do Decreto-Lei nº 1.805/1980, conforme o ANEXO 20 - 

DIRETRIZES PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS, os quais serão utilizados para 

garantir as obrigações pecuniárias do PODER CONCEDENTE, nos termos do art. 11, parágrafo único, da Lei Federal 

nº 11.079/2004, e art. 8º da Lei Municipal nº 16.703/2015. 

27.4 O SALDO GARANTIA corresponderá ao valor de 6 (seis) CONTRAPRESTAÇÕES MENSAIS MÁXIMAS. 

27.5 Os valores transferidos à CONTA GARANTIA estarão vinculados ao CONTRATO DE CONCESSÃO e serão utilizados 

para constituir o SALDO GARANTIA e, na hipótese de inadimplemento do PODER CONCEDENTE, para realizar o 

pagamento das CONTRAPRESTAÇÕES MENSAIS EFETIVAS devidas à CONCESSIONÁRIA. 

27.6 Em até 30 (trinta) dias da DATA DA ORDEM DE INÍCIO, o PODER CONCEDENTE deve transferir à CONTA GARANTIA 

a primeira parcela do SALDO GARANTIA, com valor correspondente à 3 (três) CONTRAPRESTAÇÕES MENSAIS 

MÁXIMAS. 

27.7 Em até 360 (trezentos e sessenta) dias da transferência da primeira parcela do SALDO GARANTIA, o PODER 

CONCEDENTE deve transferir à CONTA GARANTIA a segunda parcela do SALDO GARANTIA correspondente a 3 

(três) CONTRAPRESTAÇÕES MENSAIS MÁXIMAS. 
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27.8 A partir do Termo de Aceitação Definitivo das Obras das escolas e emissão das ORDENS DE SERVIÇO, o PODER 

CONCEDENTE transferirá mensalmente à CONTA DE PAGAMENTO a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA, nos 

termos do ANEXO 10 – MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO. 

27.9 Na mesma data em que o SALDO DE GARANTIA for reduzido para o pagamento de eventual inadimplemento ou 

atraso no pagamento do PODER CONCEDENTE, a INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA notificará o PODER CONCEDENTE 

para realizar a recomposição do referido valor à CONTA GARANTIA, em até 10 (dez) dias, contados da notificação. 

27.10 Na hipótese do PODER CONCEDENTE não recompor o valor da CONTA GARANTIA no prazo previsto na subcláusula 

27.9, ou não constituir o SALDO GARANTIA no prazo estabelecido na subcláusula 27.7, a INSTITUIÇÃO 

DEPOSITÁRIA irá recompor o SALDO GARANTIA mediante transferência de recursos da CONTA SALÁRIO 

EDUCAÇÃO, advindos da quota devida ao Município de Nova Lima/MG do Salário Educação, nos termos do art. 8º 

do Decreto-Lei nº 1.805/1980. 

27.11 Somente serão transferidos da CONTA SALÁRIO EDUCAÇÃO os recursos necessários à recomposição do SALDO  

GARANTIA, limitado ao valor necessário para a recomposição do SALDO GARANTIA. 

27.12 O SALDO DE GARANTIA na CONTA GARANTIA deverá ser aplicado em investimentos de liquidez diária, atrelados 

à Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). 

27.13 A CONTA DE PAGAMENTO e a CONTA GARANTIA deverão ser mantidas durante toda a vigência dos CONTRATOS 

DE CONCESSÃO, e somente poderão ser encerradas em caso de celebração de contrato com nova INSTITUIÇÃO 

DEPOSITÁRIA ou caso haja novas contas correntes com as mesmas finalidades. 

27.14 Observados os correspondentes exercícios financeiros, o PODER CONCEDENTE promoverá a devida previsão nos 

instrumentos de planejamento orçamentário, bem como o tempestivo empenho, dos recursos necessários ao 

cumprimento das obrigações pecuniárias previstas neste CONTRATO, inclusive eventuais recursos necessários à 

constituição do SALDO GARANTIA. 

28 REAJUSTE DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA  

28.1 Os valores monetários previstos neste CONTRATO e ANEXOS, inclusive aqueles referentes ao valor de 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA, serão ajustados anualmente, por meio da aplicação do IPCA, conforme 

fórmula abaixo: 
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Rt = IPCAt / IPCA0 

Onde:  

Rt:  é fator de Reajuste, no ano contratual “t”, que deve ser multiplicado pelos valores monetários previstos 

neste CONTRATO e ANEXOS, inclusive aqueles referentes ao valor de CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA; 

IPCA0: é o número índice do IPCA/IBGE na data-base definida na PROPOSTA COMERCIAL; 

IPCAt: é o número índice do IPCA/IBGE do segundo mês anterior à data de reajuste no ano contratual “t”. 

28.2 O primeiro reajuste do valor de CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA refletirá a variação do IPCA entre a data-

base da CONTRAPRESTAÇÃO MESAL MÁXIMA definida na PROPOSTA COMERCIAL e o mês de início do pagamento. 

Caso não tenham decorridos 12 (doze) meses entre a data-base da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA 

definida na PROPOSTA COMERCIAL e o início do pagamento, o primeiro reajuste será realizado apenas após o 

transcurso dos 12 (doze) meses da data da PROPOSTA COMERCIAL. 

28.3 A data do primeiro reajuste da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA será considerada como data-base para 

efeito dos reajustes anuais seguintes. 

28.4 Caso o IPCA venha a ser extinto, ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição 

o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. Na ausência de previsão legal quanto ao índice 

substituto, as PARTES elegerão novo índice oficial para reajustamento do valor remanescente. 

29 APORTE 

29.1 Nos termos da Lei Federal nº 11.079/2004 e suas alterações, a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA contempla APORTE 

por parte do PODER CONCEDENTE em favor da CONCESSIONÁRIA no valor total de R$ 96.228.818,00 (noventa e 

seis milhões, duzentos e vinte e oito mil, oitocentos e dezoito reais), na data base da entrega da PROPOSTA 

COMERCIAL. 

29.1.1 O PODER CONCEDENTE pagará à CONCESSIONÁRIA o APORTE, calculado com base nas disposições 

desta cláusula e do ANEXO do CONTRATO. 

29.1.2 O pagamento do APORTE observará as condições constantes do cronograma físico-financeiro das 

obras, conforme ANEXO 10. 
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29.2 Os recursos para pagamento do APORTE deverão ser depositados na Conta Reserva, conforme disposições 

contidas no ANEXO 14 deste CONTRATO. 

30 REAJUSTE DO APORTE 

30.1 O APORTE será reajustado no momento de seu pagamento à CONCESSIONÁRIA, de acordo com o Índice Nacional 

da Construção Civil – INCC, tendo como data base a DATA DE ENTREGA DA PROPOSTA COMERCIAL, até a data do 

pagamento. 

31 GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

31.1 A CONCESSIONÁRIA deverá manter, em favor do PODER CONCEDENTE, como garantia do fiel cumprimento das 

obrigações contratuais, GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, da data de assinatura do CONTRATO até, no 

mínimo 120 (cento e vinte) dias após o advento do termo contratual, no montante equivalente a: 

(i) 5% (um por cento) do valor do CONTRATO, nos dois primeiros anos da CONCESSÃO; 

(ii) 2,5% (um por cento) do valor RESIDUAL DO CONTRATO, do terceiro vigésimo quinto ano da 

CONCESSÃO. 

(iii) 5% (um por cento) do valor residual do CONTRATO, nos cinco últimos anos da CONCESSÃO 

31.1.1  Os montantes mínimos da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO serão reajustados anualmente 

pelo IPCA, ou qualquer outro índice que venha a substituí-lo oficialmente, na mesma data dos 

reajustes previstos neste CONTRATO. 

31.2 Na hipótese de execução parcial ou integral da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA 

deverá promover sua imediata renovação nos valores estabelecidos na Subcláusula acima. 

31.3 A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, a critério da CONCESSIONÁRIA, poderá ser prestada em uma das 

seguintes modalidades: 

31.3.1 Caução, em dinheiro; 

31.3.2 Fiança bancária, respeitadas as condições estabelecidas no ANEXO 13; 

31.3.3 Seguro-garantia, respeitadas as condições estabelecidas no ANEXO 13; ou 

31.3.4 Títulos da dívida pública, devendo estes ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em 
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sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados 

seus valores conforme definidos pelo Ministério da Fazenda. 

31.4 As cartas de fiança deverão ser contratadas junto a instituições financeiras e deverão ter vigência mínima de 1 

(um) ano a contar da DATA DE EFICÁCIA, sendo de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA mantê-las em 

plena vigência e de forma ininterrupta durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO, bem como promover as renovações 

e atualizações que forem necessárias para tanto. 

31.5 Os seguros-garantia deverão ser contratados junto a Seguradoras, devidamente regularizadas pela SUSEP, e 

deverão ter vigência mínima de 1 (um) ano a contar da DATA DE EFICÁCIA, sendo de inteira responsabilidade da 

CONCESSIONPARIA mantê-las em plena vigência e de forma ininterrupta durante toda o PRAZO DA CONCESSÃO, 

bem como promover as renovações e atualizações que forem necessárias para tanto. 

31.5.1 Qualquer modificação do conteúdo da carta de fiança ou do seguro-garantia deverá ser 

previamente submetida à aprovação do PODER CONCEDENTE; 

31.5.2 A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em até 15 (quinze) dias antes do 

término do prazo de vigência, documentos comprobatórios de que as cartas de fiança bancária ou 

apólices dos seguros-garantia foram renovadas pelo valor integral, reajustado na forma prevista 

nesta Cláusula 31. 

31.6 Sem prejuízo das demais hipóteses previstas no CONTRATO e na regulamentação vigente, a GARANTIA DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO poderá ser utilizada nos seguintes casos: 

31.6.1  Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA não realizar as obrigações previstas no CONTRATO ou executá-

las em desconformidade com o estabelecido; 

31.6.2  Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA não proceder ao pagamento das multas que lhe forem aplicadas 

ou indenizações que lhe forem impostas, na forma do CONTRATO; 

31.6.3  Na hipótese de entrega de BENS REVERSÍVEIS em desconformidade com as exigências estabelecidas 

no CONTRATO; ou 

31.6.4  Na declaração de caducidade, na forma da cláusula 44; 

31.7 A CONCESSIONÁRIA permanecerá responsável pelo cumprimento das demais obrigações contratuais, 

independentemente da utilização da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

31.8 A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO prestada será restituída ou liberada após a integral execução de todas 
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as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente pela variação do IPCA, 

conforme dispõe o artigo 100, da Lei Federal nº 14.133, de 1 de abril de 2021, ou outro índice que vier a substituí-

lo oficialmente. 

31.8.1  A restituição ou liberação da garantia dependerá da comprovação do integral cumprimento de 

todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias da CONCESSIONÁRIA e da expedição do Relatório 

Definitivo de Reversão. 

CAPÍTULO VI – DA ALOCAÇÃO DE RISCOS 

32 RISCOS DO PODER CONCEDENTE 

32.1 Constituem riscos suportados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE, que poderão ensejar revisão 

extraordinária em benefício da CONCESSIONÁRIA, nos termos deste CONTRATO: 

32.1.1 Custos decorrentes das solicitações do PODER CONCEDENTE que envolvam mudanças nas 

especificações dos serviços ou no SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO, para a 

incorporação de inovação tecnológica em padrões superiores ao dever da CONCESSIONÁRIA de 

prestar os SERVIÇOS com atualidade; 

32.1.2  Falhas na prestação dos SERVIÇOS decorrentes da não cessão, pelo PODER CONCEDENTE, das 

obrigações operacionais à CONCESSIONÁRIA previstas neste CONTRATO; 

32.1.3 Danos e prejuízos, incluindo o pagamento de eventuais indenizações, relativos ao passivo ambiental 

que tenham origem e não sejam conhecidos até a assunção dos SERVIÇOS; 

32.1.4  Atrasos na obtenção das licenças, autorizações e alvarás (mesmo nos casos de ampliação e novas 

escolas), que possam ser atribuídos exclusivamente ao PODER CONCEDENTE, desde que 

comprovada a regularidade formal, a tempestividade e a adequação dos requerimentos e 

solicitações encaminhados pela CONCESSIONÁRIA, e desde que o PODER CONCEDENTE deixe de 

observar o prazo máximo estabelecido na lei ou, (i) na falta deste, o estabelecido pelas autoridades 

competentes; ou, (iii) na falta deste, o prazo médio aplicável para o licenciamento de 

empreendimentos semelhantes; 

32.1.5 Efeitos decorrentes do atraso na realização das desapropriações, servidões, limitações 

administrativas, ou, ainda, do parcelamento e regularização de registro dos imóveis, desde que o 

atraso não tenha sido causado por ato ou omissão da CONCESSIONÁRIA; 
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32.1.6 Ocorrência de greves dos servidores e/ou empregados do PODER CONCEDENTE que impactem o 

CONTRATO; 

32.1.7 Decisões judiciais ou administrativas que impeçam ou impossibilitem a CONCESSIONÁRIA de prestar 

os SERVIÇOS, exceto nos casos em que a CONCESSIONÁRIA tiver dado causa à decisão ou na 

hipótese de haver previsão neste CONTRATO que aloque o risco associado à CONCESSIONÁRIA; 

32.1.8 Fatores imprevisíveis e fatores previsíveis de consequências incalculáveis, CASO FORTUITO ou 

FORÇA MAIOR que, em condições normais de mercado, não sejam passíveis de contratação de 

cobertura por seguro disponível no mercado securitário brasileiro; 

32.1.9 As alterações legislativas, na regulação aplicável à CONCESSIONÁRIA, bem como a criação, extinção, 

isenção ou alteração de tributos ou encargos legais, inclusive em decorrência de decisão judicial, 

incluindo-se o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, e, ressalvados os impostos sobre 

a renda, que ocorram após a data da publicação do EDITAL e incidam diretamente sobre os serviços 

prestados pela CONCESSIONÁRIA, abrangidos pelo objeto da CONCESSÃO, com comprovada 

repercussão direta sobre o equilíbrio econômico-financeiro contratual, implicarão a revisão dos 

valores da remuneração da CONCESSIONÁRIA para mais ou para menos, conforme o caso. 

32.2 Salvo os riscos expressamente alocados ao PODER CONCEDENTE no CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA é exclusiva 

e integralmente responsável por todos os demais riscos relacionados a presente CONCESSÃO. 

33 RISCOS DA CONCESSIONÁRIA 

33.1 A CONCESSIONÁRIA assume todos os demais riscos inerentes à execução do CONTRATO, inclusive, mas não se 

limitando, aqueles a seguir especificados, os quais não ensejarão a recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro contratual em benefício da CONCESSIONARIA caso venham a se materializar: 

33.1.1 Erro ou omissões nos estudos e levantamentos necessários para a elaboração da PROPOSTA 

COMERCIAL e para a execução do objeto do CONTRATO; 

33.1.2  Obtenção de licenças, permissões e autorizações relacionadas às atividades da CONCESSÃO; 

33.1.3  Falhas na elaboração, atualização, consistência, execução e implantação dos planos exigidos pela 

CONCESSIONÁRIA, de acordo com o previsto neste CONTRATO e no ANEXO 16; 

33.1.4 Erros, omissões ou alterações de projetos de engenharia, incluindo metodologia de execução e/ou 

tecnologia; 

33.1.5 Identificação de vícios, defeitos, irregularidades e/ou inconformidades nas construções e reformas 
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de edificações nas escolas; 

33.1.6  Investimentos, custos ou despesas adicionais decorrentes da elevação dos valores dos custos 

operacionais e de compra ou manutenção dos equipamentos; 

33.1.7 Custos relativos a resgates arqueológicos de descobertas realizadas no curso de obras na ÁREA DA 

CONCESSÃO; 

33.1.8  Estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados pela CONCESSIONÁRIA; 

33.1.9  Custos com a construção, operação e manutenção das UNIDADES DE ENSINO; 

33.1.10  Mudanças tecnológicas implantadas pela CONCESSIONÁRIA para atendimento da sua obrigação de 

atualidade ou inovações tecnológicas que não tenham sido solicitadas pelo PODER CONCEDENTE; 

33.1.11  Custos decorrentes de danos ou desempenho dos equipamentos provenientes de mudanças 

tecnológicas implantadas pela CONCESSIONÁRIA para atendimento da sua obrigação de atualidade; 

33.1.12  Atraso no cumprimento dos MARCOS DA CONCESSÃO, previstos no ANEXO 16, e demais 

estabelecidos neste CONTRATO; 

33.1.13 Mudanças no PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, por iniciativa da CONCESSIONÁRIA; 

33.1.14 Erro em seus projetos, as falhas na prestação dos SERVIÇOS, ressalvado os erros ou falhas causadas 

pelos seus subcontratados, empregados ou terceirizados, incluindo, dentre estes últimos, os 

OPERADORES SUBCONTRATADOS; 

33.1.15 Segurança e a saúde dos trabalhadores que estejam a ela subordinados na execução do objeto deste 

CONTRATO e/ou seus subcontratados; 

33.1.16 Variação do custo de FINANCIAMENTO(S) assumido(s) para a realização de investimentos ou para o 

custeio dos SERVIÇOS objeto da CONCESSÃO; 

33.1.17 Qualidade na prestação dos SERVIÇOS objeto deste CONTRATO, incluindo a qualidade dos materiais 

e equipamentos utilizados, bem como o atendimento às especificações técnicas dos SERVIÇOS aos 

ÍNDICES DE DESEMPENHO GERAL do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DO DESEMPENHO do ANEXO 9; 

33.1.18 A partir da DATA DE EFICÁCIA, os prejuízos causados a terceiros ou ao meio ambiente decorrente 

da prestação dos SERVIÇOS pela CONCESSIONÁRIA, seus empregados, prestadores de serviço, 

terceirizados, subcontratados, OPERADORES SUBCONTRATADOS ou por qualquer outra pessoa 

física ou jurídica a ela vinculada, no exercício das atividades abrangidas neste CONTRATO; 

33.1.19 Ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falhas, negligência, inépcia ou, omissão no 

cumprimento do objeto deste CONTRATO; 

33.1.20 Todos os riscos relacionados à exploração das ATIVIDADES RELACIONADAS, inclusive os prejuízos 

que resultem de sua execução, ressalvado o previsto neste CONTRATO; 
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33.1.21 Constatação superveniente de erros ou omissões em sua PROPOSTA COMERCIAL; 

33.1.22 Contratação das apólices de seguros, bem como sua abrangência, cobertura e adequação ao objeto 

da CONCESSÃO, incluídos os danos materiais e os danos morais abrangidos, as quais deverão 

atender os limites máximos de indenização calculados com base no maior dano provável, de acordo 

com a metodologia prevista no ANEXO 7; 

33.1.23 Liquidez financeira da SPE na fase de investimentos, considerando a exigência de capital mínimo 

estabelecida neste CONTRATO; 

33.1.24 Capacitação da SPE, em decorrência de alteração de seu controle societário; 

33.1.25 Eventual perecimento, destruição, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos causados 

aos BENS REVERSÍVEIS não cobertos pelas apólices de seguro contratadas pela CONCESSIONÁRIA 

ou pela garantia do fabricante, inclusive os decorrentes de atos de vandalismo e atos decorrentes 

de manifestações sociais e/ou públicas; 

33.1.26 Gastos resultantes de defeitos ocultos em BENS REVERSÍVEIS; 

33.1.27 Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de juros; 

33.1.28 Variação das taxas de câmbio; 

33.1.29 Erros nas estimativas de custos de insumos, equipamentos e materiais, incluindo variações de custo 

de mercado; 

33.1.30 Encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste 

CONTRATO e as responsabilizações deles decorrentes, incluídas aquelas relacionadas às empresas 

eventualmente subcontratadas no âmbito da CONCESSÃO; 

33.1.31 Inflação superior ou inferior aos índices de reajuste previstos no CONTRATO para o mesmo período; 

33.1.32 Ocorrência de greves dos seus empregados, prestadores de serviços, terceirizados ou de seus 

subcontratados; 

33.1.33 Interrupção ou falha de fornecimento de materiais, insumos e serviços pelos seus contratados; 

33.1.34 Eventual majoração nos custos dos equipamentos e do mobiliário entre a data de apresentação da 

PROPOSTA COMERCIAL e a efetiva aquisição deles; 

33.1.35 Planejamento empresarial, financeiro, econômico, tributário e contábil da CONCESSÃO e da 

CONCESSIONÁRIA; 

33.1.36 Custos de ações judiciais de terceiros contra a CONCESSIONÁRIA ou subcontratadas decorrentes da 

execução da CONCESSÃO, salvo se por fato imputável ao PODER CONCEDENTE; 

33.1.37 Quaisquer outros riscos afetos à execução do objeto da CONCESSÃO, que não estejam 

expressamente previstos neste CONTRATO. 
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33.2 A CONCESSIONÁRIA somente poderá demandar a revisão extraordinária do CONTRATO se comprovar que o 

evento gerou impacto no equilíbrio econômico-financeiro contratual. 

33.3 Salvo se o PODER CONCEDENTE fornecer outras instruções por escrito, a CONCESSIONÁRIA continuará cumprindo 

suas obrigações decorrentes do CONTRATO, na medida do razoavelmente possível e procurará, por todos os 

meios disponíveis, cumprir aquelas obrigações não impedidas pelo evento de FORÇA MAIOR ou CASO FORTUITO, 

cabendo ao PODER CONCEDENTE da mesma forma cumprir as suas obrigações não impedidas pelo evento de 

FORÇA MAIOR ou CASO FORTUITO. 

34 CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR  

34.1 Resguardadas as disposições em contrário expressas neste CONTRATO, a ocorrência de situações de CASO 

FORTUITO ou FORÇA MAIOR é considerada como de risco compartilhado, da seguinte forma: 

34.1.1 Nenhuma das PARTES será considerada inadimplente se o cumprimento de obrigações tiver sido 

impedido pela ocorrência de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR cujas consequências não sejam 

passíveis de contratação de cobertura por seguro disponível no mercado securitário brasileiro e em 

condições comerciais viáveis, nos termos deste CONTRATO e seus ANEXOS, devendo comunicar no 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) à outra PARTE a ocorrência de qualquer evento dessa 

natureza. 

34.1.2 Salvo se o PODER CONCEDENTE fornecer outras instruções por escrito, a CONCESSIONÁRIA 

continuará cumprindo suas obrigações decorrentes do CONTRATO, na medida do razoavelmente 

possível e procurará, por todos os meios disponíveis, cumprir aquelas obrigações não impedidas 

pelo evento de FORÇA MAIOR ou CASO FORTUITO, cabendo ao PODER CONCEDENTE da mesma 

forma cumprir as suas obrigações não impedidas pelo evento de FORÇA MAIOR ou CASO FORTUITO. 

34.1.2.1 As PARTES poderão acordar sobre a possibilidade de revisão contratual ou extinção da CONCESSÃO. 

34.1.2.2 Caso as PARTES optem pela extinção do CONTRATO, aplicam-se, no que couber, as regras para a 

extinção do CONTRATO por advento do termo contratual. 

34.1.2.3 Caso o PODER CONCEDENTE opte pela revisão contratual, deverá haver uma divisão equitativa dos 

prejuízos causados pelo evento. 

34.1.3 Na ocorrência de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR, quando a cobertura de suas consequências 

possa ser contratada junto a instituições seguradoras, no mercado brasileiro, na data da ocorrência 
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ou quando houver apólices vigentes que cubram o evento, a CONCESSIONÁRIA deverá ser 

responsabilizada por todos os custos decorrentes. 

34.2 Considerar-se-á que o seguro está disponível no mercado brasileiro, se, à época da materialização do risco, o risco 

seja segurável há pelo menos 2 (dois) anos e por pelo menos 2 (duas) empresas seguradoras. 

CAPÍTULO VII – DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 

35 REVISÕES ORDINÁRIAS DOS PARÂMETROS DA CONCESSÃO 

35.1 A cada 5 (cinco) anos contados da DATA DE EFICÁCIA, as PARTES iniciarão e concluirão a realização de processo 

de revisão dos parâmetros da CONCESSÃO em relação aos seguintes aspectos, vedada a alteração da alocação de 

riscos: 

35.1.1 Revisão dos ÍNDICES DE DESEMPENHO GERAL previstos no ANEXO 9; 

35.1.2 Revisão do PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, na forma do ANEXO 16. 

35.1.3 Os parâmetros de que trata esta Cláusula serão aplicados até o término do processo de revisão dos 

parâmetros da CONCESSÃO subsequente.  

35.1.4 O processo de revisão será instaurado pelo PODER CONCEDENTE de ofício ou a pedido da 

CONCESSIONÁRIA.  

35.1.5 O prazo máximo para a instauração do processo de revisão é de 60 (sessenta) dias contados dos 

marcos para revisão previstos na Subcláusula 35.1. 

35.1.6 O processo de revisão deverá ser concluído no prazo máximo de 6 (seis) meses, após este prazo 

qualquer das PARTES que se sentir prejudicada poderá recorrer aos mecanismos de resolução de 

disputas. 

35.1.7 O processo de revisão será concluído mediante acordo das PARTES, e seus resultados serão 

devidamente documentados e, caso importem em alterações do CONTRATO, serão incorporados 

em aditivo contratual.  

35.1.8 As PARTES poderão ser assistidas por consultores técnicos de qualquer especialidade no curso do 

processo de revisão e os laudos, estudos, pareceres ou opiniões emitidas por estes deverão ser 

encartados ao processo de modo a explicitar as razões que levaram as PARTES ao acordo final ou à 

eventual divergência. 

35.1.9 As reuniões, negociações ou eventuais audiências realizadas no curso do processo de revisão 
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deverão ser devidamente registradas, observado o dever de sigilo aplicável. 

35.1.10 O processo de revisão somente ensejará revisão do equilíbrio econômico-financeiro contratual nos 

casos expressamente previstos no CONTRATO, observada a alocação de riscos. 

36 REVISÃO EXTRAORDINÁRIA 

36.1 A qualquer tempo, a critério do PODER CONCEDENTE ou com base em pedido da CONCESSIONÁRIA a ser avaliado 

pelo PODER CONCEDENTE, poderão ser realizadas revisões extraordinárias quanto à prestação dos SERVIÇOS, a 

fim de ajustá-lo às mudanças, alterações ou condições que venham a influenciar o cumprimento contratual, nos 

termos deste CONTRATO, revisão esta, apenas cabível em hipóteses excepcionais, mediante requerimento  

fundamentado, observado, no que couber, a preservação do equilíbrio econômico-financeiro contratual. 

36.1.1 Configuram-se como hipóteses excepcionais a materialização concreta ou iminente de evento cujas 

consequências sejam suficientemente gravosas a ponto de ensejar a necessidade de avaliação e 

providências urgentes, sob pena de impactar a adequada prestação dos SERVIÇOS. 

36.2 Na hipótese de novos investimentos ou serviços solicitados pelo PODER CONCEDENTE, não previstos no 

CONTRATO, o PODER CONCEDENTE poderá requerer à CONCESSIONÁRIA, previamente ao processo de 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, a elaboração do projeto básico das obras e 

serviços, incluindo o orçamento dos investimentos ou gastos adicionais previstos, nos termos deste CONTRATO. 

37 PROCEDIMENTOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÕMICO-FINANCEIRO 

37.1 O procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro contratual poderá ser iniciado por 

requerimento da CONCESSIONÁRIA ou por determinação do PODER CONCEDENTE, sendo que à PARTE pleiteante 

caberá a demonstração tempestiva da ocorrência e identificação do evento causador do desequilíbrio. 

37.1.1 A PARTE pleiteante deverá, preferencialmente, identificar o evento de desequilíbrio e comunicar a 

outra PARTE em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias contados de sua materialização, 

com vistas a resguardar a contemporaneidade das relações contratuais, bem como possibilitar o 

adequado manejo das consequências do evento causador do desequilíbrio.  

37.1.2 A omissão de qualquer das PARTES em solicitar a recomposição importará em renúncia desse direito 

após o prazo de 5 (cinco) anos contados a partir da ciência do evento que der causa ao desequilíbrio. 

37.2 Por ocasião de cada processo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro contratual, serão 
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contemplados conjuntamente os pleitos então existentes de ambas as PARTES, de forma a se compensarem 

impactos econômico-financeiros positivos ou negativos decorrentes dos eventos causadores do desequilíbrio. 

37.3 Da instrução dos pleitos de reequilíbrio. O pleito deverá ser realizado por meio de comunicação fundamentada e 

estar acompanhado de todos os documentos necessários à demonstração do seu cabimento, inclusive quanto a: 

(i) Identificação precisa do evento causador do desequilíbrio, contemplando ainda dados como a data da 

ocorrência e a provável duração da hipótese ensejadora da recomposição, acompanhada, quando 

pertinente, de evidência de que a responsabilidade está contratualmente alocada à outra PARTE, por 

meio da apresentação de relatório técnico, laudo pericial ou estudo independente;   

(ii) Quantitativos dos desequilíbrios efetivamente identificados no fluxo de caixa, com a data de 

ocorrência de cada um deles, ou a estimativa, em caso de novos investimentos, para o cálculo da 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro contratual;  

(iii) Identificação dos impactos econômicos, diretos e indiretos, efetivamente incorridos pela PARTE 

pleiteante, decorrentes do evento causador do desequilíbrio, acompanhado de sumário explicativo 

contendo os regimes contábil e tributário aplicáveis às receitas ou custos supostamente 

desequilibrados;  

(iv) Em caso de avaliação de eventuais desequilíbrios futuros, demonstração circunstanciada dos 

pressupostos e parâmetros utilizados para as estimativas dos impactos; e 

(v) O pedido, conforme o caso, deverá conter a indicação da pretensão de revisão do CONTRATO, 

trazendo a demonstração circunstanciada dos pressupostos e parâmetros utilizados e informando os 

impactos e as eventuais alternativas de balanceamento das prestações entre as PARTES. 

37.3.1 No caso de pleito apresentado pela CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE deverá, no prazo 

máximo de até 60 (sessenta) dias, manifestar-se a respeito do seu cabimento. 

37.3.2 O PODER CONCEDENTE, ou quem por ele indicado, terá livre acesso a informações, bens e 

instalações da CONCESSIONÁRIA ou de terceiros por ela contratados para aferir valor do 

desequilíbrio alegado pela CONCESSIONÁRIA no seu pedido de recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro contratual. 

37.3.3 No caso de pleitos apresentados pelo PODER CONCEDENTE, recebida a notificação, a 

CONCESSIONÁRIA terá 60 (sessenta) dias para apresentar manifestação fundamentada quanto ao 
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respectivo pedido.  

37.3.4 Em consideração à resposta da CONCESSIONÁRIA ao pedido do PODER CONCEDENTE, este terá 60 

(sessenta) dias para ratificar o cabimento da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

contratual. 

37.4 Para a confirmação das situações apontadas como ensejadoras de desequilíbrio econômico-financeiro contratual 

e para o dimensionamento dos efeitos e medidas delas resultantes, as PARTES poderão contar com a participação 

de entidade especializada especialmente contratada para essa finalidade ou solicitar laudos econômicos a serem 

elaborados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

37.5 O PODER CONCEDENTE poderá também solicitar laudos econômicos ou técnicos elaborados por órgãos ou 

entidades da Administração Pública municipal. 

37.6 Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro por Fluxo de Caixa Marginal. A metodologia utilizada para 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro contratual será a do fluxo de caixa marginal, conforme 

procedimentos descritos a seguir. 

37.6.1 A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro contratual será realizada de forma que seja 

nulo o valor presente líquido do fluxo de caixa marginal projetado em razão do evento que ensejou 

a recomposição, considerando, na mesma data base, (i) os fluxos de caixa dos dispêndios marginais 

resultantes do evento que deu origem à recomposição, e (ii) os fluxos de caixas das receitas 

marginais resultantes da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro contratual.  

37.6.2 Para fins de determinação dos fluxos de caixa dos dispêndios marginais, deverão ser utilizadas as 

melhores informações disponíveis para retratar as reais e efetivas condições atuais, para estimar o 

valor dos investimentos, custos e despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhos, 

resultantes do evento causador do desequilíbrio.  

37.6.3 No caso de novos investimentos na CONCESSÃO, o processo de recomposição será realizado de 

forma que seja nulo o valor presente líquido do fluxo de caixa marginal projetado em razão do 

evento que ensejou o desequilíbrio, considerando (i) os fluxos marginais necessários resultantes do 

evento que deu origem à recomposição e (ii) os fluxos marginais necessários para recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro, mediante aplicação da seguinte fórmula para a taxa de desconto: 

(1 + TJLP + 8%) – 1 

                       (1 + MI ) 
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Na qual entende-se como: 

MI: equivale à meta para a inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional para o ano em que 

ocorre a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, independentemente de a meta para 

inflação ser ou ter sido, de fato, atingida ou não. 

TJLP: é a Taxa de Juros de Longo Prazo fixada pelo Conselho Monetário Nacional, expressa em 

percentual ao ano, vigente na data da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. 

37.6.4 Para fins de determinação do valor a ser reequilibrado, deverão ser considerados os efeitos dos 

tributos diretos e indiretos efetivamente incidentes sobre o fluxo dos dispêndios marginais e 

efetivamente desembolsados.  

37.6.5 Desde que observadas a regra definida para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

contratual:  

(i) Os eventos causadores de desequilíbrios relativos aos investimentos definidos pelos MARCOS 

DA CONCESSÃO considerarão, para cálculo da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

contratual, a Taxa de Desconto, calculada na data da assinatura do CONTRATO;  

(ii) Todas as demais hipóteses considerarão, para cálculo da recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro contratual, a Taxa de Desconto calculada na data da materialização do evento;  

(iii) A cada recomposição do equilíbrio econômico-financeiro contratual, será definida a Taxa de 

Desconto definitiva para todo o prazo da CONCESSÃO quanto aos eventos nela considerados.  

37.7 Resolução de Divergências. Eventuais divergências surgidas em relação ao reequilíbrio econômico-financeiro 

contratual não suspendem ou alteram as obrigações das PARTES durante a pendência do processo de revisão. 

37.7.1 Não sendo encontrada solução amigável, ou ainda, em caso de discordância quanto à necessidade 

de recomposição ou quanto aos valores ou demais dados indicados, as PARTES poderão recorrer 

aos procedimentos previstos neste CONTRATO. 

37.8 Modalidades de Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro. A recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro contratual será implementada por meio das seguintes modalidades, isoladamente ou de forma 

combinada: 
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37.8.1 Prorrogação ou redução do PRAZO DA CONCESSÃO, observados os prazos mínimos e máximos 

previstos na legislação aplicável; 

(i) Revisão do cronograma de investimentos; 

(ii) Revisão dos ÍNDICES DE DESEMPENHO GERAL; 

(iii) Compensação com eventuais créditos tributários vencidos ou vincendos da CONCESSIONÁRIA 

mediante lei autorizativa; 

(iv) Alteração do percentual de compartilhamento entre as PARTES das RECEITAS ACESSÓRIAS; 

(v) Revisão da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA; 

(vi) Pagamento de indenização; e 

(vii) Revisão das obrigações da CONCESSIONÁRIA relacionadas aos requerimentos previstos nos 

anexos de natureza técnica;  

(viii) Outras modalidades previstas em lei.  

37.9 Na escolha da medida destinada a implementar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro contratual, o 

PODER CONCEDENTE considerará a periodicidade e o montante dos pagamentos vencidos e vincendos a cargo da 

CONCESSIONÁRIA, relativo aos contratos de FINANCIAMENTO celebrados por esta para a execução do objeto do 

CONTRATO. 

CAPÍTULO VIII – DA EXECUÇÃO ANÔMALA DO CONTRATO 

38 DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS PENALIDADES 

38.1 O não cumprimento das cláusulas deste CONTRATO, de seus ANEXOS, do EDITAL, da legislação e regulamentação 

aplicáveis ensejará, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades eventualmente 

previstas na legislação e na regulamentação, a aplicação das seguintes penalidades contratuais, conforme o caso: 

38.1.1 Advertência formal, por escrito e com referência às medidas necessárias à correção do 

descumprimento; 

38.1.2 Multas, quantificadas e aplicadas na forma da Cláusula 39; 

38.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o PODER 

CONCEDENTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos;  

38.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
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perdurarem os motivos da punição do PODER CONCEDENTE; e 

38.1.5 Declaração de Caducidade. 

38.2 As penalidades serão aplicadas de ofício pelo PODER CONCEDENTE, garantido o devido processo administrativo e 

o respeito do direito à ampla defesa e ao contraditório, observado o disposto na legislação vigente à época da 

infração. 

38.3 A gradação das penalidades observará as seguintes escalas: 

38.3.1 A infração será considerada leve, quando decorrer de condutas involuntárias ou escusáveis da 

CONCESSIONÁRIA e das quais ela não se beneficie; 

38.3.2 A infração terá gravidade média, quando decorrer de reincidência de infração considerada leve, 

bem como no caso de conduta volitiva, mas efetuada pela primeira vez pela CONCESSIONÁRIA, sem 

a ela trazer qualquer benefício ou proveito, nem afetar a prestação dos SERVIÇOS; 

38.3.3 A infração será considerada grave quando o PODER CONCEDENTE constatar presente um dos 

seguintes fatores: 

38.3.3.1 Ter a CONCESSIONÁRIA agido com má-fé; 

38.3.3.2 Da infração decorrer benefício direto ou indireto para a CONCESSIONÁRIA; 

38.3.3.3 A CONCESSIONÁRIA for reincidente na infração de gravidade média; ou 

38.3.3.4 Prejuízo econômico significativo para o PODER CONCEDENTE. 

38.3.4 A infração será considerada gravíssima quando: 

38.3.4.1 O PODER CONCEDENTE constatar, diante das circunstâncias do serviço e do ato praticado pela 

CONCESSIONÁRIA, que seu comportamento se reveste de grande lesividade ao interesse público, 

por prejudicar, efetiva ou potencialmente, a vida ou a incolumidade física dos USUÁRIOS, a saúde 

pública, o meio ambiente, ou a continuidade dos SERVIÇOS; ou 

38.3.4.2 Houver reincidência em infração considerada grave; ou 

38.3.4.3 A CONCESSIONÁRIA não contratar ou manter em vigor a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

e os seguros exigidos no CONTRATO. 

38.4 Sem prejuízo do disposto na Cláusula 39, o PODER CONCEDENTE observará, na aplicação das sanções, as seguintes 

circunstâncias, com vistas a garantir a sua proporcionalidade: 
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38.4.1 A natureza e a gravidade da infração; 

38.4.2 Os danos dela resultantes para os USUÁRIOS e para o PODER CONCEDENTE; 

38.4.3 As vantagens auferidas pela CONCESSIONÁRIA em decorrência da infração; 

38.4.4 As circunstâncias atenuantes e agravantes; 

38.4.5 A situação econômica e financeira da CONCESSIONÁRIA, em especial a sua capacidade de honrar 

compromissos financeiros, gerar receitas e manter a execução do CONTRATO; e 

38.4.6 Os antecedentes da CONCESSIONÁRIA, inclusive eventuais reincidências. 

38.5 A advertência somente poderá ser aplicada em resposta ao cometimento de infração leve ou de gravidade média, 

assim definidas neste CONTRATO. 

38.6 A multa poderá ser aplicada em resposta ao cometimento de quaisquer infrações definidas neste CONTRATO. 

38.7 A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o PODER CONCEDENTE, 

por prazo não superior a 2 (dois) anos, somente poderá ser aplicada em resposta ao cometimento de infração 

grave ou gravíssima, assim definidas neste CONTRATO. 

38.8 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos da punição, somente poderá ser aplicada em resposta ao cometimento de infração gravíssima, assim 

definida neste CONTRATO. 

38.9 A aplicação de qualquer penalidade prevista nesta Cláusula não impede a declaração de caducidade da 

CONCESSÃO pelo PODER CONCEDENTE, nas hipóteses previstas no CONTRATO. 

39 MULTAS 

39.1 Observados os critérios previstos na Cláusula 36, as multas aplicadas em decorrência do CONTRATO deverão 

observar o previsto nesta Cláusula.  

39.2 No caso de infrações continuadas, serão fixadas multas diárias enquanto perdurar o descumprimento. 

39.3 As multas não terão caráter compensatório ou indenizatório e não se confundem com a aplicação do ÍNDICE DE 

DESEMPENHO GERAL para cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA. 

39.4 As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas serão destinadas ao PODER CONCEDENTE. 
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39.5 As multas poderão ter aplicação cumulativa com as demais penalidades previstas no CONTRATO ou legislação 

aplicável. 

39.6 Sem prejuízo de outros comportamentos passíveis de reprimenda por sanção, a CONCESSIONÁRIA responderá 

por: 

39.6.1 Multa diária de 1% (um por cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA, por atraso 

no cumprimento das obrigações de operação e manutenção das UNIDADES DE ENSINO existentes; 

39.6.2 Multa diária de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA, em função 

do descumprimento do prazo para entrega das NOVAS UNIDADES DE ENSINO; 

39.6.3 Multa diária de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA, até o limite 

de prazo estabelecido neste CONTRATO na hipótese de não contratação ou manutenção atualizada 

das apólices dos seguros exigidas no CONTRATO; 

39.6.4 Multa diária de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA, até o limite 

de prazo estabelecido neste CONTRATO na hipótese de não constituição ou manutenção da 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO nos valores exigidos no CONTRATO; 

39.6.5 Multa diária de 1% (um por cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA em função 

do descumprimento do prazo final de conclusão de cada MARCO DA CONCESSÃO, de acordo com o 

quanto estabelecido no ANEXO 16;  

39.6.6 Multa de 20% (vinte por cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA, no caso de 

obtenção, na forma do ANEXO 9, de ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL inferior a 0,2 por 2 (dois) 

trimestres consecutivos ou por 5 (cinco) trimestres não consecutivos; 

39.6.7 Multa de 10% (dez por cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA, no caso de 

inconformidades na contabilidade das ATIVIDADES RELACIONADAS que impactem no 

compartilhamento com o PODER CONCEDENTE; 

39.6.8 Multa de 10% (dez por cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA, no caso de a 

CONCESSIONÁRIA obter nota igual a zero por três trimestres consecutivos em pelo menos 1 (um) 

indicador do ANEXO 8, seja indicador diferente, seja o mesmo indicador.  

39.6.9 Multa de 1% (um por cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA, na hipótese de 

qualquer inadimplemento das obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA no âmbito do 

CONTRATO, com exceção daqueles casos em que o CONTRATO já prever multa específica, tal qual 

previsto nesta Cláusula. 

39.6.10 Multa de 10% (dez por cento) do valor da indenização devida, nas situações em que a 
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CONCESSIONÁRIA pratique ato que conduza, efetivamente, à decretação de caducidade do 

CONTRATO, em substituição à penalidade prevista para o inadimplemento que levou à caducidade, 

ainda que haja previsão de penalidade específica para tal ato.   

39.7 Os valores das multas referidos nesta Cláusula serão reajustados pelo IPCA, anualmente, na mesma data e forma 

previstas neste CONTRATO. 

39.8 As multas poderão ser objeto de compensação com os futuros pagamentos da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 

EFETIVA, ou de execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

40 INTERVENÇÃO 

40.1 O PODER CONCEDENTE poderá intervir na CONCESSÃO, a fim de assegurar a adequação da prestação do SERVIÇO 

objeto do CONTRATO, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais 

pertinentes, nos termos do artigo 32 e seguintes da Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, nas hipóteses 

seguintes: 

40.1.1 Paralisação injustificada das atividades objeto da CONCESSÃO fora das hipóteses admitidas neste 

CONTRATO e sem a apresentação de razões aptas a justificá-las; 

40.1.2 Desequilíbrio econômico-financeiro contratual decorrente de má-administração pela 

CONCESSIONÁRIA que coloque em risco a continuidade da CONCESSÃO; 

40.1.3 Inadequações, insuficiências ou deficiências graves e reiteradas dos SERVIÇOS e demais atividades 

objeto da CONCESSÃO, caracterizadas pelo não atendimento sistemático dos ÍNDICES DE 

DESEMPENHO GERAL previstos no ANEXO 9 e demais critérios e obrigações previstas neste 

CONTRATO e ANEXOS; e 

40.1.4 Omissão na prestação de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de óbice à atividade 

fiscalizatória. 

40.2 A intervenção se fará por decreto do PODER CONCEDENTE, que conterá, dentre outras informações pertinentes: 

40.2.1 Os motivos da intervenção e sua justificativa; 

40.2.2 O prazo, que será de no máximo 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável excepcionalmente por igual 

período, de forma compatível e proporcional aos motivos que ensejaram a intervenção; 

40.2.3 Os objetivos e os limites da intervenção; 

40.2.4 O nome e a qualificação do interventor. 
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40.3 Decretada a intervenção, o PODER CONCEDENTE terá o prazo de 30 (trinta) dias para instaurar processo 

administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da medida e apurar eventuais responsabilidades, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

40.4 A decretação da intervenção levará ao imediato afastamento dos administradores da SPE, e não afetará o curso 

regular dos negócios da CONCESSIONÁRIA, tampouco seu normal funcionamento. 

40.5 Não será decretada a intervenção quando, a juízo do PODER CONCEDENTE, ela for considerada inócua, 

injustamente benéfica à CONCESSIONÁRIA ou desnecessária. 

40.6 Será declarada a nulidade da intervenção se ficar comprovado que o PODER CONCEDENTE não observou os 

pressupostos legais e regulamentares, ou os princípios da Administração Pública, devendo a CONCESSÃO ser 

imediatamente devolvida à CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo do seu direito a eventual indenização. 

40.7 Cessada a intervenção, se não for extinta a CONCESSÃO mediante declaração de caducidade nos termos da 

Cláusula 44, o objeto do CONTRATO voltará a ser de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, precedida de 

prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão. 

40.8 As receitas realizadas durante o período de intervenção, resultantes da REMUNERAÇÃO devida à 

CONCESSIONÁRIA e/ou das receitas decorrentes das ATIVIDADES RELACIONADAS serão utilizadas para cobertura 

dos encargos previstos para o cumprimento do objeto da CONCESSÃO, incluindo-se os encargos com seguros e 

garantias, encargos decorrentes de FINANCIAMENTO e o ressarcimento dos custos de administração. 

40.9 O eventual saldo remanescente da remuneração ou das receitas decorrentes de ATIVIDADES RELACIONADAS, 

finda a intervenção, será entregue à CONCESSIONÁRIA, a não ser que seja extinta a CONCESSÃO, situação em que 

tais valores reverterão ao PODER CONCEDENTE. 

CAPÍTULO IX – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

41 DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A EXTINÇÃO DO CONTRATO 

41.1 A extinção do CONTRATO se verificará em qualquer das seguintes hipóteses: 

41.1.1 Advento do termo contratual;  

41.1.2 Encampação; 
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41.1.3 Caducidade;  

41.1.4 Rescisão; 

41.1.5 Anulação;  

41.1.6 Falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou extinção da CONCESSIONÁRIA que impeça a 

execução do CONTRATO; ou 

41.1.7 Ocorrência de CASO FORTUITO ou de FORÇA MAIOR, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do CONTRATO. 

41.2 Extinta a CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE assumirá imediatamente a prestação dos SERVIÇOS, sendo-lhe 

revertidos gratuitamente todos os BENS REVERSÍVEIS, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos. 

41.3 Em qualquer hipótese de extinção antecipada do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA fará jus à indenização conforme 

fórmulas previstas nesse CONTRATO, com exceção do caso de anulação do CONTRATO decorrente de ato ou 

omissão da CONCESSIONÁRIA que tenha concorrido para tanto. 

41.3.1 Da indenização devida à CONCESSIONÁRIA em qualquer hipótese serão descontados, sempre na 

ordem abaixo: 

41.3.2 As parcelas em aberto devidas pela CONCESSIONÁRIA aos FINANCIADORES relativas a 

financiamentos destinados a investimentos vinculados a BENS REVERSÍVEIS, acrescida dos juros 

contratuais pactuados nos respectivos instrumentos contratuais; 

41.3.3 O valor das multas contratuais;  

41.3.4 O valor de danos causados pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE; e 

41.3.5 Quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE. 

41.3.6 A desoneração da CONCESSIONÁRIA em relação às obrigações decorrentes de contratos de 

FINANCIAMENTO por ela contraídos para o cumprimento do CONTRATO poderá ser realizada por: 

(i) Pagamento, pelo PODER CONCEDENTE ou por terceiros, aos FINANCIADORES, ou credores, 

das obrigações contratuais remanescentes da CONCESSIONÁRIA, no cronograma 

originalmente pactuado e nos instrumentos de financiamento competentes; ou 

(ii) Prévia indenização à CONCESSIONÁRIA, limitada ao montante de indenização calculado da 

totalidade dos débitos remanescentes que esta mantiver perante FINANCIADORES credores. 

41.3.7 O disposto nesta Cláusula constitui regra geral de indenização aplicável a todas as hipóteses de 
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extinção antecipada da CONCESSÃO, devendo ser observado, pelo PODER CONCEDENTE, em 

qualquer hipótese: 

(i) O pagamento de indenização de itens específicos constantes em cada uma das Cláusulas de 

extinção antecipada do CONTRATO, na forma deste CONTRATO; e 

(ii) O momento do pagamento das indenizações definido em cada uma das Cláusulas de extinção 

antecipada do CONTRATO, nos termos previstos neste CONTRATO. 

41.4 Os pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro contratual devem ser definidos e decididos antes da extinção do 

presente CONTRATO.  

42 ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL 

42.1 Quando do advento do termo contratual, os BENS REVERSÍVEIS deverão estar em condições adequadas de 

conservação e funcionamento de forma a permitir a continuidade da prestação dos SERVIÇOS objeto da 

CONCESSÃO pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses após o término de vigência da CONCESSÃO, observado o 

disposto no ANEXO 12, salvo excepcionalmente quando tiverem vida útil menor. 

42.2 Até 1 (um) ano antes da data do término de vigência da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA apresentará um PLANO 

DE DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL para aprovação PODER CONCEDENTE, no prazo máximo de 6 (seis) meses. 

42.2.1 Em até 2 (dois) meses contados de seu recebimento, o PODER CONCEDENTE deverá se manifestar 

acerca do PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL, aprovando-o ou solicitando as adequações 

necessárias, demonstrando, conforme o caso, as eventuais falhas e/ou o não atendimento da 

legislação, das normas aplicáveis, de disposições do CONTRATO e/ou dos ANEXOS. 

42.2.2 Em igual período, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá emitir parecer fundamentado, por escrito, 

demonstrando o atendimento, por parte da CONCESSIONÁRIA, de todos os requisitos pertinentes 

ao PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL, previstos no ANEXO 12.  

42.2.3 Na hipótese de solicitação de adequações, a CONCESSIONÁRIA deverá realizá-las em até 1 (um) 

mês, tendo o PODER CONCEDENTE 3 (três) meses para aprovar o PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO 

OPERACIONAL reformulado ou solicitar a retificação das alterações propostas, até que haja a 

definitiva aprovação do documento, podendo tais prazos serem prorrogados mediante solicitação, 

desde que na vigência da CONCESSÃO. 

(i) No caso de ausência de manifestação do PODER CONCEDENTE nos prazos previstos para 
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aprovação do PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL, este será considerado aprovado. 

(ii) Eventuais divergências das PARTES em relação ao PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO 

OPERACIONAL serão resolvidas nos termos deste CONTRATO. 

(iii) Após a sua aprovação, o PODER CONCEDENTE fiscalizará a implementação do PLANO DE 

DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL pela CONCESSIONÁRIA. 

(iv) A CONCESSIONÁRIA deverá enviar relatórios mensais para o PODER CONCEDENTE com a 

indicação das medidas concluídas, em andamento e planejadas para cada uma das etapas 

do PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL. 

42.3 Caso haja, no PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL, BENS REVERSÍVEIS adquiridos por meio de contrato de 

arrendamento mercantil ou outra forma de contratação com efeito similar quanto à transferência de propriedade, 

a CONCESSIONÁRIA deverá exercer a opção de compra em tais contratos antes do Relatório Definitivo de 

Reversão. 

42.4 As intervenções e substituições deverão ser devidamente justificadas, especialmente quanto a sua conveniência, 

necessidade e economicidade. 

42.5 As intervenções e substituições realizadas com o objetivo de dar concretude ao dever de manutenção dos BENS 

REVERSÍVEIS pela CONCESSIONÁRIA não gerarão direito à indenização ou compensação em favor da 

CONCESSIONÁRIA. 

42.6 No caso de verificação do descumprimento do dever de manutenção dos BENS REVERSÍVEIS, o PODER 

CONCEDENTE determinará a abertura do devido processo para eventual aplicação de penalidade contra a 

CONCESSIONÁRIA. 

42.7 A CONCESSIONÁRIA promoverá a retirada de todos os bens não reversíveis, de acordo com o PLANO DE 

DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL.  

42.7.1 Retirados os bens não reversíveis, o PODER CONCEDENTE deverá se manifestar em até 30 (trinta) 

dias acerca do cumprimento das determinações do PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL, 

com o objetivo de liberar a CONCESSIONÁRIA de todas as obrigações inerentes à reversão de bens. 

Caso a CONCESSIONÁRIA tenha obedecido integralmente ao PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO 
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OPERACIONAL, o PODER CONCEDENTE emitirá o Relatório Definitivo de Reversão. 

42.8 Enquanto não atestado, pelo PODER CONCEDENTE, o integral cumprimento das determinações do PLANO DE 

DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL apresentado pela CONCESSIONÁRIA, não será liberada a GARANTIA DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

42.8.1 Caso o PODER CONCEDENTE não ateste o integral cumprimento das determinações do Programa 

de Desmobilização Operacional apresentado pela CONCESSIONÁRIA em até 120 (cento e vinte) dias 

após o advento do termo contratual, a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO será liberada. 

42.9 O PODER CONCEDENTE poderá, a seu exclusivo critério, suceder a CONCESSIONÁRIA nos contratos de 

arrendamento ou locação de bens essenciais à prestação dos SERVIÇOS. 

42.10 Encerrado o PRAZO DA CONCESSÃO, observado o disposto na subcláusula acima, a CONCESSIONÁRIA será 

responsável pelo encerramento de quaisquer contratos inerentes à CONCESSÃO celebrados com terceiros, 

assumindo todos os encargos, responsabilidades e ônus daí resultantes. 

42.11 A CONCESSIONÁRIA deverá tomar todas as medidas razoáveis e cooperar plenamente com o PODER CONCEDENTE 

para que os SERVIÇOS objeto da CONCESSÃO continuem a ser prestados de acordo com o CONTRATO, de forma 

ininterrupta, bem como prevenir e mitigar qualquer inconveniência ou risco à saúde ou segurança dos USUÁRIOS. 

42.12 Na hipótese de advento do termo contratual, a CONCESSIONÁRIA não fará jus a qualquer indenização relativa a 

investimentos referentes aos BENS VINCULADOS em decorrência do término do PRAZO DA CONCESSÃO. 

42.13 As PARTES poderão compensar os créditos e débitos de cada lado para fins de alcançarem o valor final da 

indenização.  

43 ENCAMPAÇÃO 

43.1 O PODER CONCEDENTE poderá, a qualquer tempo, encampar a CONCESSÃO, por motivos de interesse público, 

mediante lei autorizativa específica e prévio pagamento de indenização. 

43.2 A indenização devida à CONCESSIONÁRIA em caso de encampação, cobrirá exclusivamente: 

43.2.1 As parcelas dos investimentos realizados, inclusive em instalação e manutenção dos bens e 

instalações, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o 
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cumprimento deste CONTRATO, deduzidos os ônus financeiros remanescentes; 

43.2.2 A desoneração da CONCESSIONÁRIA em relação às obrigações decorrentes de contratos de 

FINANCIAMENTO por esta contraídos com vistas ao cumprimento do CONTRATO, mediante, 

conforme o caso: 

(i) Prévia assunção, perante as INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, das obrigações contratuais da CONCESSIONÁRIA, 

em especial quando a receita figurar como garantia do financiamento; ou 

(ii) Prévia indenização às instituições financeiras financiadoras da totalidade dos débitos da CONCESSIONÁRIA 

remanescentes. 

43.2.3 Todos os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações que se fizerem devidas 

a fornecedores, contratados e terceiros em geral, inclusive honorários advocatícios, em decorrência 

do consequente rompimento dos respectivos vínculos contratuais. 

43.3 A parte da indenização devida à CONCESSIONÁRIA, correspondente ao saldo devedor dos financiamentos, deverá 

ser paga diretamente aos FINANCIADORES. O remanescente será pago diretamente à CONCESSIONÁRIA. 

43.4 O PODER CONCEDENTE determinará a indenização devida à CONCESSIONÁRIA antes da encampação da 

CONCESSÃO. 

43.5 As PARTES poderão compensar os créditos e débitos de cada lado para fins de alcançarem o valor final da 

indenização.  

43.6 O pagamento da indenização mencionada nesta Cláusula 43 gerará quitação geral, completa e irrestrita quanto 

ao devido pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA em decorrência da indenização por encampação. 

44 CADUCIDADE  

44.1 A inexecução total ou parcial do CONTRATO pela CONCESSIONÁRIA acarretará, a critério do PODER CONCEDENTE, 

a declaração da caducidade da CONCESSÃO, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 

44.2 O PODER CONCEDENTE poderá declarar a caducidade da CONCESSÃO, sem prejuízo das hipóteses previstas na 

legislação aplicável, na ocorrência de qualquer dos seguintes eventos: 

44.2.1 Decretação, por sentença judicial transitada em julgado, de falência da CONCESSIONÁRIA ou de sua 
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condenação ou de seus controladores por sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais, ou 

corrupção, assim definidos na legislação afeta. 

44.2.2 Descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, da obrigação de renovação anual da GARANTIA DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO na hipótese de oferta de seguro-garantia ou fiança bancária, ou de 

proceder à reposição do montante integral da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, no prazo 

de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da sua utilização pelo PODER CONCEDENTE; 

44.2.3 Descumprimento superior a 90 (noventa) dias, pela CONCESSIONÁRIA, da obrigação de contratar 

ou manter contratadas as apólices de seguros previstas no CONTRATO; 

44.2.4 Obtenção de ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL inferior a 0,2 (zero vírgula dois) por seis trimestres 

consecutivos ou por 10 (dez) trimestres não consecutivos; (verificar) 

44.2.5 Paralisação dos SERVIÇOS objeto da contratação por culpa ou dolo da CONCESSIONÁRIA, ou se ela 

houver concorrido para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de CASO FORTUITO ou FORÇA 

MAIOR, conforme previsão neste CONTRATO. 

44.2.6 A CONCESSIONÁRIA perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a 

adequada prestação dos SERVIÇOS; 

44.2.7 A CONCESSIONÁRIA não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos; 

44.2.8 A CONCESSIONÁRIA não atender a intimação do PODER CONCEDENTE, dentro do prazo por ele 

estipulado, no sentido de regularizar a prestação dos SERVIÇOS;  

44.2.9 A CONCESSIONÁRIA não atender a intimação do PODER CONCEDENTE para, em 180 (cento e 

oitenta) dias, apresentar a documentação relativa à regularidade fiscal, no curso da CONCESSÃO; 

44.2.10 No caso transferência e alteração do controle da CONCESSIONÁRIA, ou cessão do CONTRATO, sem 

a prévia autorização do PODER CONCEDENTE, quando assim exigido no CONTRATO; 

44.2.11 A condenação da CONCESSIONÁRIA em sentença transitada em julgado por sonegação de tributos, 

inclusive contribuições sociais; 

44.2.12 Prática de infração gravíssima pela CONCESSIONÁRIA ou prática reincidente de infrações definidas 

como graves, nos termos deste CONTRATO, que coloquem em risco a segurança dos USUÁRIOS ou 

a própria existência dos SERVIÇOS; 

44.2.13 Se houver desrespeito às condições e exigências de integralização de capital social da 

CONCESSIONÁRIA; 

44.2.14 Incidência de autuações administrativas que ensejem a aplicação de multas contratuais que somem, 

em seu valor agregado, 20% (vinte por cento) do VALOR DO CONTRATO, considerando-se para tanto 

as multas não passíveis de recurso na esfera administrativa; 
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44.2.15 Decisão(ões) proferida(s) em processo(s) administrativo(s) ou judicial (is) relativo(s) a danos 

causados pela CONCESSIONÁRIA, não seguráveis ou cujo valor supere o valor coberto pelos seguros, 

cujo valor agregado corresponda a 20% (vinte por cento) do VALOR DO CONTRATO; e 

44.2.16 Caso as atividades da CONCESSÃO não sejam iniciadas ou sejam prorrogadas por prazo superior a 

60 (sessenta) dias contados da DATA DE EFICÁCIA em razão de a CONCESSIONÁRIA não obter os 

FINANCIAMENTOS necessários para tanto. 

44.3 O PODER CONCEDENTE não poderá declarar a caducidade da CONCESSÃO com relação ao inadimplemento da 

CONCESSIONÁRIA (a) resultante dos eventos relativos aos riscos da CONCESSÃO cuja responsabilidade é do PODER 

CONCEDENTE ou (b) causado pela ocorrência de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR. 

44.4 A declaração de caducidade da CONCESSÃO deverá ser precedida da verificação do inadimplemento contratual 

da CONCESSIONÁRIA em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa e contraditório. 

44.5 Não será instaurado processo administrativo de caducidade sem prévia notificação à CONCESSIONÁRIA, sendo-

lhe dado, em cada caso, prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento nos 

termos contratuais. 

44.6 Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a caducidade será declarada pelo PODER 

CONCEDENTE, independentemente de indenização prévia, calculada no decurso do processo e de acordo com as 

Cláusulas deste CONTRATO. 

44.7 Declarada a caducidade e paga a respectiva indenização, não resultará para o PODER CONCEDENTE qualquer 

espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com 

empregados da CONCESSIONÁRIA. 

44.8 A declaração de caducidade acarretará, ainda: 

44.8.1 A execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, para ressarcimento de eventuais prejuízos 

causados ao PODER CONCEDENTE; 

44.8.2 Retenção de eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos prejuízos causados ao 

PODER CONCEDENTE. 

44.8.3 Os prejuízos causados pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE e à sociedade, em 

decorrência do cumprimento do objeto deste CONTRATO, não seguráveis ou cujo valor supere o 

valor coberto pelos seguros; 
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44.8.4 As multas contratuais aplicadas à CONCESSIONÁRIA que não tenham sido pagas até a data do 

pagamento da indenização;  

44.8.5 Quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de cobertura de seguros relacionados 

aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a declaração de caducidade; e 

44.8.6 A parte da indenização devida à CONCESSIONÁRIA, correspondente ao saldo devedor dos 

financiamentos efetivamente aplicados em investimentos, deverá ser paga diretamente aos 

FINANCIADORES, a critério do PODER CONCEDENTE. O remanescente será pago diretamente à 

CONCESSIONÁRIA. 

45 DA RESCISÃO 

45.1 O CONTRATO poderá ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, mediante ação proposta perante o 

tribunal arbitral especialmente para este fim, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo PODER 

CONCEDENTE, em especial: 

45.1.1 Expropriação, sequestro ou requisição de uma parte substancial dos ativos ou participação 

societária da CONCESSIONÁRIA pelo PODER CONCEDENTE ou por qualquer outro órgão público; 

45.1.2 Inadimplemento de parcelas da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA por mais de 90 (noventa) 

dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; 

45.1.3 Descumprimento contratual pelo PODER CONCEDENTE com relação ao pagamento de qualquer 

outra obrigação superior ao equivalente a 2% (dois por cento) do valor do CONTRATO, que seja 

devida nos termos do CONTRATO e que o atraso seja superior a 90(noventa) dias contados da 

respectiva data de vencimento;  

45.1.4 Descumprimento de obrigações pelo PODER CONCEDENTE que gere um desequilíbrio econômico-

financeiro contratual cujo procedimento de recomposição não seja concluído nos prazos 

estabelecidos no CONTRATO por motivos imputáveis ao PODER CONCEDENTE; ou 

45.1.5 Não instituição, não manutenção ou substituição da CONTA VINCULADA pelo PODER CONCEDENTE, 

bem como a hipótese de não cumprimento das obrigações por ele assumidas no âmbito do 

CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. 

45.2 Os SERVIÇOS prestados pela CONCESSIONÁRIA não poderão ser interrompidos ou paralisados até 90 (noventa) 

dias após a sentença do tribunal arbitral que decretar a rescisão do CONTRATO. 

45.3 A indenização devida à CONCESSIONÁRIA no caso de rescisão cobrirá:  
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45.3.1 As parcelas dos investimentos realizados, inclusive em instalação e manutenção dos bens e 

instalações, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o 

cumprimento deste CONTRATO, deduzidos os ônus financeiros remanescentes. 

45.3.2 A desoneração da CONCESSIONÁRIA em relação às obrigações decorrentes de contratos de 

financiamentos por esta contraídos com vistas ao cumprimento do CONTRATO, mediante, conforme 

o caso: 

45.3.2.1 Prévia assunção, perante as INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, das obrigações contratuais da 

CONCESSIONÁRIA, em especial quando a receita figurar como garantia do financiamento; ou 

45.3.2.2 Prévia indenização às INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS financiadoras da totalidade dos débitos da 

CONCESSIONÁRIA remanescente, mediante autorização do PODER CONCEDENTE. 

45.3.2.3 Todos os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações que se fizerem devidas 

a fornecedores, contratados e terceiros em geral, inclusive honorários advocatícios, em decorrência 

do consequente rompimento dos respectivos vínculos contratuais. 

45.3.2.4 Para fins do cálculo da indenização referida nesta Subcláusula, considerar-se-ão os valores 

recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou 

circunstâncias que ensejaram a rescisão. 

45.4 As PARTES poderão rescindir consensualmente o presente CONTRATO, dispensando-se o ajuizamento de medida 

arbitral específica. 

45.5 Será condição para a extinção consensual da CONCESSÃO a celebração do respectivo termo aditivo ao CONTRATO 

disciplinando, dentre outras questões: 

(i) Eventual suspensão de realização de novos investimentos pela CONCESSIONÁRIA ou, ainda, de 

prestação dos SERVIÇOS, eximindo-a de quaisquer penalidades em razão da sua não execução; 

(ii) Prazo remanescente para a prestação, pela CONCESSIONÁRIA, dos SERVIÇOS; ou 

(iii) Montante de indenização eventualmente devido pelas PARTES, apurado e calculado nos termos deste 

CONTRATO e cronograma do respectivo pagamento 

45.6 São consideradas causas para rescisão amigável as seguintes: 

(i) A hipótese de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR; ou 
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(ii) Na hipótese advento de qualquer alteração legislativa ou outro evento que impeça, limite ou de 

qualquer forma inviabilize a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

45.7 Além das hipóteses acima, o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA acordam que os eventos abaixo poderão 

gerar inadimplemento do PODER CONCEDENTE, para todos os fins de direito, autorizando à CONCESSIONÁRIA a 

suspender imediatamente quaisquer investimentos que não sejam necessários a prestação dos SERVIÇOS, 

também autorizando à CONCESSIONÁRIA proceder com procedimento para rescisão antecipada da CONCESSÃO: 

(i) Atraso da assinatura e publicação da ORDEM INICIAL DE SERVIÇOS; ou 

(ii) Falha ou omissão do PODER CONCEDENTE em instituir, manter ou substituir o SALDO DE LIQUIDEZ pelo 

prazo de 90 (noventa) dias.  

46 ANULAÇÃO  

46.1 O PODER CONCEDENTE deverá declarar a nulidade do CONTRATO, impedindo os efeitos jurídicos que 

ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos, se verificar ilegalidade em sua 

formalização ou na licitação que precedeu o CONTRATO. 

46.2 Na hipótese descrita na Cláusula acima, se a ilegalidade for imputável apenas ao PODER CONCEDENTE, a 

CONCESSIONÁRIA será indenizada pelos prejuízos regularmente comprovados, descontados, todavia, quaisquer 

valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou 

circunstâncias que ensejaram a declaração de nulidade. 

47 FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTINÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 

47.1 A CONCESSÃO poderá ser extinta caso a CONCESSIONÁRIA tenha a sua falência decretada, requeira recuperação 

judicial que impossibilite a execução deste CONTRATO ou ainda no caso de extinção da CONCESSIONÁRIA. 

47.2 Não será realizada partilha do eventual acervo líquido da CONCESSIONÁRIA extinta entre seus acionistas antes do 

pagamento de todas as obrigações com o PODER CONCEDENTE. 

47.3 A indenização devida à CONCESSIONÁRIA deverá ser paga pelo CONCEDENTE após a extinção do CONTRATO, 

implicando tal pagamento em quitação automática da obrigação do PODER CONCEDENTE perante a 

CONCESSIONÁRIA. 
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47.4 No caso de extinção do CONTRATO pela causa indicada nessa Cláusula, o PODER CONCEDENTE deverá realizar 

para a CONCESSIONÁRIA pagamento de indenização, excluindo-se, na sequência, quaisquer valores recebidos pela 

CONCESSIONÁRIA a título de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a 

extinção da CONCESSÃO. 

47.4.1 No caso de extinção do CONTRATO na forma dessa Cláusula, a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO reverterá integralmente ao PODER CONCEDENTE, que promoverá a cobrança de 

eventual diferença que venha a ser apurada entre o importe da garantia prestada e o prejuízo 

verificado. 

CAPÍTULO X – RESOLUÇÃO DE DISPUTAS 

48 DISPOSIÇÕES GERAIS 

48.1 Em caso de disputas ou controvérsias oriundas deste CONTRATO, as PARTES se reunirão e buscarão dirimi-las 

consensualmente, convocando, sempre, suas instâncias diretivas com poderes para decisão. 

48.2 A PARTE interessada notificará por escrito a outra PARTE apresentando todas as suas alegações acerca da disputa 

ou controvérsia, devendo também ser acompanhada de sugestão para sua solução ou elucidação.  

48.2.1 A PARTE notificada terá um prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da notificação, 

para responder se concorda com a solução ou elucidação proposta. 

48.2.2 Caso a PARTE notificada concorde com a solução ou elucidação apresentada, as PARTES darão por 

encerrada a disputa ou controvérsia e tomarão as medidas necessárias para implementar o quanto 

acordado.  

48.2.3 Caso não concorde, a PARTE notificada deverá apresentar à outra PARTE, também no prazo de 10 

(dez) dias úteis, os motivos pelos quais discorda da solução ou elucidação apresentada, devendo, 

nessa hipótese, apresentar uma proposta alternativa para a solução do impasse.  

49 MEDIAÇÃO 

49.1 Em caso de disputas ou controvérsias oriundas deste CONTRATO, as PARTES poderão fazer uso do procedimento 

da mediação, nos termos da Lei Federal nº 13.140, de 26 de junho de 2015.  
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49.1.1 Salvo estipulação distinta acordada entre as PARTES, a mediação referente ao CONTRATO será 

conduzida por 1 (um) mediador, regendo-se pelos prazos e procedimentos previstos no 

regulamento de mediação do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-

Canadá (CAM-CCBC), conforme art. 22, §1º, da Lei Federal nº 13.140, de 26 de junho de 2015, 

prevalecendo, e, em caso de discrepância, o disposto nesta Subcláusula. 

49.1.2 Salvo disposição em contrário no termo de mediação ou acordo no curso do procedimento, a 

mediação será encerrada após o prazo de 30 (trinta) dias contados da assinatura do termo de 

mediação pelas PARTES. 

49.2 O não comparecimento da PARTE convidada à primeira reunião de mediação acarretará a assunção por parte 

desta de cinquenta por cento das custas e honorários sucumbenciais caso venha a ser vencedora em 

procedimento arbitral posterior, que envolva o escopo da mediação para a qual foi convidada. 

49.3 Após a primeira reunião de mediação, cada PARTE, de forma autônoma, poderá solicitar o encerramento do 

procedimento de mediação sem que lhe seja aplicável sanção ou ônus. 

49.4 A proposta do mediador não será vinculante para as PARTES, as quais decidirão de forma autônoma e 

independente a respeito de sua aceitação ou recusa.  

49.5 Caso aceita pelas PARTES a solução amigável proposta pelo mediador, será incorporada ao CONTRATO mediante 

assinatura de termo aditivo. 

49.6 Considerar-se-á encerrado o procedimento de mediação nas seguintes hipóteses:  

(i) Diante da formalização de acordo entre as PARTES,  

(ii) Após a primeira reunião, em caso de declaração de qualquer das PARTES de falta de interesse ou da 

impossibilidade de se chegar ao acordo; ou  

(iii) Por decisão do mediador, quando entender não se justificarem novos esforços para a obtenção de 

consenso. 

50   ARBITRAGEM E FORO 

50.1 As PARTES concordam em, na forma disciplinada pela Lei Federal nº 9.307/96, resolver por meio de arbitragem 

todo e qualquer conflito de interesses que decorra da execução do CONTRATO ou de quaisquer contratos, 
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documentos, anexos ou acordos a ele relacionados, desde que relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 

50.1.1 A submissão de controvérsias ao juízo arbitral poderá ocorrer a qualquer tempo e não dependerá 

da instauração prévia dos procedimentos de resolução consensual de mediação a que se refere as 

Cláusulas anteriores. 

50.2 As partes indicam o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC) como 

competente para solucionar controvérsias submetidas à arbitragem, nos termos deste CONTRATO.  

50.2.1 Havendo acordo entre as PARTES ou em caso de extinção do Centro de Arbitragem e Mediação da 

Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC) será eleita outra câmara para o processamento da 

arbitragem. 

50.3 As decisões da arbitragem serão baseadas nas leis de direito material do Brasil, em especial a legislação aplicável 

ao CONTRATO e aos SERVIÇOS.  

50.3.1 A arbitragem será processada segundo as regras previstas no regulamento do Centro de Arbitragem 

e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC), vigente na data em que a 

arbitragem for iniciada. 

50.4 A arbitragem será conduzida no Município de Nova Lima-MG, utilizando-se a língua portuguesa como idioma 

oficial para a prática de todo e qualquer ato. 

50.4.1 Poderão ser utilizados documentos técnicos redigidos em outros idiomas, com tradução apenas em 

caso de discordância das PARTES quanto ao seu significado.  

50.4.2 Por solicitação da CONCESSIONÁRIA e mediante o consentimento do PODER CONCEDENTE, a 

arbitragem poderá ser parcialmente bilíngue, sendo as decisões produzidas em versões em 

português e em inglês ou outra língua estrangeira.  

50.4.3 Caso a arbitragem seja parcialmente bilíngue, as PARTES deverão arcar com as despesas 

relacionadas à tradução dos seus respectivos documentos, de modo que estes custos não comporão 

os custos e despesas processuais para fins de sucumbência.  

50.4.4 Havendo divergências entre o conteúdo das decisões ou dos documentos nas versões em língua 

portuguesa e em língua estrangeira prevalecerá o conteúdo das versões confeccionadas em língua 

portuguesa.  
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50.5 O tribunal arbitral será composto por 3 (três) árbitros de reconhecida idoneidade e conhecimento da matéria a 

ser decidida, cabendo a cada PARTE indicar um árbitro. O terceiro árbitro será escolhido de comum acordo pelos 

árbitros indicados pelas PARTES. A presidência do tribunal arbitral caberá ao terceiro árbitro.  

50.6 Não havendo consenso entre os árbitros escolhidos pelas PARTES, o terceiro árbitro será indicado pelo Centro de 

Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC), observados os termos e condições 

aplicáveis previstos no seu regulamento de arbitragem. 

50.6.1  Em qualquer hipótese, os árbitros indicados pelas PARTES devem ser, cumulativamente, 

profissionais vinculados a instituições especializadas em arbitragem e possuir comprovada 

experiência na questão que será discutida no processo arbitral. 

50.6.2  Os árbitros indicados pelas PARTES deverão, ainda, observar os seguintes requisitos mínimos: (i) 

estar no gozo de plena capacidade civil; e (ii) não ter, com as PARTES ou com o litígio que lhe for 

submetido, relações que caracterizemos casos de impedimento ou suspensão de juízes, conforme 

previsto no Código de Processo Civil. 

50.7 As decisões e a sentença do tribunal arbitral serão definitivas, irrecorríveis e vincularão as PARTES e seus 

sucessores. 

50.8 As custas da arbitragem serão adiantadas pela parte que suscitar a instauração do procedimento arbitral. A PARTE 

vencida no procedimento arbitral assumirá todas as custas, devendo ressarcir a PARTE vencedora pelas custas 

que esta, porventura, já tenha assumido no aludido procedimento, excluindo-se apenas eventuais honorários 

advocatícios. 

50.8.1  No caso de procedência parcial do pleito levado ao tribunal arbitral, os custos serão divididos entre 

as PARTES, se assim entender o tribunal, na proporção da sucumbência de cada uma. 

50.9 As PARTES elegem o Foro Central da Comarca de Nova Lima – Minas Gerais para obter (a) tutela cautelar 

porventura necessária antes da formação do tribunal arbitral; ou (b) promover a execução de medida cautelar, 

decisão ou da sentença proferida em virtude de mediação ou pelo tribunal arbitral.  

50.10 Os autos do processo arbitral serão públicos, ressalvadas as hipóteses de sigilo decorrentes da lei, de segredo de 

justiça, de segredo industrial ou quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.  

50.11 As PARTES reconhecem que as decisões proferidas pelo tribunal arbitral poderão ser regularmente executadas no 
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Brasil, seguindo o procedimento para execução contra a Fazenda Pública, não dispondo o PODER CONCEDENTE 

de qualquer imunidade soberana que iniba a execução.  

50.12 A submissão de qualquer questão aos mecanismos de resolução de disputas previstos nesse CONTRATO não 

exonera as PARTES do pontual e tempestivo cumprimento das disposições do CONTRATO e das determinações do 

PODER CONCEDENTE a ele atinente, nem permite qualquer interrupção do desenvolvimento das atividades objeto 

da CONCESSÃO, que deverão continuar a se processar nos termos contratualmente exigíveis, assim 

permanecendo até que uma decisão seja obtida relativamente à matéria em causa. 

50.12.1 Somente se admitirá a paralisação dos SERVIÇOS quando o objeto da divergência implicar riscos à 

segurança de pessoas ou do empreendimento ou diante da superveniência de decisão arbitral ou 

judicial que ordene a imediata paralisação dos SERVIÇOS.  

CAPÍTULO XI – DISPOSIÇÕES FINAIS 

51    DISPOSIÇÕES GERAIS 

51.1 O não exercício, ou o exercício tardio ou parcial, de qualquer direito que assista a qualquer das PARTES pelo 

CONTRATO, não importa em renúncia, nem impede o seu exercício posterior a qualquer tempo, nem constitui 

novação da respectiva obrigação ou precedente. 

51.2 Se qualquer disposição do CONTRATO for considerada ou declarada nula, inválida, ilegal ou inexequível em 

qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a exequibilidade das demais disposições contidas no CONTRATO não 

serão, de qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal fato. 

51.2.1 As PARTES negociarão, de boa-fé, a substituição das disposições inválidas, ilegais ou inexequíveis 

por disposições válidas, legais e exequíveis, cujo efeito econômico seja o mais próximo possível ao 

efeito econômico das disposições consideradas inválidas, ilegais ou inexequíveis. 

51.3 Cada declaração e garantia feita pelas PARTES no presente CONTRATO deverá ser tratada como uma declaração 

e garantia independente, e a responsabilidade por qualquer falha será apenas daquele que a realizou e não será 

alterada ou modificada pelo seu conhecimento por qualquer das PARTES. 

51.4 As comunicações e as notificações entre as PARTES serão efetuadas por escrito e remetidas: (i) em mãos, desde 
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que comprovadas por protocolo; (ii) por fax, e-mail ou outro meio remoto, desde que comprovada a recepção; ou 

(iii) por correio registrado, com aviso de recebimento. 

51.5 Todos os documentos relacionados ao CONTRATO e à CONCESSÃO deverão ser redigidos em, ou oficialmente 

traduzidos para, a língua portuguesa. Em caso de qualquer conflito ou inconsistência, a versão em língua 

portuguesa deverá prevalecer. 

51.6 Os prazos estabelecidos em dias, no CONTRATO, contar-se-ão em dias corridos, salvo se estiver expressamente 

feita referência a dias úteis. Em todas as hipóteses, deve-se excluir o primeiro dia e se incluir o último dia do prazo. 

51.7 Fica desde já eleito o Foro Central da Comarca de Nova Lima – Minas Gerais para dirimir quaisquer controvérsias 

oriundas do presente CONTRATO que não possam ser resolvidas mediante a mediação ou por procedimento de 

arbitragem, nos termos do CONTRATO. 

E, por estarem justas e contratadas, as PARTES assinam o CONTRATO em 5 (cinco) vias de igual teor 

e forma, considerada cada uma delas um original. 

Nova Lima/MG, [●] de [●] de [●]. 

________________________________ 

PODER CONCEDENTE 

________________________________ 

CONCESSIONÁRIA 

Testemunhas: 
___________________________ 

_____________________________ 

Nome: 

RG: 

Nome: 

RG: 
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 ANEXOS  

ANEXO 1 - EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
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ANEXO 2 - ATOS CONSTITUTIVOS DA CONCESSIONÁRIA 

Documento a ser fornecido pela CONCESSIONÁRIA. 
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ANEXO 3 - PROPOSTA COMERCIAL DA CONCESSIONÁRIA 

 

Documento a ser fornecido pela PROPONENTE VENCEDORA durante a LICITAÇÃO. 
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ANEXO 4 - RELAÇÃO DOS LOCAIS DE IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO 

 

 

 

NOME ENDEREÇO
 Área 

Terreno 
 Área 

Construída 
1 Casa do Educador Avenida Benedito Alves Nazareth, 412 5.000,00 2.000,00
2 CEI Maria da Conceição Taveira Correa Avenida Alaska, 720
3 CEI Maria de Lourdes Scoralick Serretti Rua José Felix dos Santos 83 1.135,87 1.135,87
4 CEI Nancy Romani Duarte Iolanda Ragonezzi Lopes nº 65 1.073,48 1.073,48
5 CEI Nize Conceição Silva Ribeiro Rua Mara Núbia Gonçalves Lopes 1.028,79 1.028,79
6 CEI Professor Cássio Magnani Rua Yuri 65 720,00 940,80
7 CPP - Centro Psicopedagógico Rua Poços de Caldas,285 17.000,00
8 CPP - Centro Psicopedagógico Av. Monte Vista, 159 373,59 197,38
9 Creche Lar da Esperança Rua Paraná, Nº 532 1.530,00 714,73

10 Creche Menino Jesus Rua Professor Aldo Zanini 440 2.118,50 462,72
11 E. M. Ana do Nascimento Souza de Educação EspecialRua Poços de Caldas, 285 31.012,00 4.847,33
12 E. M. Áurea Lima Taveira Rua José Agostinho, 2335 32.716,95 2.265,52
13 E. M. Benvinda Pinto Rocha Av. Caledônia, 506 3.105,90 4.483,50
14 E. M. Carlos Henrique Roscoe Rua Francisco Rocha, 20 1.020,00 490,24
15 E. M. César Rodrigues Alameda Das Azaleias, S/Nº - Lote 8 Quadra C 2.527,10 1.548,98
16 E. M. Cristiano Machado Rua Madre Tereza, 391 1.436,26 1.436,26
17 E. M. Dalva Cifuentes Gonçalves Rua Jardim, 10 3.089,17
18 E. M. David Finlay MG 30 Km 437
19 E. M. Dona Antonieta Dias de Souza Rua Curitiba 23 2.256,68 2.256,68
20 E. M. Dulce Santos Jones Rua Sete nº 40 1.440,82 1.440,82
21 E. M. Emília de Lima Rua Abolição,88,centro,Nova Lima 2.501,00
22 E. M. Florie Wanderley Dias Princesa Isabel, 120 1.272,00
23 E. M. George Chalmers Rosa Tofanelli Otero 37 1.375,60 2.501,00
24 E. M. Harold Jones Rua Doutor Lunds, 529 1.131,82
25 E. M. José Brasil Dias Rua Emanuel, 145 4.122,00 2.191,87
26 E. M. José Francisco da Silva Avenida Esmeraldas, 59 2.179,00 2.179,00
27 E. M. Martha Drummond Fonseca Rua José Agostinho 32.716,95 2.009,05
28 E. M. Rubem Costa Lima Alameda dos Mendes, 30 20.288,70 3.660,55
29 E. M. Ursino do Nascimento Avenida dos Bancários, 31  - CEP: 34018-360 1.062,26 1.062,26
30 E. M. Vera Wanderley Dias Rua José Joaquim de Souza, 62, Mingu, Nova Lima 3.300,00 2.394,00
31 E. M. Vicente Estevão dos Santos Rua José de Oliveira, nº1320 2.561,39 2.561,39
32 Sede Pensão Retiro Abilio Tito Couto,71- Retiro 2.973,00 1.525,00
33 Unidade de Ensino (Oswalso Barbosa Pena II) Rua Walmir Nazareth, 36 - Oswalso Barbosa Pena II 2.740,90
34 Unidade de Ensino (Campos do Pires) 1.024,59
35 Unidade de Ensino (Cristais) 20.923,00
36 Unidade de Ensino (Honório Bicalho) 28.469,00 1.237,20
37 Unidade de Ensino (Jardim Canadá) 720,00
38 Unidade de Ensino (Quintas II) 11.134,00
39 Ultramig 13.805,77 4.341,02
40 Nova Escola 1
41 Nova Escola 2
42 Nova Escola 3
43 Nova Escola 4
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ANEXO 5 - ESPECIFICAÇÕES DE PROJETOS E DE OBRAS DAS UNIDADES DE ENSINO 

1 INTRODUÇÃO 

Este ANEXO tem como objetivo o detalhamento dos projetos de arquitetura e de engenharia 

elaborados para a realização das obras das UNIDADES DE ENSINO, bem como definir os requerimentos 

mínimos e necessidades complementares para a construção das UNIDADES DE ENSINO. 

2 TERMO DE REFERÊNCIA 

As OBRAS que integram o objeto da CONCESSÃO compreendem a construção de: 

• 10 (dez) UNIDADES DE ENSINO, sendo 5 Unidades nos primeiros 2 anos e 5 unidades ao longo do 

contrato. Os terrenos serão disponibilizados posteriormente pelo poder concedente. As edificações 

seguirão especificações previamente definidas e fornecidas conforme será apresentado neste ANEXO. 

Apresenta-se a seguir o quadro com indicação de localização das UNIDADES DE ENSINO: 

 

2.1 Características gerais das unidades de ensino 

2.1.1 Centro de Educação Infantil – CEI  

São as unidades municipais destinadas ao ensino de crianças em idade de 0 (zero) a 6 (seis) anos.  

Todas as CEIs a serem construídas seguirão um único padrão de edificação, Tipologia III. Os projetos 

contemplam as seguintes características: 

• Capacidade máxima: 440 alunos; 

• Área construída: 1.100m2; 

• Área externa: estacionamento para funcionários, horta, gramado, jardins, playground, auditório, pátio, 

Nome Tipo Capacidade Endereço
 Área 

Terreno 
 Área 

Construída 

UNIDADE DE ENSINO (JARDIM CANADÁ) Creche 440 Rua Desdren, 71 720 -

UNIDADE DE ENSINO (CAMPO DO PIRES) Creche 440 Avenida Uberlândia S/n- Campo do Pires 1.024,59 -

UNIDADE DE ENSINO (CRISTAIS) ETI A definir Rua Curitiba S/N - Cristais 20.923,00 -

UNIDADE DE ENSINO (QUINTAS II) Creche 440 Alameda Carlos Drummond De Andrade S/N - Quintas II 11.134,00 -

UNIDADE DE ENSINO (HONÓRIO BICALHO) Creche Escola de Tempo Integral
Ruas Natalício De Jesus Carsalade, Conceição Maria 
Duarte E Levindo Wanderley

28.469,00 1.237,20
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cobertura em lona e estruturas para a disposição de resíduos e alocação de bujões GLP; 

• Edificação composta por dois pavimentos, contemplando:  

§ O 1º pavimento: 8 salas de aula para 3 a 5 anos, instalações sanitárias adaptadas por nível de 

idade e turma, 2 salas de aula para 1 e 2 anos, sala multiuso, biblioteca, fraldário, berçário, pátio 

coberto, cozinha, refeitório elevador;  

§ O 2º pavimento: sala de reuniões, instalações sanitárias, despensa, despensa fria, DCE, sala de 

atividades, sala de coordenação, sala de secretaria, depósito;  

• Na construção dos dois pavimentos, serão contempladas as estruturas de acessibilidade para as 

crianças e adultos que tenham necessidades especiais de locomoção ou mobilidade reduzida;  

Nota: O projeto de edificação das CEIs atende aos requerimentos internos de condução das 

atividades pedagógicas do PODER CONCEDENTE, às normas técnicas e legislação vigentes, bem 

como aos requerimentos urbanísticos e de regulação do município de Nova Lima. 

2.1.2 Escola Municipal de Ensino Fundamental: 

São unidades municipais destinadas ao ensino de crianças e adolescentes em idade de 6 (seis) a 14 

(catorze) anos. A Escola Municipal a ser construída seguirá os padrões de edificações disponíveis, Tipologia I 

e III (definido por unidade). 

O projeto contempla as seguintes características: 

• Capacidade máxima: 960 (novecentos e sessenta) alunos; 

• Área construída: 4.500m2 (quatro mil e quinhentos metros quadrados), considerando 3.500m2 de 

Tipologia da EM 800m2 de ginásio e 200m2 de quiosque; 

• Área externa: estacionamento para funcionários, quiosques, ginásio poliesportivo coberto, quadra 

descoberta, gramado; 

• Edificação composta por 3 (três) pavimentos, contemplando:  

§ O 1º pavimento: 7 salas de aula, vestiários, biblioteca, sala multiuso e de apoio à biblioteca, 

sala de secretaria, cozinha com áreas próprias para recebimento e estocagem, despensa seca, 
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despensa fria, preparo, cocção e distribuição das refeições, refeitório, instalações sanitárias, 

pátio coberto, pátio descoberto; 

§ O 3º pavimento: 9 salas de aula, vestiários, sala dos professores, sala de atendimento, sala de 

computação, auditório, sala de apoio à escola integrada, laboratório. 

§ O 1º pavimento: sala da diretoria, sala da vice-diretoria, sala da coordenação, vestiários sala 

multiuso, depósitos, mecanografia, almoxarifado. 

• Na construção dos três pavimentos, serão contempladas as estruturas de acessibilidade para as 

crianças e adultos que tenham necessidades especiais de locomoção ou mobilidade reduzida;  

Nota: O projeto da edificação da Escola Municipal atende aos requerimentos internos de condução 

das atividades pedagógicas do PODER CONCEDENTE, às normas técnicas e legislação vigentes, bem 

como aos requerimentos urbanísticos e de regulação do município de Nova Lima. 
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Figura 1 – Entrada de Pedestres 

 

Fonte: BTC – 2022 

 

Figura 2 – Vista do Ginásio + Anexo com parede de escadas 

 

Fonte: BTC – 2022  
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Figura 3 – Vista do Ginásio + Anexo com parede de escadas 

 

Fonte: BTC-2022 

 

 

2.1.3 Escola Municipal de Tempo Integral: 

E uma unidade municipal destinada ao ensino de crianças e adolescentes em idade de 6 (seis) a 14 

(catorze) anos. Com capacidade de 1284 Alunos. A Escola Municipal de tempo integral a ser construída 

seguirá os padrões de edificações disponíveis, Tipologia I e III (definido por unidade), os projetos referentes 

a ETI (escola de tempo Integral) consta no Anexo 18 
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DESCRIÇÃO 
Espaço para recepção com sala da secretaria

Recepção/Hall de Serviços
Sanitários acessiveis masculino e feminino
Secretarias

Espaços administrativos: Sala para diretoria, sala para supervisor/orientador, almoxarifado,copa para funcionários
Diretora
Supervisor/Orientador/Vice-diretoria
Almoxarifado
Copa funcionários
Vigias/TI
Sanitários acessíveis funcionários

Sala de Professores
Sala de Professores/ Planejamento/Escaninhos
Copa  
Sanitários acessíveis masculino e feminino

Sala de aula
Salas de aula ( 34 unidades)
Depósitos/DML
Espaço para alimentação: Refeitório, cozinha, áreas de recepção e estocagem (despensas fria e seca), área de serviço, 

vestiários para funcionários.
Refeitório ( 1m² por aluno e deve ter a capacidade de 1/3 da população estudantil da escola)
Cozinha
Circulação
Área de recepção e estocagem (Despensa e Câmara Fria)
ARS - Área de Resíduos Sólidos 
Área de serviços (Pré-lavagem)

Pátio coberto / espaço de convivência
Depósito do auditório 
Depósito Material Ed. Fisica 
Pátio coberto  
Auditório/Sala de Apoio/Camarim 1 e 2 
Ginásio (Quadra Coberta)
Vestiários masculino e feminino
Ambulatório

Área com playground externa arbonizada e com espaços para cultivo de horta  / pomar
Horta e Jardinagem 
Playground
Quadra Poliesportiva 
Piscina
Pista de Skate
Total Áreas Descobertas

Depósito de lixo orgânico e depósito de lixo reciclado
Depósito lixo

Sanitários alunos ( 1 vaso / 1 lavatório para cada 20 alunos - 2 módulos por peça hidráulica)
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2.2 Requerimentos legais e de aprovação dos projetos 

A CONCESSIONÁRIA deverá: 

a. Elaborar a documentação necessária, submeter o pedido de todas as licenças necessárias, inclusive 

obtenção do alvará de construção, quando cabível das UNIDADES DE ENSINO às autoridades 

competentes e acompanhar todo o processamento do pedido até a sua regular aprovação, devendo, 

para tanto, cumprir com todas as providências exigidas nos termos da legislação vigente; 

b. Elaborar e disponibilizar os projetos executivos das UNIDADES DE ENSINO, nas hipóteses em que tais 

projetos não sejam elaborados e disponibilizados pelo PODER CONCEDENTE, bem como a elaboração 

dos projetos complementares de implantação, devendo estes serem devidamente compatibilizados 

com o projeto de arquitetura entregue; 

c. Obter a certidão de baixa relativa a cada uma das UNIDADES DE ENSINO concluídas. 

d. Atender aos requisitos qualitativos, critérios (quantitativos e/ou premissas) e métodos de avaliação de 

desempenho previstos nos “Cadernos Técnicos de Desempenho de Edificações Escolares de Ensino 

Público”, produzidos pelo FNDE a partir da ABNT NBR 15575 (Desempenho de Edificações) e ABNT NBR 

9050 (Acessibilidade) 

Deverá o PODER CONCEDENTE envidar todos os esforços para que, uma vez entregues os pedidos 

para a obtenção dos alvarás de construção, devidamente instruídos, os mesmos sejam analisados e 

expedidos no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias. A demora superior aos 45 (quarenta e cinco) dias 

ensejará a automática prorrogação do prazo previsto no cronograma de execução das OBRAS, bem como do 

prazo da CONCESSÃO, pelo número de dias equivalentes ao atraso. 

A demora na obtenção das licenças e autorizações a cargo do PODER CONCEDENTE, cujos efeitos 

impeçam ou atrasem o cumprimento das obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA, constituirá causa 

excludente da responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, em especial quanto aos cronogramas de execução das 

OBRAS. 

Quaisquer alterações propostas pela CONCESSIONÁRIA que venham a modificar o projeto 

originalmente aprovado deverão ser submetidas novamente à apreciação e aprovação do PODER 

CONCEDENTE pela CONCESSIONÁRIA. 
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No caso em que haja necessidade de se substituir algum terreno no decorrer da CONCESSÃO, o 

terreno deverá ser substituído pelo PODER CONCEDENTE, sempre que possível, por outro com característica 

semelhante. 

2.3 Faseamento das obras e requerimentos de projeto 

Caberá à CONCESSIONÁRIA a construção das 10 (dez) UNIDADES DE ENSINO conforme cronograma 

exposto a seguir: 

 

 

* Terrenos a definir pelo poder concedente 

Notas quanto ao faseamento: 

No tocante ao início das obras: 

• A CONCESSIONÁRIA deverá sugerir o cronograma de entrega das UNIDADES DE ENSINO estabelecendo 

datas-marco a serem aprovadas pelo PODER CONCEDENTE; 

• O cronograma deverá ser apresentado após 60 (sessenta) dias da DATA DE EFICÁCIA para aprovação 

do PODER CONCEDENTE o qual poderá ser aprovado pelo PODER CONCEDENTE em até 15 (quinze) dias, 

0 1 2 3 4

Unidade de Ensino (Jardim Canadá) - Creche

Unidade de Ensino ( Campos do Pires) Creche

Unidade de Ensino  (Quintas II) Creche

Unidade de Ensino (Honório Bicalho) ETI

Unidade de Ensino (Cristais) Creche

Nova Escola 1 E.M.*

Nova Escola 2Creche*

Nova Escola 3 Creche*

Nova Escola 4 Creche*

Nova Escola 5 Creche*

Semestre
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desde que não seja comprometido o limite previsto que deverá respeitar o prazo máximo de até 12 

(doze) meses, contados da data de início das obras, para entrega de todas as UNIDADES DE ENSINO. 

O Início da prestação de serviço deverá ser realizada logo após a concessionária elaborar e finalizar 

os POPS além de devidamente aprovado pelo poder concedente.  A CONCESSIONÁRIA será responsável pela 

elaboração dos projetos de implantação, quando necessário, bem como pela realização dos projetos e pela 

elaboração dos projetos complementares, quando necessário para a condução das OBRAS. 

• As adequações aos projetos e a elaboração de projetos complementares devem ser submetidos 

previamente à aprovação do PODER CONCEDENTE. 

2.4 Considerações 

Para fins de interpretação do presente ANEXO e dos requerimentos de obras e engenharia, deverá 

ser observada a seguinte ordem hierárquica entre os itens e documentos que compõem o CONTRATO: 

1. Anexo 6 - Especificações Mínimas dos Serviços; 

2. Anexo 5 - Especificações de Projetos e de Obras das Unidades de Ensino; 

3. Projetos Arquitetônicos (fornecidos unicamente em meio digital); 

4. Memoriais Descritivos dos Projetos Arquitetônicos (fornecidos unicamente em meio digital); 

5. Anexo 8 - Especificações Mínimas do Mobiliário; 

6. Caderno de Encargos da SUDECAP 3ª edição. 

2.5 Legislação, normas e regulamentos 

Além das normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) relacionadas à construção 

civil e a edificações, com ênfase na NBR 9250 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos) as OBRAS seguirão rigorosamente as determinações relativas a edificações e 

infraestrutura urbana, constantes do Caderno de Encargos da SUDECAP 3ª edição, conforme seção III, 

parágrafo 5º, do decreto 10.710 de 28 de junho de 2001. 
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O apoio técnico ao Caderno de Encargos da SUDECAP é da responsabilidade da Divisão de Normas 

e Padrões – DINP, da SUDECAP. 

A CONTRATADA deverá manter uma cópia impressa ou digital do Caderno de Encargos da SUDECAP 

3ª edição, no (s) escritório da (s) obra (s) e outra impressa, para uso no campo. 

A CONCESSIONÁRIA e eventuais subcontratadas deverão executar as OBRAS considerando sempre 

os requisitos de Segurança do Trabalho adequados, seguindo a Lei 6.514/77, as 

Normas Regulamentadoras da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e as normas da ABNT. 

A CONCESSIONÁRIA deverá fazer duas Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) para as 

obras, uma em nome de quaisquer dos seus responsáveis técnicos constantes da Certidão de Quitação e 

Registro da Pessoa Jurídica junto ao CREA, e outra em nome do engenheiro que efetivamente executará as 

obras. Caso o Responsável Técnico (RT) geral da empresa seja o engenheiro que efetivamente comandará as 

obras a segunda anotação fica naturalmente suprida, desde que seja garantida a sua permanência nas obras. 

2.6 Projetos e documentações pertinentes às obras 

Todas as OBRAS acima discriminadas deverão ser executadas conforme projetos relacionados 

adiante e previamente disponibilizados, apenas em meio digital, aos interessados: 

Projetos padrão da edificação das Escolas em Tempo Integral: 

• Projetos Arquitetônicos; 

• Memoriais descritivos. 

Caberá à CONCESSIONÁRIA analisar os projetos/documentos técnicos e listar com clareza para o 

PODER CONCEDENTE quaisquer mudanças que julgue necessárias ao projeto, seja de ordem técnica ou 

operacional e desde que as alterações atendam aos requerimentos funcionais e de qualidade mínimos. 

Caberá ao PODER CONCEDENTE a decisão sobre aceitar ou não as proposições realizadas pela 

CONCESSIONÁRIA. 

Todos os materiais e serviços deverão atender às exigências dos projetos arquitetônicos, das 

especificações do Caderno de Encargos da SUDECAP 3ª Edição e das normas da ABNT – Associação Brasileira 
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de Normas Técnicas. Os materiais deverão ser de primeira qualidade, com comprovação através de ensaios, 

testes ou outras provas definidas no Caderno de Encargos da SUDECAP e/ou nas normas da ABNT. 

A discordância da CONCESSIONÁRIA quanto ao projeto, documentos técnicos não será motivo de 

escusa ao cumprimento do CONTRATO, em especial quanto ao cronograma previsto no EDITAL, neste ANEXO 

e CONTRATO e ao atendimento aos indicadores de qualidade aqui referidos. 

2.7 Diretrizes complementares de engenharia geral 

A CONCESSIONÁRIA deverá observar os critérios definidos nas normas técnicas vigentes no país, 

particularmente aquelas da ABNT. 

• O presente documento não substitui ou exime de responsabilidade técnica a empresa executora dos 

referidos projetos, assim como as empresas parceiras para as demais disciplinas que compõem o 

projeto global. 

• Todos os projetos a serem elaborados, compatibilizados ou ajustados pela CONCESSIONÁRIA deverão 

ser devidamente submetidos à aprovação pelo PODER CONCEDENTE. 

Ligações com as CONCESSIONÁRIAS de serviços públicos. 

As solicitações, ligações, bem como os custos relacionados às ligações definitivas das redes próprias 

das UNIDADES DE ENSINO às redes das CONCESSIONÁRIA de serviços públicos (energia, água potável, esgoto, 

águas pluviais, etc.) são de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 

2.8 Qualificação mínima da equipe 

Para início das OBRAS a CONCESSIONÁRIA deverá: 

• Indicar um responsável técnico pela OBRA, Engenheiro Civil, com o mínimo de 10 (dez) anos de 

experiência. 

• Indicar Mestres de Obra com experiência mínima de 5 anos e Encarregados com experiência mínima 

de 2 anos. 

• Exigir a presença de um técnico de Segurança do Trabalho, por um período mínimo de 04 (quatro) horas 

diárias de trabalho, nos locais de obra. Para obras com efetivo médio de funcionários igual ou superior 

a 50 (cinquenta) funcionários, deverá ser atendida a NR 4 - Serviços Especializados em Engenharia de 
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Segurança e em Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho. 

2.9 Diretrizes de início, execução e término das obras e supervisão da obra 

A execução das OBRAS será supervisionada pelo PODER CONCEDENTE. 

A CONCESSIONÁRIA permitirá o acesso de servidores do Sistema de Controle Interno do Poder 

Executivo da União e da Auditoria do FNDE às instalações (em caso de fonte de investimento Federal), 

referentes às UNIDADES DE ENSINO compreendidas nos TERMOS DE COMPROMISSO. 

Dentre outros poderes, o PODER CONCEDENTE, por si ou por terceiros, terá poderes para verificar 

se os projetos estão sendo cumpridos, se os materiais são adequados, analisar e emitir seu posicionamento 

sobre proposições da CONCESSIONÁRIA que visem melhorar a execução da obra, fazer qualquer advertência 

quanto a qualquer falha da CONCESSIONÁRIA, recomendar aplicação de multas ou outras penalidades no 

CONTRATO. 

A execução dos serviços referentes à Instalação de Rede Lógica será acompanhada pelo PODER 

CONCEDENTE, que contabilizará as vistorias previstas neste ANEXO. 

Vistoria Técnica Cautelar 

A CONCESSIONÁRIA deverá iniciar imediatamente após DATA DE EFICÁCIA, a execução da Vistoria 

Técnica Cautelar com a finalidade de dirimir dúvidas de possíveis danos que possam ocorrer nos imóveis 

lindeiros durante a execução das OBRAS. 

A vistoria deverá estar concluída no prazo máximo de 15 (quinze) dias. 

Plano de Trabalho de OBRAS 

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias contados da DATA DE EFICÁCIA, o programa de acompanhamento do empreendimento completo, que 

apresente etapas/atividades detalhadas por semanas. O programa deverá contemplar também o 

cronograma de mão de obra e equipamentos a serem utilizados no empreendimento. 

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar o acompanhamento do empreendimento no software 

Microsoft Project que deverá ser atualizado semanalmente baseado no desenvolvimento dos serviços em 
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execução e que servirá de suporte para as reuniões integradas no canteiro de obras. Outros softwares podem 

ser utilizados desde que previamente aprovados pelo supervisor. 

Deverão estar incluídos nesse cronograma o prazo de elaboração e entrega dos itens a seguir 

relacionados: 

1. Anotações de Responsabilidade Técnica da obra; 

2. Abertura do certificado de matrícula no INSS; 

3. Plano de Controle de Materiais e Serviços; 

4. Vistoria Cautelar; 

5. Manual do Usuário. 

A CONCESSIONÁRIA deverá também apresentar ao PODER CONCEDENTE no prazo máximo de 30 

dias contados da autorização para início das obras a seguinte documentação: 

• Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT); 

• Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); 

• Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO); 

• Atestados de Saúde Ocupacional (ASO); 

• Certificado de Treinamento Introdutório de 6 (seis) horas de acordo com Portaria NR - 18 item 

18.8.28.2, destinado a todos os empregados; 

• Modelo de Ficha Técnica de Distribuição de Equipamento de Proteção Individual; 

• Comunicação Prévia da Obra; 

• Cópia de registro de empregados. 

Início das Obras 

Concluída a Vistoria Técnica Cautelar, dirimidas todas as questões e pendências identificadas, e 

cumpridos todos os demais condicionantes, poderá ser emitida a autorização para início das obras. 

Na data de emissão da autorização para início das obras, o PODER CONCEDENTE promoverá uma 

reunião para alinhamento das diretrizes e termos de execução das OBRAS apresentados neste ANEXO, no 

EDITAL e seus documentos integrantes. 

 



 

92 

Comissionamento das Instalações 

O comissionamento será realizado durante as fases de montagem das instalações, sistemas e 

equipamentos, e antes do início da operação das UNIDADES DE ENSINO. 

O comissionamento terá o objetivo de garantir que o ambiente disponibilizado seja seguro, 

funcional e plenamente apto a operar, de acordo com os requerimentos de projeto e expectativas do PODER 

CONCEDENTE e USUÁRIOS. 

Deverá ser elaborado em conjunto pelas PARTES o Plano de Comissionamento, com a inclusão dos 

testes de aceitação, planos de inspeção, testes funcionais, cronograma, recursos empregados, escopo do 

comissionamento, entre outras atividades pertinentes. 

Uma vez definido o Plano de Comissionamento, o PODER CONCEDENTE executará o Plano e, ao 

final, emitirá o Relatório de Comissionamento que será avaliado para fins de emissão dos Termos de Aceite. 

Recebimento Provisório e Definitivo das OBRAS 

Serão definidos marcos de aceites parciais das OBRAS, que poderão ser baseados em eventos 

importantes e/ou frentes de trabalho previamente acordadas entre as PARTES. O aceite final somente poderá 

ser emitido, ou mesmo solicitado, quando do aceite definitivo de todos os marcos parciais acordados. 

A aceitação definitiva dos marcos parciais também estará condicionada à conclusão das correções 

e/ou acertos mandatórios indicados pelo PODER CONCEDENTE. 

Após a formalização dos aceites parciais e após a conclusão das OBRAS, a CONCESSIONÁRIA 

notificará o PODER CONCEDENTE sobre a finalização das atividades e entregará o Manual do Usuário descrito 

neste ANEXO. 

O PODER CONCEDENTE, juntamente com a equipe técnica da CONCESSIONÁRIA, fará uma vistoria 

final em todas as obras executadas, materiais aplicados e no Relatório de Comissionamento. 

Concluída a vistoria, o PODER CONCEDENTE emitirá o relatório de vistoria informando quais os 

serviços/materiais aceitos e quais serviços/materiais que deverão ser corrigidos, substituídos ou reparados. 
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A CONCESSIONÁRIA deverá tomar as providências necessárias, imediatamente, para reparar ou 

substituir, conforme orientação expressa. 

Concluídas as correções, a comissão verificará se as OBRAS e os materiais serão aceitos ou não. 

Quando todos os reparos forem executados e aceitos pelo PODER CONCEDENTE e a 

CONCESSIONÁRIA tiver cumprido todas as outras obrigações pertinentes ao CONTRATO, a comissão concluirá 

o relatório de vistoria e emitirá o "Termo de Recebimento Provisório” - TRP, o qual dará condições para a 

emissão da ORDEM DE SERVIÇO. Para a emissão do TRP ou da ORDEM DE SERVIÇO, deverão ser asseguradas 

as condições de salubridade das UNIDADES DE ENSINO e de segurança dos USUÁRIOS. 

O TRP somente será emitido, dentre os fatores acima relacionados, quando procedidas as ligações 

definitivas das redes próprias às redes das CONCESSIONÁRIAS de serviços públicos (energia, água potável, 

esgoto, águas pluviais, etc.). 

No prazo máximo de 90 (noventa) dias da data de emissão do TRP e desde que a CONCESSIONÁRIA 

tenha corrigido, às suas expensas, eventuais defeitos e vícios constatados neste período, o PODER 

CONCEDENTE emitirá o “Termo de Recebimento Definitivo" - TRD. Ao final deste prazo, caso a 

CONCESSIONÁRIA não tenha cumprido com a correção de eventuais defeitos e vícios relatados no TRP, 

caberá ao PODER CONCEDENTE a aplicação das penalidades previstas no CONTRATO. 

Manual do Usuário 

Ficará a cargo da CONCESSIONÁRIA elaborar e apresentar em duas vias o manual do usuário. 

O manual será elaborado conforme descrito neste ANEXO, após a formalização dos aceites parciais 

e após a conclusão das OBRAS quando a CONCESSIONÁRIA informará ao PODER CONCEDENTE que as OBRAS 

estão prontas para o recebimento provisório. A elaboração e entrega deverão constar do cronograma físico 

detalhado. 

2.10 Gerenciamento das atividades nos canteiros de obras 

O gerenciamento das atividades nos canteiros de obras será balizado pelas seguintes atividades: 
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Reuniões Integradas nos Canteiros de Obras 

Na data de emissão da autorização para início das obras, o PODER CONCEDENTE promoverá uma 

reunião para apresentação da equipe de SUPERVISÃO e acertar os procedimentos de acompanhamento e 

validação da execução das OBRAS. Um destes mecanismos será a reunião integrada no canteiro de obra. 

As reuniões integradas do canteiro de obra serão realizadas mensalmente por pelo menos um 

membro da equipe de SUPERVISÃO e o responsável pela obra da UNIDADE DE ENSINO, em dia da semana e 

em horários fixos que poderão ser alterados por motivos de força maior, como feriados que coincidam com 

a data pré-fixada, e outros que a SUPERVISÃO julgar relevante. 

As reuniões deverão obedecer à seguinte pauta, que poderá ser acrescida ou suprimida a critério 

da SUPERVISÃO, desde que não prejudique o objetivo de gerenciar o CONTRATO: 

Planejamento da Obra: 

• Análise das frentes de serviço liberadas e constatação das quais estão sendo trabalhadas; 

• Análise das atividades que estão impedidas de serem trabalhadas e os motivos desse impedimento, 

com o relato das providências que estão sendo tomadas para a superação do problema; 

• Análise do gráfico de Gantt, cronograma físico, comparando o previsto e o realizado; 

• Análise do caminho crítico, tendo por base a rede CPM - Critical Path Method, gerada pelo programa 

MS Project; 

• Análise do planejamento semanal de atividades. 

Alterações nos projetos executivos: registrar as pequenas alterações realizadas no canteiro de 

obras com acompanhamento da equipe de apoio, ou de consultor e do RT do projeto. No caso de grandes 

alterações, verificar (i) o prazo de entrega da nova solução e (ii) quem assinará a ART do novo projeto, 

registrar os acertos em Diário de Obras, e verificar se há outras frentes de serviço que podem ser trabalhadas 

em alternativa aos serviços que estão sendo modificados. 

Interferências com outras CONCESSIONÁRIAS prestadoras de serviços públicos: 

• Verificar o tipo e as providências a serem tomadas para a superação do problema; 

• A CONCESSIONÁRIA será responsável por quaisquer danos causados às redes das CONCESSIONÁRIAS, 

devendo estar de posse de todos os cadastros dos locais que compõem o objeto do CONTRATO; 
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• Verificar se as solicitações às CONCESSIONÁRIAS foram formalizadas e se os prazos acordados foram 

cumpridos; 

• Verificar se as alterações de projetos passaram por novos processos de aprovação. 

Chuvas: analisar as interferências das chuvas no desenvolvimento das atividades, anotando no 

Diário de Obras os problemas por ela causados; 

Segurança do trabalho: verificar o cumprimento da Lei 6.514/77 e das Normas Regulamentadoras 

da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho, com o auxílio das orientações e do relatório emitido pelo 

técnico de segurança do trabalho do órgão. 

Sinalização da obra: verificar o cumprimento das normas da Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transportes de Nova Lima e das prescrições do Caderno de Encargos da SUDECAP 3ª edição, priorizando a 

segurança de pedestres e as áreas de manobras de caminhões e máquinas. 

Controle tecnológico: verificar os relatórios emitidos pelos laboratórios, referentes aos materiais e 

serviços, que devem ser controlados por normas e orientações do Caderno de Encargos da SUDECAP 3ª 

edição, e das normas da ABNT. 

As reuniões deverão ser registradas em atas preferencialmente digitadas, contendo no mínimo os 

seguintes elementos: 

• Nome completo e instituições que representam os convocados e convidados; 

• Assinatura da ata pelos presentes; 

• Anotação dos ausentes que foram convidados ou convocados; 

• Anotação dos pontos de pauta que não apresentam problemas, deixando claro que o problema não 

existe; 

• Os problemas relatados deverão apresentar um encaminhamento de solução, com o responsável pelo 

acompanhamento, com os prazos estabelecidos, a forma, o custo e o porquê da solução; 

• Relação das pessoas que receberão cópias da ata. 

Quaisquer fatos, solicitações, análises e avaliações referentes à execução das OBRAS deverão ser 

apresentados pela CONCESSIONÁRIA mediante um “Relatório de Status de Obras” que será o documento 

adequado para comunicação de todos estes eventos. Este relatório será objeto de análise técnica pelo PODER 
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CONCEDENTE e servirá de base para a equipe de SUPERVISÃO participar das reuniões integradas. A 

periodicidade de elaboração deste relatório será definida por acordo entre as PARTES. 

É dever da CONCESSIONÁRIA facilitar e prover as informações necessárias para o acompanhamento 

e supervisão das obras por parte do PODER CONCEDENTE. 

Modificações e Correções detectadas durante a Execução das OBRAS 

Durante a execução da obra, a equipe de SUPERVISÃO poderá indicar itens de 

modificação/correção que deverão ser implementados pela CONCESSIONÁRIA, quando classificados como 

mandatório e quando representarem desvios prejudiciais ao projeto e requerimentos mínimos, sob pena de 

não emissão dos aceites previstos. 

Combate à Dengue 

A CONCESSIONÁRIA deverá manter o canteiro de obras limpo, sem lixos e recipientes que possam 

acumular água, evitando a proliferação da dengue. O não atendimento estará sujeito à multa contratual. 

Planejamento das Atividades 

Sempre que solicitado, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar à equipe de SUPERVISÃO o 

planejamento e o cronograma atualizado de execução da obra. 

Relação de Materiais e Serviços Controlados 

Dentre as atividades de supervisão serão definidos, em comum acordo entre as partes, os 

procedimentos de inspeção da especificação e utilização de materiais e equipamentos nas OBRAS. Estes 

serão supervisionados quanto aos padrões e requerimentos legais de qualidade e especificação sob gestão 

da Divisão de Normas e Padrões – DINP da SUDECAP. 

Cadastro dos Serviços Executados (built) 

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar em formato A1, a cada etapa do cronograma que for 

concluída, e em detalhe, as modificações ocorridas em relação ao projeto original, incluindo a 

compatibilização dos projetos. 
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Ao final do período de CONCESSÃO a CONCESSIONÁRIA deverá entregar um jogo de pranchas 

completo de as built, incluindo todas as reformas feitas no período considerado. 

2.11 Projeto do Canteiro de Obras 

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar o projeto de implantação dos canteiros de obras, 

observando as exigências da Lei 6.514/77, das Normas Regulamentadoras da Portaria nº 3.214/78 do 

Ministério do Trabalho e do Caderno de Encargos da SUDECAP 3ª edição, no que diz respeito ao refeitório, 

instalações sanitárias, vestiário e bebedouros para operários, estabelecendo os fluxos principais de trânsito 

de materiais, pessoal e equipamentos. 

3 MANUAL DE OBRAS (MANUAL DO USUÁRIO) 

3.1 Objetivo 

A presente norma tem como objetivo orientar a montagem de documentação com informações 

detalhadas relativas ao projeto, execução e ocorrência em cada uma das obras públicas realizadas no 

município de Nova Lima. O Manual será a referência que balizará os procedimentos de manutenção 

preventiva e orientará no futuro, as novas intervenções nas áreas de abrangência das OBRAS. 

O manual aqui apresentado é um documento padrão, a ser utilizado como referência. A 

CONCESSIONÁRIA deverá avaliar a pertinência dos tópicos aqui abordados ao seu escopo de obras. 

3.2 Organização 

A organização e montagem do Manual serão de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA com a 

interveniência da equipe de supervisão. 

É obrigação da CONCESSIONÁRIA entregar um manual atualizado ao final do período de 

CONCESSÃO. Adicionalmente, deverá gerar os documentos conforme ocorrem as atualizações. 

3.3 Apresentação 

O Manual deverá ser montado em 09 (nove) vias, sendo uma para os arquivos do PODER 

CONCEDENTE e as demais para os responsáveis do PODER CONCEDENTE pela operação das UNIDADES DE 

ENSINO. 
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A CONCESSIONÁRIA também deverá fornecer cópias digitais, em Pen Drive, do manual produzido. 

3.4 Ementa 

A referência indicada a seguir engloba obras em geral. 

3.4.1 Obras de edificações 

PARTE A - Texto explicativo deverá conter: 

1. Dados Gerais das Obras: 

• Objeto; 

• Localização; 

• Empresa responsável pela construção: endereço/telefone, engenheiros responsáveis, 

responsáveis pela instalação elétrica, responsáveis pelas instalações hidráulicas. 

2. Descrição dos Serviços/Conservação: 

• Fundações: tipo, profundidade; 

• Estrutura de concreto armado; 

• Alvenaria; 

• Impermeabilização e vedação; 

• Jardins; 

• Revestimentos; 

• Pintura; 

• Esquadrias; 

• Caixas de gordura/passagem; 

• Bomba d´água; 

• Instalações Elétricas/Telefônicas: 

• Descrição do sistema; 

• Quadros de energia (identificação dos disjuntores); 

• Modificações - “as built”; 

• Aterramentos; 

• Previsões; 

• Instalações Hidráulicas: 
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• Descrição do sistema; 

• Tipos de tubos empregados; 

• Reservatórios existente - (capacidade); 

• Eventuais barriletes; 

• Localização de shafts e prumadas; 

• Cadastro de tubulações - “as built”; 

• Convenção de cores das tubulações; 

• Caixas de passagem. 

• Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio; 

• Instalação de Gás Canalizado; 

• Problemas Eventuais/Providências: 

• Motores; 

• Disjuntores; 

• Relés; 

• Bombas; 

• Golpes de ariete. 

• Relação das Chaves do Claviculário; 

• Relação dos Fornecedores com Especificações dos Materiais Empregados e Serviços Executados: 

• Bombas, chaves bóias, quadro de força de bombas; 

• Tubos e conexões de PVC, galvanizado, cobre ou ferro fundido; 

• Válvulas de retenção; 

• Quadros de energia a; 

• Sistema de para-raios; 

• Instalação de gás canalizado; 

• Extintores/registros/adaptadores/esguichos/hidrantes/portas corta fogo/mangueiras do 

sistema de prevenção de incêndio; 

• Ramal de entrada, prumada e fiação de telefone; 

• Serviços de impermeabilização; 

• Instalações elétricas executadas por terceiros; 

• Esquadrias de madeira; 

• Esquadrias metálicas; 

• Forros de gesso/forros especiais; 
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• Luminárias/reatores; 

• Chuveiros elétricos/aquecedores; 

• Louças e metais de acabamento; 

• Fechaduras e dobradiças/ 

• Revestimentos cerâmicos/azulejos/outros; 

• Bebedouros/filtros; 

• Luminárias de emergências; 

• Bojos de pia em aço inox; 

• Base de registro de gaveta e pressão; 

• Válvula de descarga; 

• Torneiras de cozinha, tanques e jardins; 

• Aspersores de irrigação; 

• Pré-moldados; 

• Tampas de ferro fundido com inscrição para identificação; 

• Vidros (tipo-espessura); 

• Sistema de ar condicionado; 

• Pintura (cores, marca, tipo); 

• Fórmica; 

• Equipamentos de piscina; 

• Telhas; 

• Estrutura metálica. 

PARTE B - Projetos/Anexos Operacionais deverá conter: 

1. Projeto da obra: 

• Arquitetônico; 

• Cabeamento Estruturado; 

• Instalações Elétricas; 

• Instalações Hidráulicas; 

• Prevenção e combate a incêndio; 

• Instalação de gás combustível; 

• Instalação de Fotovoltaica; 

• Paisagismo; 
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• Comunicação visual; 

• Estrutural. 

Em todos os projetos deverão constar as modificações havidas, ou somente a observação: 

CONSTRUÍDO CONFORME PROJETADO, se não houve alterações. 

2. Anexos operacionais: 

• Poço de bombas de recalque - procedimentos para operação; 

• Caixa d´água superior - identificação dos registros de distribuição, incêndio, extravasor, limpeza 

e da tubulação de alimentos; 

• Barriletes - identificação dos registros de distribuição; 

• Poço de bombas de água pluvial - procedimentos para operação; 

• Locação mais detalhada de shafts e prumadas; 

• Cadastro das tubulações (as built) embutidas nos banheiros, cozinha, consultórios, vestiários e 

etc. (Planta baixa e elevações). 

Observações: 

• Os registros dos itens Poço de bombas de recalque, Caixa d ‘água superior e Barriletes deverão 

estar identificados no local (pintar à mão na tubulação) com a numeração respectiva. Nesta 

identificação deverão constar os pavimentos e os cômodos que os registros alimentarem. 

• No item shafts e prumadas, as tubulações nos SHAFTS não correm risco de danos, mas as das 

PRUMADAS podem ser danificadas. Para tanto, a unidade acabada deve ser entregue com 

etiquetas carimbadas, delimitando as prumadas. (Etiqueta adesiva). 

• No item cadastro das tubulações, todos os cômodos com tubulações embutidas (água, esgoto, 

gás), devem ser entregues com etiquetas horizontais e verticais, onde passam tubos embutidos, 

não devendo ser afixados objetos como parafusos ou pregos a 5 centímetros para cada lado das 

etiquetas. (Etiqueta adesiva). 

PARTE C - Documentos/Termos de Garantia deverá conter: 

1. Certidão de baixa e de construção. 

2. Carta de liberação do Corpo de Bombeiros. 
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3. ARTs - CREA - MG - empreiteira. 

4. Termos de garantia da impermeabilização. 

5. Contratos eventuais de manutenção. 

6. Certificados de controle tecnológico dos materiais utilizados: aço, concreto, blocos, tijolos, etc. 

7. Cartas de entrega e/ou declaração dos fabricantes, de que os equipamentos foram instalados conforme 

suas normas (anexar manuais de instruções). 

8. Teste de aterramento do para-raios. 

9. Aprovações das CONCESSIONÁRIAS (CEMIG e COPASA). 

10. Relação dos projetos entregues. 

11. Recibo da entrega das chaves. 

12. Assuntos importantes tratados por cartas e atas (a elaboração deste item ficará a cargo da empreiteira 

e da SUPERVISÃO). 

13. Datas indicativas e periodicidade dos serviços de limpeza e manutenção preventiva -” CHECK-LIST”. 

• Limpeza de caixas de gordura; 

• Limpeza da resistência de terra do sistema de para-raios; 

• Limpeza dos reservatórios de água potável; 

• Limpeza de ralos de jardineiras – (poços de visita); 

• Limpeza de caixas de água pluvial e de esgoto; 

• Limpeza de ralos internos e externos; 

• Recarga de extintores; 

• Manutenção de hidrantes de parede e passeio (mangueira/registro); 

• Reaperto dos cabos e fios nos quadros medidores da CEMIG e nas QDLs da edificação. 

4 ANÁLISE DOS PROJETOS 

A seguir são elencadas análises dos projetos das UNIDADES DE ENSINO, referente a aspectos de 

sustentabilidade, construção e eficiência operacional, através da proposta de melhorias e/ou recomendações 

que podem colaborar com a viabilidade da obra. 

Para análise dos projetos partiu-se do pressuposto que foram seguidas as normas vigentes no 

município de Nova Lima, ou seja, código de obras, acessibilidade, normas do Corpo de Bombeiros, etc. 
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Estas análises não são de execução obrigatória por parte da CONCESSIONÁRIA, servindo 

meramente como recomendações a serem estudadas para melhor execução dos projetos. 

4.1 Análise dos projetos arquitetônicos das Escolas em Tempo Integral (ETIs) 

Para agilizar e facilitar a viabilidade das obras no prazo estipulado, deve-se permitir que o próprio 

construtor determine o sistema estrutural a ser utilizado, podendo assim substituir o concreto armado por 

concreto pré-moldado, estrutura metálica, mista, etc., desde que não altere a concepção arquitetônica e 

características dos projetos e que seja compatibilizado com os respectivos projetos, garantindo sua 

integridade. 

Pode-se reduzir o consumo de energia instalando sistemas de automação que impeçam a 

permanência desnecessária de luzes e outros equipamentos acesos. 

É recomendável a utilização de vasos sanitários com bacias com caixa acoplada com controle de 

vazão, podendo ser embutida na parede. 

É obrigatório a instalação do sistema fotovoltaico de gerador de energia limpa com placas solares 

na cobertura, que será interligado ao padrão de entrada de energia. Em caso de proposta, caberá 

alinhamento entre o PODER CONCEDENTE, CONCESSIONÁRIA e distribuidora de energia. 

Caberá a CONCESSIONÁRIA assessorar o PODER CONCEDENTE no cadastro da geração de energia 

para possibilitar o abatimento da conta de energia.  

Atendendo à premissa do projeto, a CONCESSIONÁRIA deverá prever: 

• Aquecimento de água da piscina por energia solar; 

• Fachadas ventiladas para conforto térmico; 

• Instalação de película para controle solar nas janelas externas que venham a receber maior insolação, 

para garantir um maior conforto térmico; 

• Instalação de sistema de aproveitamento de água pluvial. O sistema consiste, basicamente, em área de 

captação, calhas e coletores, dispositivos de descarte de sólidos, dispositivos de desvio de água da 

primeira chuva e reservatórios. Os reservatórios devem ser dimensionados para cada caso, levando em 

consideração os custos totais de implantação, demanda de água, disponibilidade hídrica, etc. A água 

captada e devidamente tratada é destinada ao abastecimento de pontos voltados a atividades não 



 

104 

potáveis, tais como descarga no vaso sanitário, tanque, torneiras externas, etc; 

• Utilização do conjunto de luminárias e lâmpadas de LED, alternativa que requer investimento inicial 

maior, mas a longo prazo gera redução no consumo de energia e gastos com manutenção; 

• Instalação de tela no entorno de toda a escola e portões para entrada de veículos e pedestres; 

• Instalação de tela de proteção no entorno da piscina; 

• Construção dos vestiários do ginásio próximo à piscina. 

Por fim, recomenda-se a implantação da coleta seletiva de resíduos, que viabiliza a reciclagem dos 

materiais e contribui para a preservação do meio ambiente. Para tanto, são necessários coletores específicos 

e logística interna de coleta em consonância com as diretrizes estabelecidas no Plano de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos do Município de Nova Lima. 
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ANEXO 5A - ESPECIFICAÇÕES DE PROJETOS E DE OBRAS - UNIDADE CONSTRUÍDA PELA PREFEITURA 

1 INTRODUÇÃO 

Este ANEXO tem como objetivo o detalhamento dos projetos de arquitetura e engenharia 

referentes às adequações/ampliações a serem realizadas nas Unidades de Ensino de Nova Lima. 

Através do diagnóstico das atuais condições físicas e estruturais dos equipamentos escolares 

municipais do município de Nova Lima, através das visitas in loco, que envolveu os aspectos observados e as 

demandas repassadas pelos responsáveis de cada equipamento e sua respectiva equipe, foi identificado a 

necessidade de reforma em todas as escolas, seja em grau leve, seja em grau elevado de intervenção. 

Uma questão extremamente importante e que foi observado é que nenhuma das escolas possui o 

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), que é o certificado que atesta que a edificação possui todas 

as condições de segurança contra incêndio e pânico, previstas na legislação, dimensionadas através da 

elaboração de Projeto Técnico Simplificado (PTS)ou Projeto Técnico (PT) e confirmadas em vistoria do Corpo 

de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). 

Logo, torna-se, com caráter de urgência, a resolução desta situação em questão. Além desses fatos 

apresentados acima, é pertinente dizer que quase todas as escolas, com exceção apenas da Escola Municipal 

Rubem Costa Lima, que é nova e referência do município, necessitam das seguintes intervenções e 

atualizações nas suas instalações: 

• Troca e reforma nos telhados de todo o equipamento; 

• Revisão das instalações elétricas e se necessário a troca; 

• Troca de todas as lâmpadas do equipamento para lâmpadas de LED; 

• Pintura de todo o equipamento de acordo com as cores pré-definidas pelos estudos juntamente com o 

município; 

• Cabeamento estruturado para internet e rede lógica e WI-FI com alcance em todo o equipamento; 

• Sistema de som em todo o equipamento; 

• Reforma na cozinha para atendimento aos requisitos mínimos e caso necessário, ampliação da mesma. 

• Adequação de acessibilidade em todas as unidades de ensino. 
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1.1 Das ampliações/ adequações: 

1 Casa do Educador - adaptação/adequação do espaço já existente; 

2 CEI Maria da Conceição Taveira Correa - ampliação de mais 3 salas; 

3 CEI Nancy Romani Duarte - ampliação de mais 3 salas; 

4 CEI Nize Conceição Silva Ribeiro - ampliação de mais 3 salas; 

5 E.M. Áurea Lima Taveira - ampliação de mais 3 salas; 

6 E.M. Ana do Nascimento Souza - adaptação/adequação do espaço já existente; 

7 E.M. Benvinda Pinto Rocha - ampliação de mais 6 salas, sendo 5 com a perspectiva do Programa em 

Tempo Integral e uma para a estruturação da sala de recursos multifuncionais; 

8 E.M César Rodrigues - ampliação de mais 6 salas, sendo 5 com a perspectiva do Programa em Tempo 

Integral e uma para a estruturação da sala de recursos multifuncionais; 

9 E.M. Dalva Cifuentes Gonçalves - ampliação de mais 6 salas, sendo 5 com a perspectiva do Programa 

em Tempo Integral e uma para a estruturação da sala de recursos multifuncionais; 

10 E.M. David Finlay - ampliação de mais 6 salas, sendo 5 com a perspectiva do Programa em Tempo 

Integral e uma para a estruturação da sala de recursos multifuncionais; 

11 E.M Dona Antonieta Dias de Souza - ampliação de mais 6 salas, sendo 5 com a perspectiva do Programa 

em Tempo Integral e uma para a estruturação da sala de recursos multifuncionais; 

12 E.M. Dulce Santos Jones - ampliação de mais 6 salas, sendo 5 com a perspectiva do Programa em Tempo 

Integral e uma para a estruturação da sala de recursos multifuncionais; 

13 E.M. Emília de Lima - ampliação de mais 6 salas, sendo 5 com a perspectiva do Programa em Tempo 

Integral e uma para a estruturação da sala de recursos multifuncionais; 

14 E.M Harold Jones - ampliação de mais 9 salas, sendo 5 com a perspectiva do Programa em Tempo 

Integral, uma para a estruturação da sala de recursos multifuncionais e mais 3 salas para ampliação da 

demanda de matrícula; 

15 E.M. José Francisco da Silva - ampliação de mais seis salas, sendo 5 com a perspectiva do Programa em 

Tempo Integral e uma para a estruturação da sala de recursos multifuncionais; 

16 E.M. José Brasil Dias - ampliação de mais 1 sala para a estruturação da sala de recursos multifuncionais; 

17 E.M. Ursino do Nascimento - ampliação de mais 10 salas, sendo 5 com a perspectiva do Programa em 

Tempo Integral, uma para a estruturação da sala de recursos multifuncionais e mais 4 salas para 

ampliação da demanda de matrícula; 

18 E.M. Vicente Estevão dos Santos - ampliação de mais 9 salas, sendo 5 com a perspectiva do Programa 
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em Tempo Integral, uma para a estruturação da sala de recursos multifuncionais e mais 3 salas para 

ampliação da demanda de matrícula; 

19 Ultramig - adaptação/adequação do espaço já existente 

Anexo 19: Escolas, localização, metragem do terreno, ciclo, etc.  

2 TERMO DE REFERÊNCIA 

As OBRAS que integram o objeto da CONCESSÃO compreendem a realização de 

adequações/ampliações em:  

 NOME ENDEREÇO
 Área 

Terreno 
 Área 

Construída 
1 Casa do Educador Avenida Benedito Alves Nazareth, 412 5.000,00 2.000,00
2 CEI Maria da Conceição Taveira Correa Avenida Alaska, 720
3 CEI Maria de Lourdes Scoralick Serretti Rua José Felix dos Santos 83 1.135,87 1.135,87
4 CEI Nancy Romani Duarte Iolanda Ragonezzi Lopes nº 65 1.073,48 1.073,48
5 CEI Nize Conceição Silva Ribeiro Rua Mara Núbia Gonçalves Lopes 1.028,79 1.028,79
6 CEI Professor Cássio Magnani Rua Yuri 65 720,00 940,80
7 CPP - Centro Psicopedagógico Rua Poços de Caldas,285 17.000,00
8 CPP - Centro Psicopedagógico Av. Monte Vista, 159 373,59 197,38
9 Creche Lar da Esperança Rua Paraná, Nº 532 1.530,00 714,73

10 Creche Menino Jesus Rua Professor Aldo Zanini 440 2.118,50 462,72
11 E. M. Ana do Nascimento Souza de Educação EspecialRua Poços de Caldas, 285 31.012,00 4.847,33
12 E. M. Áurea Lima Taveira Rua José Agostinho, 2335 32.716,95 2.265,52
13 E. M. Benvinda Pinto Rocha Av. Caledônia, 506 3.105,90 4.483,50
14 E. M. Carlos Henrique Roscoe Rua Francisco Rocha, 20 1.020,00 490,24
15 E. M. César Rodrigues Alameda Das Azaleias, S/Nº - Lote 8 Quadra C 2.527,10 1.548,98
16 E. M. Cristiano Machado Rua Madre Tereza, 391 1.436,26 1.436,26
17 E. M. Dalva Cifuentes Gonçalves Rua Jardim, 10 3.089,17
18 E. M. David Finlay MG 30 Km 437
19 E. M. Dona Antonieta Dias de Souza Rua Curitiba 23 2.256,68 2.256,68
20 E. M. Dulce Santos Jones Rua Sete nº 40 1.440,82 1.440,82
21 E. M. Emília de Lima Rua Abolição,88,centro,Nova Lima 2.501,00
22 E. M. Florie Wanderley Dias Princesa Isabel, 120 1.272,00
23 E. M. George Chalmers Rosa Tofanelli Otero 37 1.375,60 2.501,00
24 E. M. Harold Jones Rua Doutor Lunds, 529 1.131,82
25 E. M. José Brasil Dias Rua Emanuel, 145 4.122,00 2.191,87
26 E. M. José Francisco da Silva Avenida Esmeraldas, 59 2.179,00 2.179,00
27 E. M. Martha Drummond Fonseca Rua José Agostinho 32.716,95 2.009,05
28 E. M. Rubem Costa Lima Alameda dos Mendes, 30 20.288,70 3.660,55
29 E. M. Ursino do Nascimento Avenida dos Bancários, 31  - CEP: 34018-360 1.062,26 1.062,26
30 E. M. Vera Wanderley Dias Rua José Joaquim de Souza, 62, Mingu, Nova Lima 3.300,00 2.394,00
31 E. M. Vicente Estevão dos Santos Rua José de Oliveira, nº1320 2.561,39 2.561,39
32 Sede Pensão Retiro Abilio Tito Couto,71- Retiro 2.973,00 1.525,00
33 Unidade de Ensino (Oswalso Barbosa Pena II) Rua Walmir Nazareth, 36 - Oswalso Barbosa Pena II 2.740,90
34 Unidade de Ensino (Campos do Pires) 1.024,59
35 Unidade de Ensino (Cristais) 20.923,00
36 Unidade de Ensino (Honório Bicalho) 28.469,00 1.237,20
37 Unidade de Ensino (Jardim Canadá) 720,00
38 Unidade de Ensino (Quintas II) 11.134,00
39 Ultramig 13.805,77 4.341,02
40 Nova Escola 1
41 Nova Escola 2
42 Nova Escola 3
43 Nova Escola 4
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2.1 Características Gerais das UNIDADES DE ENSINO 

As UNIDADES DE ENSINO são destinadas ao ensino de crianças e adolescentes em idade de 0 (zero) 

a 14 (quatorze) anos. 

2.1.1 ESCOLA MUNICIPAL URCINO DO NASCIMENTO:  

A escola municipal Urcino do Nascimento, localizada na Avenida dos Bancários, 31, bairro Balneário 

Água Limpa, é um equipamento escolar municipal inaugurado no ano de 2020, com capacidade para atender 

até 300 alunos e funcionamento em 2 (dois) turnos. O bairro Balneário Água Limpa, por se tratar de um bairro 

novo e em ampla expansão, no local específico do respectivo equipamento, não contempla o fornecimento 

de energia elétrica, água potável e esgotamento sanitário. Sendo assim, o abastecimento de água na presente 

data é realizado através de caminhão pipa na torre com capacidade para 7 mil litros. Ainda por se tratar de 

um bairro em ampliação, a capacidade de 300 alunos, em um curto período de tempo, não será suficiente 

para atender a demanda futura, necessitando assim de ampliação. 

2.1.2 ESCOLA MUNICIPAL CÉSAR RODRIGUES: 

A escola municipal César Rodrigues, localizada na Alameda das Azaléias, lote 08, quadra C, bairro 

Retiro do Rodeador, é um equipamento escolar municipal inaugurado no ano de 1992, com o quantitativo 

de 279 alunos matriculados na presente data e funcionamento em 2 (dois) turnos. As condições das 

instalações e da infraestrutura são consideradas aceitáveis, porém necessitam urgentemente de 

manutenções e pequenos reparos. 

2.1.3 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CÁSSIO MAGNANI 

O centro de educação infantil Cássio Magnani, localizado na rua Yuri, 65, bairro Jardim Canadá, com 

o quantitativo de 326 alunos matriculados na presente data e funcionamento em 2 (dois) turnos, apresenta 

condições de instalações e de infraestrutura parcialmente boas, porém existem necessidades de adequações. 

2.1.4 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DA CONCEIÇÃO TAVIERA CORRÊA 

O centro de educação infantil Maria da Conceição Taveira Corrêa, localizado na rua Alaska, 720, 

bairro Jardim Canadá, com o quantitativo de 144 alunos matriculados na presente data e funcionamento em 
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2 (dois) turnos, apresenta condições de instalações e de infraestrutura parcialmente boas por se tratar de 

um equipamento novo, porém existem necessidades de adequações.  

2.1.5 ESCOLA MUNICIPAL BENVINDA PINTO ROCHA 

A escola municipal Benvinda Pinto Rocha, localizada na rua Caledônia, 120, bairro Jardim Canadá, 

é um equipamento escolar municipal com capacidade para atender até 1000 alunos e funcionamento em 2 

(dois) turnos. 

O terreno com área construída de 4.483,5m², infelizmente não faz jus ao seu potencial de usufruto 

da área, pois boa parte das instalações do equipamento estão em estado ruim e/ou necessitando de 

manutenções corretivas com extrema urgência.  

Como destaque maior e negativo, foi informado, em visita técnica, que em época de chuva 

volumosa, parte da escola fica alagada, precisando que os alunos sejam carregados no colo por funcionárias, 

devido à falta de manutenção ou troca do telhado. Além disso, é importante ressaltar que em decorrência 

disso, há um desgaste físico sentido pelos funcionários e também pelo corpo docente, que deixam de realizar 

suas atividades para auxiliar, seja no carregamento de crianças ou na tentativa de limpeza e escoamento da 

água acumulada. 

2.1.6 ESCOLA MUNICIPAL DALVA CIFUENTES GONÇALVES 

A escola municipal Dalva Cifuentes Gonçalves, localizada na rua Jardim, 10, bairro Honório Bicalho, 

com o quantitativo de 427 alunos matriculados na presente data e funcionamento em 2 (dois) turnos, 

apresenta condições de instalações e da infraestrutura parcialmente boas, porém existem necessidades de 

adequações. 

2.1.7 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NIZE CONCEIÇÃO SILVA RIBEIRO 

O centro de educação infantil Nize Conceição Silva Ribeiro, localizado na rua Santiago, 35, bairro 

Honório Bicalho, com o quantitativo de 143 alunos matriculados na presente data e funcionamento em 2 

(dois) turnos, apresenta condições de instalações e da infraestrutura parcialmente boas. Apesar de se tratar 

de um equipamento novo, existem necessidades de algumas adequações. 
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2.1.8 ESCOLA MUNICIPAL DULCE SANTOS JONES 

A escola municipal Dulce Santos Jones, localizada na rua Sete, 40, bairro Santa Rita, com a 

capacidade de atender até 350 alunos, mas que na presente data conta com um quantitativo de 281 alunos 

matriculados, tem seu funcionamento em 2 (dois) turnos. Esse equipamento apresenta condições de 

instalações e da infraestrutura parcialmente boas, porém existem necessidades de adequações. 

2.1.9 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE LOURDES SCORALICK SERRETTI 

O centro de educação infantil Maria de Lourdes Scoralick Serretti, localizado na rua José Felix dos 

Santos, 83, bairro Bela Fama, com o quantitativo de 144 alunos matriculados na presente data e 

funcionamento em 2 (dois) turnos. Por se tratar de um equipamento novo, entregue no ano de 2012, o 

mesmo apresenta condições de instalações e de infraestrutura parcialmente boas, existindo, somente, 

necessidades de algumas adequações. 

2.1.10 ESCOLA MUNICIPAL VICENTE ESTEVÃO DOS SANTOS 

A escola municipal Vicente Estevão dos Santos, localizada na rua José de Oliveira, 1320, bairro Bela 

Fama, possui o quantitativo de 560 alunos matriculados na presente data e funcionamento em 2 (dois) 

turnos.  

Esse equipamento possui uma área construída de 1.908,36m², porém, de certa forma, mal 

aproveitada, com grandes espaços vagos que podem resultar em uma possível ampliação. Um desses espaços 

trata-se da área central, onde é necessária uma reforma do pátio e uma respectiva cobertura. 

2.1.11 CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

O Centro Psicopedagógico, localizado na Poços de Caldas, 285, bairro Campo dos Pires, atende o 

quantitativo de 404 alunos na presente data e funcionamento em 2 (dois) turnos. Diferentemente dos outros 

equipamentos municipais escolares, o centro psicopedagógico trabalha com os processos de aprendizagem, 

assim como, as dificuldades e limitações inerentes, decifrando a origem da dificuldade apresentada, que 

pode ser social, física ou mesmo emocional. E nesse processo que a equipe psicopedagógica busca entender 

todo o caminho que leva o ser humano a assimilar e construir o conhecimento. 
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Dessa forma, se torna necessário que o espaço, para tal atividade, seja devidamente apropriado, o 

que infelizmente não acontece com o atual equipamento. 

2.1.12 ESCOLA MUNICIPAL ANA DO NASCIMENTO 

A escola municipal Ana do Nascimento, localizada na Poços de Caldas, 285, bairro Campo dos Pires, 

atende o quantitativo de 80 alunos na presente data e funcionamento em 2 (dois) turnos. Assim como o 

centro psicopedagógico, esse equipamento trabalha para o acompanhamento de alunos especiais e possui 

características de instalações um tanto quanto semelhantes. 

2.1.13 ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRASIL DIAS 

A escola municipal José Brasil Dias, localizada na rua Emanuel, 145, bairro Vale da Esperança, com 

o quantitativo de 703 alunos matriculados na presente data, tem seu funcionamento em 2 (dois) turnos.  

Assim como a escola Vicente Estevão dos Santos, esse equipamento possuí uma área central, onde 

é necessária uma reforma do pátio e uma respectiva cobertura. 

Esse equipamento possui uma área construída de 2.561,39m², divididos entre a área principal e 

uma outra edificação, em anexo, que estava sendo utilizado por alunos e funcionários de outro equipamento 

escolar, que estava em obras.  A partir do retorno das aulas no mês de agosto, o mesmo já não será mais 

ocupado, ficando inutilizado. Entretanto, o mesmo também necessita de reforma e reparos. 

2.1.14 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NANCY ROMANI DUARTE 

O centro de educação infantil Nancy Romani Duarte, localizado na Iolanda Ragonezzi Lopes, 65, 

bairro Oswaldo Barbosa Penna, com o quantitativo de 144 alunos matriculados na presente data e 

funcionamento em 2 (dois) turnos. Por se tratar de um equipamento novo, apresenta condições de 

instalações e de infraestrutura parcialmente boas, porém existem necessidades de algumas adequações. 

2.1.15 ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO DA SILVA 

A escola municipal José Francisco da Silva, localizada na Avenida Esmeraldas, 59, bairro Barra do 

Céu, é um equipamento escolar municipal que atende na presente data 290 alunos matriculados e possui 

funcionamento em 2 (dois) turnos. 
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O terreno com área construída de 2.179m², é dividido em dois blocos mais a quadra esportiva e, 

boa parte das instalações do equipamento, necessitam de manutenções corretivas com certa urgência. 

2.1.16 ESCOLA MUNICIPAL DAVID FINLAY 

A escola municipal David Finlay, localizada na Rodovia MG 30, km 4370, bairro Barra do Galo, é um 

equipamento escolar municipal que possui 197 alunos matriculados na presente data e tem seu 

funcionamento em 2 (dois) turnos. 

O equipamento passa nesse momento por obras de ampliação e reformas, ficando assim, esse 

presente relatório, a cargo de avaliar apenas o que já é existente.  

2.1.17 ESCOLA MUNICIPAL ÁUREA LIMA TAVEIRA 

A escola municipal Áurea Lima Taveira, localizada na rua José Agostinho, 2335, bairro Oswaldo 

Barbosa Pena, é um equipamento escolar municipal que atende na presente data 392 alunos de 0 a 3 anos 

matriculados e possui funcionamento em 2 (dois) turnos. 

O terreno com área construída de 2.265,52m², é dividido em duas áreas distintas e boa parte das 

instalações do equipamento necessitam de manutenções corretivas. 

2.1.18 ESCOLA MUNICIPAL MARTHA DRUMMOND FONSECA 

A escola municipal Martha Drummond Fonseca, localizada na rua José Agostinho, 09B, bairro 

Oswaldo Barbosa Pena, é um equipamento escolar municipal que atende na presente data 453 matriculados 

e possui funcionamento em 2 (dois) turnos. 

Esse equipamento passou recentemente por obras de revitalização, mas mesmo assim, possui 

algumas necessidades a serem aplicadas. 

2.1.19 PRÉ ESCOLA E CRECHE LAR DA ESPERANÇA 

A Pré Escola e Creche Lar da Esperança, localizada na rua Paraná, 532, Bairro dos Cristais, é um 

equipamento escolar municipal que atende na presente data 85 alunos de 0 a 3 anos matriculados e possui 

funcionamento em 2 (dois) turnos. 
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O terreno possuí uma área construída de 683,82m², o prédio no qual funciona o equipamento é 

antigo e, portanto, precisa de intervenções estruturais. 

2.1.20 ESCOLA MUNICIPAL DONA ANTONIETA DIAS DE SOUZA 

A escola municipal Dona Antonieta Dias de Souza, localizada na rua Curitiba, 23, bairro Chácara dos 

Cristais, é um equipamento escolar municipal que atende na presente data 488 alunos matriculados e possui 

funcionamento em 2 (dois) turnos. 

O terreno possui uma área construída de 2.256,68m², é dividido em dois blocos mais a quadra 

esportiva. Boa parte das instalações do equipamento necessitam de manutenções corretivas. 

2.1.21 CRECHE MENINO JESUS 

A Creche Menino Jesus, localizada na rua Professor Aldo Zanini, 440, Bairro Quintas, é um 

equipamento escolar municipal que atende na presente data 168 alunos de 0 a 3 anos matriculados e possui 

funcionamento em 2 (dois) turnos. 

O terreno possui uma área construída de 462,72m², dividido em 3 blocos. O prédio no qual funciona 

o equipamento é antigo e, portanto, precisa de intervenções estruturais. 

2.1.22 ESCOLA MUNICIPAL CRISTIANO MACHADO 

A escola municipal Cristiano Machado, localizada na rua Madre Tereza, 391, bairro Centro, é um 

equipamento escolar municipal que atende na presente data 347 alunos matriculados e possui 

funcionamento em 3 (três) turnos. 

As condições das instalações e da infraestrutura são parcialmente boas, porém necessitam 

urgentemente de pequenos reparos e manutenções. 

2.1.23 ESCOLA MUNICIPAL VERA WANDERLEY DIAS 

A escola municipal Vera Wanderley Dias, localizada na rua José Joaquim de Souza, 80, bairro Mingu, 

é um equipamento escolar municipal que atende na presente data 234 alunos matriculados e possui 

funcionamento em 3 (três) turnos. 
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As condições das instalações e da infraestrutura são parcialmente boas, porém necessitam de 

pequenos reparos urgentemente e manutenções. 

2.1.24 ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA DE LIMA 

A Escola Municipal Emília de Lima foi tombada, pelo Conselho Consultivo Municipal de Patrimônio 

Histórico e Artístico de Nova Lima, pelo seu conjunto de valores: histórico, arquitetônico, paisagístico e social. 

Localizada na Rua Abolição, nº 88, na área central do município, a centenária escola foi construída em um 

platô no início do século XX e tombada pela relevância de suas características históricas, arquitetônicas e 

estilísticas. Com o tombamento será preservada a memória e assegurada a proteção desse bem, 

resguardando o local para as futuras gerações. 

É um equipamento escolar municipal que atende na presente data 332 alunos matriculados e possui 

funcionamento em 2 (dois) turnos, possuindo condições de instalações e da infraestrutura um tanto quanto 

precárias, necessitando urgentemente de manutenções, reparos e reformas. 

2.1.25 ESCOLA MUNICIPAL HAROLD JONES 

A escola municipal Harold Jones localizada na rua Dr. Lunds, 529, bairro Vila Aparecida, é um 

equipamento escolar municipal que atende na presente data 325 alunos matriculados e possui 

funcionamento em 2 (dois) turnos. 

As condições das instalações e da infraestrutura são parcialmente boas, porém necessitam, 

urgentemente, de algumas manutenções e pequenos reparos. 

2.1.26 ESCOLA MUNICIPAL FLORIE WANDERLEY DIAS 

A escola municipal Florie Wanderley Dias, localizada na rua Princesa Isabel, 120, bairro Vila São 

José, é um equipamento escolar municipal que atende na presente data 570 alunos matriculados e possui 

funcionamento em 2 (dois) turnos. 

O terreno possuí uma área construída de 1.272m², dividido em 2 blocos no mesmo terreno, 

destinados a alunos de 4 a 10 anos e mais um anexo do outro lado da via, destinada, exclusivamente, a alunos 

de 0 a 3 anos. 
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Na área destinada a alunos de 4 a 10 anos, a edificação é antiga, mais precisamente de 1973 e suas 

instalações e infraestrutura necessitam de reparos e intervenções 

2.1.27 ESCOLA MUNICIPAL CARLOS HENRIQUE RÓSCOE 

A escola municipal Carlos Henrique Róscoe, localizada na rua Francisco Rocha, 20, bairro Retiro, é 

um equipamento escolar municipal que tem na presente data 93 alunos de 0 a 3 anos matriculados e possui 

funcionamento em 2 (dois) turnos. 

Como destaque maior e negativo, foi informado em visita técnica que, em época de chuva grande 

parte da escola fica alagada, precisando que os alunos sejam carregados no colo. A escola está, no momento, 

interditada pela vigilância sanitária, devido á infestação de escorpiões no local. Além desse fato, por se tratar 

de um equipamento antigo, é necessária a intervenção imediata nas instalações e infraestrutura. 

Nota: Todos os detalhes e quais intervenções a serem realizadas está descrita no Caderno: 

Diagnóstico Escola Nova lima 

2.2 Faseamento das obras e requerimentos de projeto 

Caberá à CONCESSIONÁRIA a ampliação/adequação das 33 (trinta e três) unidades, conforme 

cronograma exposto a seguir: 



 

116 

 

 

Notas quanto ao faseamento das obras:  

• No tocante ao início das obras: 

• A CONCESSIONÁRIA deverá sugerir o cronograma de entrega das UNIDADES DE ENSINO estabelecendo 

datas-marco a serem aprovadas pelo PODER CONCEDENTE; 

• O cronograma deverá ser apresentado após 60 (sessenta) dias da DATA DE EFICÁCIA para aprovação 

0 1 2 3 4

E. M. Carlos Henrique Roscoe
E. M. Áurea Lima Taveira

E. M. Ursino do Nascimento
E. M. Florie Wanderley Dias

E. M. Dona Antonieta Dias de Souza
E. M. Emília de Lima

E. M. José Francisco da Silva
E. M. Vicente Estevão dos Santos

E. M. José Brasil Dias
E. M. Benvinda Pinto Rocha

E. M. César Rodrigues
E. M. Ana do Nascimento Souza de Educação Especial

E. M. Dalva Cifuentes Gonçalves
E. M. Dulce Santos Jones

E. M. George Chalmers
E. M. Harold Jones

E. M. Cristiano Machado
E. M. Vera Wanderley Dias

Creche Menino Jesus
CEI Professor Cássio Magnani

Creche Lar da Esperança
CEI Maria da Conceição Taveira Correa

CEI Nancy Romani Duarte
CEI Nize Conceição Silva Ribeiro

CEI Maria de Lourdes Scoralick Serretti
E. M. Martha Drummond Fonseca

E. M. David Finlay
E. M. Rubem Costa Lima

CPP Jardim Canadá
CPP de Nova Lima

Sede Pensão Retiro
Unidade de Ensino ( Oswaldo Barbosa Pena II )

Semestre
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do PODER CONCEDENTE o qual poderá ser aprovado pelo PODER CONCEDENTE em até 15 (quinze) dias, 

desde que não seja comprometido o limite previsto que deverá respeitar o cronograma exposto acima, 

para entrega das UNIDADES DE ENSINO. 

• A CONCESSIONÁRIA será responsável pela elaboração dos projetos de implantação, quando necessário, 

bem como pela realização dos projetos e pela elaboração dos projetos complementares, quando 

necessário para a condução das OBRAS. 

• As adequações aos projetos e a elaboração de projetos complementares devem ser submetidos 

previamente à aprovação do PODER CONCEDENTE. 

2.3 Considerações adicionais 

Para fins de interpretação do presente ANEXO e dos requerimentos de obras e engenharia, deverá 

ser observada a seguinte ordem hierárquica entre os itens e documentos que compõem o CONTRATO: 

1 Anexo 6 – Diretrizes Mínimas dos Serviços; 

2 Anexo 5A – Especificação dos Projetos e Obras das Unidades de Ensino – Unidades Construídas pela 

Prefeitura; 

3 Projetos Arquitetônicos (fornecidos unicamente em meio digital); 

4 Memoriais Descritivos dos Projetos Arquitetônicos (fornecidos unicamente em meio digital); 

5 Anexo 8 – Especificações Mínimas do Mobiliário; 

6 Caderno de Encargos da SUDECAP 3ª edição. 

7 O Caderno de Encargos da SUDECAP deverá ser obtido por meio do sítio eletrônico da SUDECAP. 

8 Projetos e documentações pertinentes às OBRAS 

Todas as OBRAS acima discriminadas deverão ser executadas conforme projetos relacionados 

abaixo e previamente disponibilizados pelo PODER CONCEDENTE, elaborados até a data de publicação do 

EDITAL: 

• Projeto padrão das Reformas/ Ampliações: 

• Projetos Arquitetônicos; 

• Memoriais Descritivos. 

Caberá à CONCESSIONÁRIA analisar os projetos/documentos técnicos e listar com clareza para o 

PODER CONCEDENTE quaisquer mudanças que julgue necessárias ao projeto, seja de ordem técnica ou 
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operacional e desde que as alterações atendam aos requerimentos funcionais e de qualidade mínimos. 

Caberá ao PODER CONCEDENTE a decisão sobre aceitar ou não as proposições realizadas pela 

CONCESSIONÁRIA. 

Todos os materiais e serviços deverão atender às exigências dos projetos arquitetônicos, das 

especificações do Caderno de Encargos da SUDECAP 3ª Edição e das normas da ABNT – Associação Brasileira 

de Normas Técnicas. Os materiais deverão ser de primeira qualidade, com comprovação através de ensaios, 

testes ou outras provas definidas no Caderno de Encargos da SUDECAP e/ou nas normas da ABNT. 

A discordância da CONCESSIONÁRIA quanto ao projeto, documentos técnicos não será motivo de 

escusa ao cumprimento do CONTRATO, em especial quanto ao cronograma previsto no EDITAL, neste ANEXO 

e CONTRATO e ao atendimento aos indicadores de qualidade aqui referidos. 

2.4 Requerimentos legais e de aprovação dos projetos referentes as Unidades de Ensino 

Além das normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) relacionadas à construção 

civil e a edificações, com ênfase na NBR 9250 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos) as OBRAS seguirão rigorosamente as determinações relativas a edificações e 

infraestrutura urbana, constantes do Caderno de Encargos da SUDECAP 3ª edição, conforme seção III, 

parágrafo 5º, do decreto 10.710 de 28 de junho de 2001. 

O apoio técnico ao Caderno de Encargos da SUDECAP é de responsabilidade da Divisão de Normas 

e Padrões – DINP, da SUDECAP. 

A CONTRATADA deverá manter uma cópia impressa ou digital do Caderno de Encargos da SUDECAP 

3ª edição, no (s) escritório (s) da (s) obra (s) e outra impressa, para uso no campo. 

A CONCESSIONÁRIA e eventuais subcontratadas deverão executar as OBRAS considerando sempre 

os requisitos de Segurança do Trabalho adequados, seguindo a Lei 6.514/77, as Normas Regulamentadoras 

da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e as normas da ABNT. 

A CONCESSIONÁRIA deverá fazer duas Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) para as 

obras, uma em nome de quaisquer dos seus responsáveis técnicos constantes da Certidão de Quitação e 

Registro da Pessoa Jurídica junto ao CREA, e outra em nome do engenheiro que efetivamente executará as 

obras de ampliação/adequação. Caso o Responsável Técnico (RT) geral da empresa seja o engenheiro que 



 

119 

efetivamente comandará as obras a segunda anotação fica naturalmente suprida, desde que seja garantida 

a sua permanência nas obras. 

2.5 Diretrizes Complementares de Engenharia referente a UNIDADES DE ENSINO 

A CONCESSIONÁRIA deverá observar os critérios definidos nas normas técnicas vigentes no país, 

particularmente aquelas da ABNT. 

• O presente documento não substitui ou exime de responsabilidade técnica a empresa executora dos 

referidos projetos, assim como as empresas parceiras para as demais disciplinas que compõem o 

projeto global. 

• Todos os projetos a serem elaborados, compatibilizados ou ajustados pela CONCESSIONÁRIA deverão 

ser devidamente submetidos à aprovação pelo PODER CONCEDENTE. 

Ligações com as CONCESSIONÁRIAS de serviços públicos: 

• As solicitações, ligações, bem como os custos relacionados às ligações definitivas das redes próprias das 

UNIDADES DE ENSINO às redes das CONCESSIONÁRIAS de serviços públicos (energia, água potável, 

esgoto, águas pluviais, etc.) são de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 

2.6 Qualificação Mínima da Equipe referente a UNIDADES DE ENSINO  

Para início das OBRAS a CONCESSIONÁRIA deverá: 

• Indicar um responsável técnico pela OBRA, Engenheiro Civil, com o mínimo de 10 (dez) anos de 

experiência. 

• Indicar Mestres de Obra com experiência mínima de 5 anos e Encarregados com experiência mínima 

de 2 anos. 

• Exigir a presença de um técnico de Segurança do Trabalho, por um período mínimo de 04 (quatro) horas 

diárias de trabalho, nos locais de obra. Para obras com efetivo médio de funcionários igual ou superior 

a 50 (cinquenta) funcionários deverão ser atendida a NR 4 - Serviços Especializados em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho. 
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2.7 Diretrizes de início, execução e término das Obras referente as Unidades de Ensino 

A execução das OBRAS será supervisionada pelo PODER CONCEDENTE. 

A CONCESSIONÁRIA permitirá o acesso de servidores do Sistema de Controle Interno do Poder 

Executivo da União e da Auditoria do FNDE às instalações (em caso de fonte de investimento Federal), 

referentes às UNIDADES DE ENSINO compreendidas nos TERMOS DE COMPROMISSO. 

Dentre outros poderes, o PODER CONCEDENTE, por si ou por terceiros, terá poderes para verificar 

se os projetos estão sendo cumpridos, se os materiais são adequados, analisar e emitir seu posicionamento 

sobre proposições da CONCESSIONÁRIA que visem melhorar a execução da obra, fazer qualquer advertência 

quanto a qualquer falha da CONCESSIONÁRIA, recomendar aplicação de multas ou outras penalidades no 

CONTRATO. 

A execução dos serviços referentes à “Instalação de Rede Lógica” será acompanhada pelo 

PODER CONCEDENTE, que conduzirá as vistorias previstas neste ANEXO. 

2.7.1 Vistoria Técnica Cautelar 

A CONCESSIONÁRIA deverá iniciar imediatamente após DATA DE EFICÁCIA, a execução da Vistoria 

Técnica Cautelar com a finalidade de dirimir dúvidas de possíveis danos que possam ocorrer nos imóveis 

lindeiros durante a execução das OBRAS. 

A vistoria deverá estar concluída no prazo máximo de 15 (quinze) dias. 

2.7.2 Plano de Trabalho de OBRAS 

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias contados da DATA DE EFICÁCIA, o programa de acompanhamento do empreendimento completo, que 

apresente etapas/atividades detalhadas por semanas. O programa deverá contemplar também o 

cronograma de mão de obra e equipamentos a serem utilizados no empreendimento. 

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar o acompanhamento do empreendimento no software 

Microsoft Project que deverá ser atualizado semanalmente baseado no desenvolvimento dos serviços em 
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execução e que servirá de suporte para as reuniões integradas no canteiro de obras. Outros softwares podem 

ser utilizados desde que previamente aprovados pelo supervisor. 

Deverão estar incluídos nesse cronograma o prazo de elaboração e entrega dos itens a seguir 

relacionados: 

1 Anotações de Responsabilidade Técnica da obra; 

2 Abertura do certificado de matrícula no INSS; 

3 Plano de Controle de Materiais e Serviços; 

4 Vistoria Cautelar; 

5 Manual do Usuário. 

A CONCESSIONÁRIA deverá também apresentar ao PODER CONCEDENTE no prazo máximo de 30 

dias contados da autorização para início das obras a seguinte documentação: 

• Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT); 

• Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); 

• Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO); 

• Atestados de Saúde Ocupacional (ASO); 

• Certificado de Treinamento Introdutório de 6 (seis) horas de acordo com Portaria NR- 18 item 18.8.28.2, 

destinado a todos os empregados; 

• Modelo de Ficha Técnica de Distribuição de Equipamento de Proteção Individual; 

• Comunicação Prévia da Obra; 

• Cópia de registro de empregados. 

2.7.3 Início das Obras 

Concluída a Vistoria Técnica Cautelar, dirimidas todas as questões e pendências identificadas, e 

cumpridos todos os demais condicionantes, poderá ser emitida a autorização para início das obras. 

Na data de emissão da autorização para início das obras o PODER CONCEDENTE promoverá uma 

reunião para alinhamento das diretrizes e termos de execução das OBRAS apresentados neste ANEXO, no 

EDITAL e seus documentos integrantes. 
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2.7.4 Comissionamento das Instalações 

O comissionamento será realizado durante as fases de montagem das instalações, sistemas e 

equipamentos, e antes do início da operação das UNIDADES DE ENSINO. 

O comissionamento terá o objetivo de garantir que o ambiente disponibilizado seja seguro, 

funcional e plenamente apto a operar, de acordo com os requerimentos de projeto e expectativas do PODER 

CONCEDENTE e USUÁRIOS. 

Deverá ser elaborado em conjunto pelas PARTES o Plano de Comissionamento, com a inclusão dos 

testes de aceitação, planos de inspeção, testes funcionais, cronograma, recursos empregados, escopo do 

comissionamento, entre outras atividades pertinentes. 

Uma vez definido o Plano de Comissionamento, o PODER CONCEDENTE executará o Plano e, ao 

final, emitirá o Relatório de Comissionamento que será avaliado para fins de emissão dos Termos de Aceite. 

2.7.5 Recebimento Provisório e Definitivo das OBRAS 

Serão definidos marcos de aceites parciais das OBRAS, que poderão ser baseados em eventos 

importantes e/ou frentes de trabalho previamente acordadas entre as PARTES. O aceite final somente poderá 

ser emitido, ou mesmo solicitado, quando do aceite definitivo de todos os marcos parciais acordados. 

A aceitação definitiva dos marcos parciais também estará condicionada à conclusão das correções 

e/ou acertos mandatórios indicados pelo PODER CONCEDENTE. 

Após a formalização dos aceites parciais e após a conclusão das OBRAS, a CONCESSIONÁRIA 

notificará o PODER CONCEDENTE sobre a finalização das atividades e entregará o Manual do Usuário descrito 

neste ANEXO. 

O PODER CONCEDENTE, juntamente com a equipe técnica da CONCESSIONÁRIA, fará uma vistoria 

final em todas as obras executadas, materiais aplicados e no Relatório de Comissionamento. 

Concluída a vistoria, o PODER CONCEDENTE emitirá o relatório de vistoria informando quais os 

serviços/materiais aceitos e quais serviços/materiais que deverão ser corrigidos, substituídos ou reparados. 
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A CONCESSIONÁRIA deverá tomar as providências necessárias, imediatamente, para reparar ou 

substituir, conforme orientação expressa. 

Concluídas as correções, a comissão verificará se as OBRAS e os materiais serão aceitos ou não. 

Quando todos os reparos forem executados e aceitos pelo PODER CONCEDENTE e a 

CONCESSIONÁRIA tiver cumprido todas as outras obrigações pertinentes ao CONTRATO, a comissão concluirá 

o relatório de vistoria e emitirá o "Termo de Recebimento Provisório” - TRP, o qual dará condições para a 

emissão da ORDEM DE SERVIÇO. Para a emissão do TRP ou da ORDEM DE SERVIÇO, deverão ser asseguradas 

as condições de salubridade das UNIDADES DE ENSINO e de segurança dos USUÁRIOS. 

O TRP somente será emitido, dentre os fatores acima relacionados, quando procedidas as ligações 

definitivas das redes próprias às redes das CONCESSIONÁRIAS de serviços públicos (energia, água potável, 

esgoto, águas pluviais, etc.). 

No prazo máximo de 90 (noventa) dias da data de emissão do TRP e desde que a CONCESSIONÁRIA 

tenha corrigido, às suas expensas, eventuais defeitos e vícios constatados neste período, o PODER 

CONCEDENTE emitirá o “Termo de Recebimento Definitivo" - TRD. Ao final deste prazo, caso a 

CONCESSIONÁRIA não tenha cumprido com a correção de eventuais defeitos e vícios relatados no TRP, 

caberá ao PODER CONCEDENTE a aplicação das penalidades previstas no CONTRATO. 

2.7.6 Manual do Usuário referente a escola 

Ficará a cargo da CONCESSIONÁRIA elaborar e apresentar em duas vias o manual do usuário. 

O manual será elaborado conforme descrito neste ANEXO, após a formalização dos aceites parciais 

e após a conclusão das OBRAS quando a CONCESSIONÁRIA informará ao PODER CONCEDENTE que as OBRAS 

estão prontas para o recebimento provisório. A elaboração e entrega deverão constar do cronograma físico 

detalhado. 

2.7.7 Gerenciamento das Atividades nos Canteiros de Obras referente as Unidades de Ensino 

O gerenciamento das atividades nos canteiros de obras será balizado pelas seguintes atividades: 

Reuniões Integradas nos Canteiros de Obras 
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Na data de emissão da autorização para início das obras, o PODER CONCEDENTE promoverá uma 

reunião para apresentação da equipe de SUPERVISÃO e acertar os procedimentos de acompanhamento e 

validação da execução das OBRAS. Um destes mecanismos será a reunião integrada no canteiro de obra. 

As reuniões integradas do canteiro de obra serão realizadas mensalmente por pelo menos um 

membro da equipe de SUPERVISÃO e o responsável pela obra da UNIDADE DE ENSINO, em dia da semana e 

em horários fixos que poderão ser alterados por motivos de força maior, como feriados que coincidam com 

a data pré-fixada, e outros que a SUPERVISÃO julgar relevante. 

As reuniões deverão obedecer à seguinte pauta, que poderá ser acrescida ou suprimida a critério 

da SUPERVISÃO, desde que não prejudique o objetivo de gerenciar o CONTRATO: 

• Planejamento da obra: 

• Análise das frentes de serviço liberadas e constatação das quais estão sendo trabalhadas; 

• Análise das atividades que estão impedidas de serem trabalhadas e os motivos desse impedimento, 

com o relato das providências que estão sendo tomadas para a superação do problema; 

• Análise do gráfico de Gantt, cronograma físico, comparando o previsto e o realizado; 

• Análise do caminho crítico, tendo por base a rede CPM – Critical Path Method, gerada pelo programa 

MS Project; 

• Análise do planejamento semanal de atividades; 

• Alterações nos projetos executivos: registrar as pequenas alterações realizadas no canteiro de obras 

com acompanhamento da equipe de apoio, de consultor e do RT do projeto; 

• Interferências com outras CONCESSIONÁRIAS prestadoras de serviços públicos referentes as UNIDADES 

DE ENSINO; 

• Verificar o tipo e as providencias a serem tomadas apara a superação do problema; 

• A CONCESSIONÁRIA será responsável por quaisquer danos causados às redes das CONCESSIONÁRIAS, 

devendo estar de posse de todos os cadastros dos locais que compõem o objeto do CONTRATO; 

• Verificar se as solicitações às CONCESSIONÁRIAS foram formalizadas e se os prazos acordados foram 

cumpridos; 

• Verificar se as alterações de projetos passaram por novos processos de aprovação; 

• Chuvas: analisar as interferências das chuvas no desenvolvimento das atividades,   anotando no Diário 

de Obra os problemas por ela causados; 

• Segurança do trabalho: verificar o cumprimento da Lei 6.514/77 e das Normas Regulamentadoras da 
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Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho, com o auxílio das orientações e do relatório emitido 

pelo técnico de segurança do trabalho do órgão; 

• Sinalização da obra: verificar o cumprimento das normas da Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transportes de Nova Lima e das prescrições do Caderno de Encargos da SUDECAP 3ª edição, priorizando 

a segurança de pedestres e as áreas de manobras de caminhões e máquinas;   

• Controle tecnológico: verificar os relatórios emitidos pelos laboratórios, referentes aos materiais e 

serviços, que devem ser controlados por normas e orientações do Caderno de Encargos da SUDECAP 

3ª edição, e das normas da ABNT; 

As reuniões deverão ser registradas em atas preferencialmente digitadas, contendo no mínimo os 

seguintes elementos: 

• Nome completo e instituições que representam os convocados e convidados; 

• Assinatura da ata pelos presentes; 

• Anotação dos ausentes que foram convidados ou convocados; 

• Anotação dos pontos de pauta que não apresentam problemas, deixando claro que o problema não 

existe; 

• Os problemas relatados deverão apresentar um encaminhamento de solução, com o responsável pelo 

acompanhamento, com os prazos estabelecidos, a forma, o custo e o porquê da solução; 

• Relação das pessoas que receberão cópias da ata. 

Quaisquer fatos, solicitações, análises e avaliações referentes à execução das OBRAS deverão ser 

apresentados pela CONCESSIONÁRIA mediante um “Relatório de Status de Obras” que será o documento 

adequado para comunicação de todos estes eventos. Este relatório será objeto de análise técnica pelo PODER 

CONCEDENTE e servirá de base para a equipe de SUPERVISÃO participar das reuniões integradas. A 

periodicidade de elaboração deste relatório será definida por acordo entre as PARTES. 

É dever da CONCESSIONÁRIA facilitar e prover as informações necessárias para o acompanhamento 

e supervisão das obras por parte do PODER CONCEDENTE. 

2.7.8 Modificações e Correções detectados durante a Execução das OBRAS 

Durante a execução da obra, a equipe de SUPERVISÃO poderá indicar itens de 

modificação/correção que deverão ser implementados pela CONCESSIONÁRIA, quando classificados como 
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mandatório e quando representarem desvios prejudiciais ao projeto e requerimentos mínimos, sob pena de 

não emissão dos aceites previstos. 

2.7.9 Combate à Dengue 

A CONCESSIONÁRIA deverá manter o canteiro de obras limpo, sem lixos e recipientes que possam 

acumular água, evitando a proliferação da dengue. O não atendimento estará sujeito à multa contratual. 

2.7.10 Planejamento das Atividades 

Sempre que solicitado, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar à equipe de SUPERVISÃO o 

planejamento e o cronograma atualizado de execução da obra. 

2.7.11 Relação de Materiais e Serviços Controlados 

Dentre as atividades de supervisão serão definidos, em comum acordo entre as partes, os 

procedimentos de inspeção da especificação e utilização de materiais e equipamentos nas OBRAS. Estes 

serão supervisionados quanto aos padrões e requerimentos legais de qualidade e especificação sob gestão 

da Divisão de Normas e Padrões – DINP da SUDECAP. 

2.7.12 Cadastro dos Serviços Executados (as built) 

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar em formato A1, a cada etapa do cronograma que for 

concluída, e em detalhe, as modificações ocorridas em relação ao projeto original, incluindo a 

compatibilização dos projetos. 

Ao final do período de CONCESSÃO a CONCESSIONÁRIA deverá entregar um jogo de pranchas 

completo de as built, incluindo todas as reformas feitas no período considerado. 

2.8 Projeto do Canteiro de Obras referente as UNIDADES DE ENSINO  

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar o projeto de implantação dos canteiros de obras, 

observando as exigências da Lei 6.514/77, das Normas Regulamentadoras da Portaria nº 3.214/78 do 

Ministério do Trabalho e do Caderno de Encargos da SUDECAP 3ª edição, no que diz respeito ao refeitório, 

instalações sanitárias, vestiário e bebedouros para operários, estabelecendo os fluxos principais de trânsito 

de materiais, pessoal e equipamentos. 
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3 MANUAL DE OBRAS (MANUAL DO USUÁRIO) REFERENTE ÀS UNIDADES DE ENSINO  

3.1 Objetivo 

A presente norma tem como objetivo orientar a montagem de documentação com informações 
detalhadas relativas ao projeto, execução e ocorrência em cada uma das obras públicas realizadas no 
município de Nova Lima. O Manual será a referência que balizará os procedimentos de manutenção 
preventiva e orientará no futuro, as novas intervenções nas áreas de abrangência das OBRAS. 

O manual aqui apresentado é um documento padrão, a ser utilizado como referência. A 
CONCESSIONÁRIA deverá avaliar a pertinência dos tópicos aqui abordados ao seu escopo de obras. 

3.2 Organização 

A organização e montagem do Manual serão de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA com a 
interveniência da equipe de supervisão. 

É obrigação da CONCESSIONÁRIA entregar um manual atualizado ao final do período de 
CONCESSÃO. Adicionalmente, deverá gerar os documentos conforme ocorrem as atualizações. 

3.3 Apresentação 

O Manual deverá ser montado em 02 (duas) vias sendo uma para os arquivos do PODER 
CONCEDENTE e a outra para os responsáveis do PODER CONCEDENTE pela operação das UNIDADES DE 
ENSINO. 

A CONCESSIONÁRIA também deverá fornecer cópias digitais, em pen Drive do manual produzido 

A referência indicada a seguir engloba obras em geral. 

3.3.1 Obras de edificações Parte A – Texto Explicativo deverá conter: 

• Dados Gerais das Obras 

o Objeto 

o Localização 

o Empresa responsável pela construção 

- endereço/telefone 

- engenheiros responsáveis 

- responsáveis pela instalação elétrica 

- responsáveis pelas instalações hidráulicas 



 

128 

o Unidades componentes da edificação 

o Projetistas da edificação 

o Início e fim da obra 

• Descrição dos Serviços/Conservação 

o Fundações: tipo, profundidade 

o Estrutura de concreto armado 

o Alvenaria 

o Impermeabilização e vedação 

o Jardins 

o Revestimentos 

o Pintura 

o Esquadrias 

o Caixas de gordura/passagem 

o Bomba d’água 

• Instalações Elétricas/Telefônicas 

o Descrição do sistema 

o Quadros de energia (identificação dos disjuntores) 

o Para-raios 

o Modificações – “As Built” 

o Aterramentos 

o Previsões 

• Instalações Hidráulicas 

o Descrição do Sistema 

o Tipos de tubos empregados 

o Reservatórios existentes – (capacidade) 

o Eventuais barriletes 

o Localização de shafts e prumadas 

o Cadastro de tubulações – “As Built” 

o Convenção de cores das tubulações 

o Caixas de passagem 
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• Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio 

• Instalações de Gás Canalizado 

• Problemas Eventuais/Providências 

o Motores 

o Disjuntores 

o Relés 

o Bombas 

o Golpes de ariete 

• Relação das Chaves do Claviculário 

• Relação dos Fornecedores com Especificação dos Materiais Empregados e Serviços 

Executados. 

o Bombas, chaves bóia, quadro de força de bombas 

o Tubos e conexões de PVC, galvanizado, cobre ou ferro fundido 

o Válvulas de retenção 

o Quadros de energia 

o Sistema de para-raios 

o Instalação de gás canalizado 

o Extintores/registros/adaptadores/esguichos/hidrantes/portas corta fogo/ 

mangueiras do sistema de prevenção de incêndio 

o Ramal de entrada, prumada e fiação de telefone 

o Serviços de impermeabilização 

o Instalações elétricas executadas por terceiros 

o Esquadrias de madeira 

o Esquadrias metálicas 

o Forros de gesso/forros especiais 

o Luminárias/reatores 

o Chuveiros elétricos/aquecedores 

o Louças e metais de acabamento 

o Fechaduras e dobradiças 

o Revestimentos cerâmicos/azulejos/outros 

o Bebedouros/filtros 

o Luminárias de emergência 
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o Bojos de pia em aço inox 

o Base de registro de gaveta e pressão 

o Válvulas de descarga 

o Torneiras de cozinha, tanques e jardins 

o Aspersores de irrigação 

o Pré-moldados 

o Tampas de ferro fundido com inscrição para identificação 

o Vidros (tipo – espessura) 

o Sistema de ar condicionado 

o Pintura – (cores, marca, tipo) 

o Fórmica 

o Equipamentos de piscina 

o Telhas 

o Estrutura metálica 

3.3.2 Parte B – Projetos/Anexos Operacionais 

Deverá conter: 

• Projetos da obra 

o Arquitetônico 

o Cabeamento Estruturado 

o Instalações Elétricas 

o Instalações Hidráulicas 

o Prevenção e combate a incêndio 

o Instalação de gás combustível 

o Instalação Fotovoltaica 

o Paisagismo 

o Comunicação Visual 

o Estrutural 

Em todos os projetos deverão constar as modificações havidas, ou somente a observação: 
CONSTRUÍDO CONFORME PROJETADO, se não houve alterações. 

• Anexos Operacionais 
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o Poço de bombas de recalque – procedimentos para operação 

o Caixa d‘água superior – identificação dos registros de distribuição, incêndio, 

extravasor, limpeza e da tubulação de alimentação 

o Barriletes – identificação dos registros de distribuição 

o Poço de bombas de água pluvial – procedimentos para operação 

o Locação mais detalhada de shafts e prumadas 

o Cadastro das tubulações (As Built) embutidas nos banheiros, cozinha, 

consultórios, vestiários e etc. (Planta baixa e elevações). 

Observações: 

• Os registros dos itens Poço de bombas de recalque, Caixa d ‘água superior e 

Barriletes deverão estar identificados no local (pintar à mão na tubulação) com a 

numeração respectiva. Nesta identificação deverão constar os pavimentos e os 

cômodos que os registros alimentarem. 

• No item shafts e prumadas, as tubulações nos SHAFTS não correm risco de danos, 

mas as das PRUMADAS podem ser danificadas. Para tanto a unidade acabada deve 

ser entregue com etiquetas carimbadas, delimitando as prumadas. (Etiqueta 

adesiva PIMACO-FC-16). 

• No item cadastro das tubulações, todos os cômodos com tubulações embutidas 

(água, esgoto, gás), devem ser entregues com etiquetas horizontais e verticais, 

onde passam tubos embutidos, não devendo ser afixados objetos como parafusos 

ou pregos a 5 centímetros para cada lado das etiquetas. (Etiqueta adesiva PIMACO-

FC-16). 

3.3.3 Parte C – Documentos/Termos de Garantia 

Deverá conter: 

• Certidão de baixa e de construção. 

• Carta de liberação do Corpo de Bombeiros. 

• ARTs – CREA –MG – empreiteira  

• Termos de garantia da impermeabilização. 

• Contratos eventuais de manutenção. 
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• Certificados de controle tecnológico dos materiais utilizados: aço, concreto, blocos, 

tijolos, etc. 

• Cartas de entrega e/ou declaração dos fabricantes, de que os equipamentos foram 

instalados conforme suas normas (anexar manuais de instruções). 

• Teste de aterramento dos para – raios. 

• Aprovações das CONCESSIONÁRIAS (CEMIG e COPASA). 

• Relação dos projetos entregues. 

• Recibo da entrega das chaves. 

• Assuntos importantes tratados por cartas e atas (a elaboração deste item ficará a 

cargo da empreiteira e da SUPERVISÃO). 

• Datas indicativas e periodicidade dos serviços de limpeza e manutenção preventiva 

– “CHECK - LIST”. 

o Limpeza de caixas de gordura; 

o Limpeza da resistência de terra do sistema de para raios; 

o Limpeza dos reservatórios de água potável; 

o Limpeza de ralos de jardineiras – (poços de visita); 

o Limpeza de caixas de água pluvial e de esgoto; 

o Limpeza de ralos internos e externos; 

o Recarga de extintores; 

o Manutenção de hidrantes de parede e passeio (mangueira/registros); 

o Reaperto dos cabos e fios nos quadros medidores da CEMIG e nas QDLs da 

edificação. 

4 ANÁLISE DOS PROJETOS REFERENTE AS UNIDADES DE ENSINO  

A seguir são elencadas análises dos projetos das UNIDADES DE ENSINO, referente a aspectos de 

sustentabilidade, construção e eficiência operacional, através da proposta de melhorias e/ou recomendações 

que podem colaborar com a viabilidade da obra. 

Para análise dos projetos partiu-se do pressuposto que foram seguidas as normas vigentes no 

município de Nova Lima, ou seja, código de obras, acessibilidade, normas do Corpo de Bombeiros, etc. 
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Estas análises não são de execução obrigatória por parte da CONCESSIONÁRIA, servindo 

meramente como recomendações a serem estudadas para melhor execução dos projetos. 

4.1 Análise dos projetos arquitetônicos das UNIDADES DE ENSINO  

Para agilizar e facilitar a viabilidade das obras no prazo estipulado, deve-se permitir que o próprio 

construtor determine o sistema estrutural a ser utilizado, podendo assim substituir o concreto armado por 

concreto pré-moldado, estrutura metálica, mista, etc., desde que não altere a concepção arquitetônica e 

características dos projetos e que seja compatibilizado com os respectivos projetos, garantindo sua 

integridade. 

Pode-se reduzir o consumo de energia instalando sistemas de automação que impeçam a 

permanência desnecessária de luzes e outros equipamentos acesos. 

É recomendável a utilização de vasos sanitários com bacias com caixa acoplada com controle de 

vazão, podendo ser embutida na parede. 

É obrigatório a instalação do sistema fotovoltaico de gerador de energia limpa com placas solares 

na cobertura, que será interligado ao padrão de entrada de energia. Em caso de proposta, caberá 

alinhamento entre o PODER CONCEDENTE, CONCESSIONÁRIA e distribuidora de energia. 

Atendendo à premissa do projeto, a CONCESSIONÁRIA deverá prever: 

• Aquecimento de água da piscina por energia solar; 

• Fachadas ventiladas para conforto térmico; 

• Instalação de película para controle solar nas janelas externas que venham a receber maior 

insolação, para garantir um maior conforto térmico; 

• Instalação de sistema de aproveitamento de água pluvial. O sistema consiste, basicamente, 

em área de captação, calhas e coletores, dispositivo de descarte de sólidos, dispositivos de 

desvio de água da primeira chuva e reservatórios. Os reservatórios devem ser dimensionados 

para cada caso, levando em consideração os custos totais de implantação, demanda de água, 

disponibilidade hídrica, etc. A água captada e devidamente tratada é destinada ao 

abastecimento de pontos voltados a atividades não potáveis, tais como descarga no vaso 

sanitário, tanque, torneiras externas, etc; 
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• Utilização do conjunto de luminárias e lâmpadas de LED, alternativa que requer investimento 

inicial maior, mas a longo prazo gera redução no consumo de energia e gastos com 

manutenção; 

• Instalação de tela de proteção no entorno da piscina; 

• Prover sistemas de energia elétrica com instalação de placas de energia solar (Obrigatório). 

4.2 Adequações no prédio existente das UNIDADES DE ENSINO 

 A CONCESSIONÁRIA deverá seguir as diretrizes constantes deste ANEXO para a realização dos 

encargos de obra das UNIDADES DE ENSINO, observados os conceitos de sustentabilidade, o menor impacto 

ao meio ambiente e os parâmetros urbanísticos. 

A CONCESSIONÁRIA deverá executar todos os serviços e fornecer todos os itens e materiais 

necessários para adequações nas UNIDADES DE ENSINO em caráter obrigatório. 

A escolha dos materiais e do sistema construtivo de reforma das edificações e de estruturas 

existentes deverá minimizar os impactos de obra, visando uma obra seca, com diminuição de resíduos e que 

foque na rapidez na implantação da estrutura. 

A CONCESSIONÁRIA será responsável por todo tipo de passivo decorrente das obras e benfeitorias 

que realizar, sendo encarregada pela retirada de entulhos, realização e retiradas de canteiros de obras e 

adequada destinação de resíduos. 

Os acessos à obra para veículos e pedestres deverão ser mantidos em perfeitas condições de 

tráfego durante todo o período de execução da obra. 

A CONCESSIONÁRIA será responsável pelas demolições necessárias à realização dos encargos de 

obra, podendo propor outras demolições durante a CONCESSÃO, desde que sejam devidamente justificadas 

e previamente aprovadas pelo PODER CONCEDENTE. 

As demolições e retiradas deverão ser executadas de forma a evitarem danos a terceiros e ao meio 

ambiente, devendo ser adotadas medidas para a segurança dos operários e de todos os demais que nela se 

encontrarem. 
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As demolições deverão prever meios para não gerar impactos ao meio ambiente. O material 

demolido e/ou retirado deverá ter a devida destinação mediante consulta ao PODER CONCEDENTE. 

Todos os materiais preservados retirados por meio de demolição devem ser acondicionados e 

guardados atendendo ao tipo de material e sua dimensão. O seu armazenamento deve ser delimitado ao 

canteiro, efetuando-se a sua manutenção, protegendo-o dos elementos dos fatores climatérios, de 

vandalismo e de roubo. 

São diretrizes específicas e obrigatórias para adequação de edificações e estruturas existentes nas 

UNIDADES DE ENSINO: 

• O dimensionamento eficiente de instalações elétricas e hidráulicas e de sistemas estruturais, 

para evitar danos a equipamentos e desperdícios de materiais; 

• A captação e tratamento de água de chuva para reutilização em irrigação de jardins e bacias 

sanitárias; 

• Instalação de película para controle solar nas janelas externas que venham a receber maior 

insolação, para garantir um maior conforto térmico; 

• Revitalização de toda cobertura das edificações existentes e se necessário proceder a 

substituição do material; 

• Revitalização de todo sistema de combate a incêndio; 

• Revitalização de toda rede de SPDA – Para Raio Tipo Faraday; 

• Revitalização de todas as instalações elétricas que deverão ser executadas com base nas 

normas técnicas da ABNT. Nenhuma instalação poderá ser executada sem a expressa 

aprovação do PODER CONCEDENTE. 

o Reparos e substituições em tomadas, interruptores, telefonia, luminárias e lâmpadas em todas 

as dependências, bem como, novas instalações nas dependências que sofrerem adequações. 

o Utilização do conjunto de luminárias e lâmpadas de LED, alternativa que requer investimento 

inicial maior, mas a longo prazo gera redução no consumo de energia e gastos com manutenção; 

o Proceder revisão no quadro geral, dutos, quadros parciais de luz e de telefonia, caixas de 

passagem, sistema de para-raios e aterramento e se necessário instalação. 
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• Revitalização de todas as instalações hidráulicas que deverão ser executadas com base nas 

normas técnicas da ABNT. Nenhuma instalação poderá ser executada sem a expressa 

aprovação do PODER CONCEDENTE. 

o Adequações e substituições necessárias em tubulações, ralos e válvulas danificados nas 

dependências existentes; 

o Adequações e substituições que se fizerem necessários em bancadas com cuba inox e acessórios 

de instalações na cozinha e copa, vaso sanitário com caixa acoplada, louça branca com tampa 

em plástico simples, lavatórios ou bancadas com cubas de louça, saboneteira, papeleiras, 

espelhos e acessórios em todas as instalações sanitárias. 

o Adequações e substituições que se fizerem necessários nos sanitários para portadores de 

necessidades especiais em vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, em louça branca com 

tampa em plástico, Lavatório em louça branca suspenso de canto, barras de apoio em aço 

inoxidável, saboneteira, papeleiras, espelhos e acessórios para as instalações. 

o Adequações e substituições que se fizerem necessários em toda a distribuição de água fria em 

tubos de P.V.C soldável, esgoto e ventilação em tubos e conexões de PVC e sistema de combate 

a incêndio. 

o Substituição das bancadas da cozinha, pré-lavagem e recebimento conforme segue abaixo: 

- Cozinha - Bancada com 1 bojo, prateleira lisa na parte inferior, aço inox aisi 304 

chapa 1.2, estrutura interna não aparente em aço galvanizado, respaldo 

(espelho traseiro de 7cm), pés inox 1"1/2 com sapatas de borracha PVC, 

acabamento escovado. Dimensões (CxLxh): 4,83x0,60x0,90 m / bojo. 

0,60x0,50x0,30 m. 

- Cozinha - Mesa lisa (montagem), prateleira lisa na parte inferior, estrutura não 

aparente em aço galvanizado, aço inox aisi 430 chapa 0.8, respaldo (espelho 

traseiro de 7cm), pés inox 1 1/2 com sapatas de borracha PVC, acabamento 

escovado. dimensões (CxLxh): 1,72x0,60x0,90 m. 

- Pré-lavagem - Bancada com 1 bojo, prateleira lisa na parte inferior, aço inox aisi 

304 chapa 1.2, estrutura interna não aparente em aço galvanizado, respaldo 
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(espelho traseiro de 7cm), pés inox 1"1/2 com sapatas de borracha PVC 

acabamento escovado. dimensões (CxLxh): 1,70x0,60x0,90 m / bojo 

0,60x0,50x0,30 m. 

- Pré-lavagem - Bancada com 1 tanque, prateleira lisa na parte inferior, aço inox 

aisi 304 chapa 1.2, estrutura interna não aparente em aço galvanizado, respaldo 

(espelho traseiro de 7cm), pés inox 1"1/2 com sapatas de borracha PVC 

acabamento escovado. dimensões (CxLxh): 1,19x0,60x0,90 m / bojo 

0,60x0,50x0,40 m. 

- Pré-lavagem - Mesa lisa (montagem) - prateleira lisa na parte inferior, aço inox 

aisi 430 chapa 0.8, estrutura interna não aparente em aço galvanizado, com 

respaldo (espelho traseiro de 7cm), pés inox 1 1/2 com sapatas de borracha, 

acabamento escovado. dimensões (CxLxh): 2,10x0,55x0,90 m. 

- Pré-lavagem - Mesa lisa (montagem) - prateleira lisa na parte inferior, aço inox 

aisi 430 chapa 0.8, estrutura interna não aparente em aço galvanizado, com 

respaldo (espelho traseiro de 7cm), pés inox 1 1/2 com sapatas de borracha, 

acabamento escovado. dimensões (CxLxh): 1,70x0,55x0,90 m. 

- Recebimento - Bancada com 1 bojo, prateleira lisa na parte inferior, aço inox aisi 

304 chapa 1.2, estrutura interna não aparente em aço galvanizado, respaldo 

(espelho traseiro de 7cm), pés inox 1"1/2 com sapatas de borracha PVC 

acabamento escovado. dimensões (CxLxh): 1,45x0,60x0,90 m / bojo 

0,60x0,50x0,30 m. 

• Vidros quebrados deverão ser substituídos por vidros novos; 

• Pintura será executada em toda edificação interna e externamente, inclusive muros, 

esquadrias metálicas e madeira. 

o Todas as paredes externas receberão tinta texturizada acrílica lavável nas cores a serem 

definidas pelo PODER CONCEDENTE. Na execução destes trabalhos devem ser adotadas as 

seguintes especificações: 

o Eliminar todas as partes soltas ou mal aderidas, sujeiras e eflorescências, recorrendo à raspagem 

ou escovação da superfície. 

o Remover todas as manchas de óleo, graxa ou qualquer agente contaminador gorduroso. 
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o Corrigir imperfeições profundas com o mesmo acabamento utilizado na alvenaria, como 

exemplo, gesso ou reboco. 

• Antes da aplicação do revestimento final, serão aplicadas duas demãos de selador acrílico. 

• Todas as paredes internas e tetos receberão pintura acrílica na cor branco gelo. Na execução 

destes trabalhos devem ser adotadas as seguintes especificações: 

o Eliminar todas as partes soltas ou mal aderidas, sujeiras e eflorescências, recorrendo à raspagem 

ou escovação da superfície. 

o Remover todas as manchas de óleo, graxa ou qualquer agente contaminador gorduroso. 

o Corrigir imperfeições profundas com o mesmo acabamento utilizado na alvenaria, como 

exemplo, gesso ou reboco. 

• Pintura em todas as esquadrias metálicas existentes que necessitem de soldagem deverá 

proceder os seguintes serviços: 

o Limpeza e raspagem superficial. 

o Remoção dos pontos de oxidação através de ação mecânica e química por produtos específicos 

para tal. Posteriormente estes pontos devem receber fundo antioxidante. 

o Aplicar duas demãos de esmalte sintético. 

• Pintura e todas as esquadrias de madeira existentes que necessitem de reparos e se 

necessário realizar a substituição, deverão proceder os seguintes serviços: 

o Limpeza e lixamento de todas as peças existentes e novas. 

o Aplicar duas demãos de esmalte sintético na cor branco gelo. 

• Regularização de pisos internos e externos, revestimentos, rodapés, soleiras e peitoris 

deverão ser revitalizados e se necessário proceder a substituição do material. 

• Serralheria – Guarda corpo no ambiente Espaço Ler é Viver; 

• Instalação de guarda corpo em perfil de aço carbono pintado de preto, formato em “L’’. 
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• Serralheria – Barra de Balé no ambiente Espaço de Teatro e Dança; 

o Instalação de barra para balé em estrutura metálica tubular em aço inoxidável. Dimensões 

(CxLxh): 7,20x0,10x1,00 m. 

5 ACEITE DA CONCESSIONÁRIA REFERENTE AS UNIDADES DE ENSINO 

Após o PODER CONCEDENTE apresentar à CONCESSIONÁRIA todos os documentos e projetos 

necessários para o perfeito conhecimento da UNIDADE DE ENSINO referidas neste ANEXO, a mesma deverá 

executar vistoria técnica na UNIDADE DE ENSINO e firmar compromisso com o PODER CONCEDENTE para o 

início das intervenções citadas no ANEXO 5A – Especificações dos Projetos e Obras – Unidade Construída pela 

Prefeitura. 

Cabe ao PODER CONCEDENTE realizar o investimento inicial de todos os equipamentos e 

mobiliários Das Unidades. 
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ANEXO 6 - DIRETRIZES MÍNIMAS DOS SERVIÇOS 

1 INTRODUÇÃO 

O presente caderno tem por finalidade especificar o escopo e os requerimentos mínimos para a execução dos 

SERVIÇOS, que deverão ser prestados em todas as UNIDADES DE ENSINO ao longo de todo o período de CONCESSÃO. 

Os SERVIÇOS serão prestados em 33 (trinta e três ) UNIDADES DE ENSINO e construção de mais 10 (dez) unidades de 

ensino do Município de Nova Lima/MG destinadas ao ensino de alunos entre 0 anos a 14 anos. 

1.1 Regime de Operação 

A seguir são descritos os horários de funcionamento das UNIDADES DE ENSINO. A prestação dos SERVIÇOS pela 

CONCESSIONÁRIA deverá observar, além dos horários tradicionais de aula, o suporte aos programas da Rede Municipal de Nova 

Lima. 

1.1.1 Escolas em Tempo Integral 

• Dias letivos: 200 dias letivos ao ano 

• Dias úteis: de 2ª a 6ª feira, das 07h às 17:00, Exceto na unidade Escola Municipal Cristiano 

Machado que o horário é: 07:h às 22:30 no período letivo, conforme tabela abaixo; 

• Período de Recesso: Compreendendo os seguintes períodos 

• Últimos 10 dias de dezembro: escola 100% fechada (esse período pode variar de escola a escola); 

• 1ª quinzena de janeiro: escola com serviços reduzidos; 

• 2ª quinzena de janeiro: escola com serviços reduzidos; 

• 2ª quinzena de julho: escola com serviços  

 

Durante os dias de recesso onde a escola estará 100% fechada, não há necessidade de alocação de profissionais da 

CONCESSIONÁRIA nas UNIDADES DE ENSINO, apenas nos casos em que a CONCESSIONÁRIA entender necessária a realização de 

manutenções e limpezas de maior porte, os demais serviços não precisam ser prestados; 

A seguir, quadro com o horário de funcionamento das unidades: 
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NOME Horário de Funcionamento 

1 E. M. Carlos Henrique Roscoe 7h às 17h 
2 E. M. Áurea Lima Taveira 7h às 17h 
3 E. M. Urcino do Nascimento 7h às 17h 
4 E. M. Florie Wanderley Dias 7h às 22h 
5 Dona Antonieta Dias de Souza 7h às 22h 
6 E.M. Emília de Lima 7h às 17h 
7 E. M. José Francisco da Silva 7h às 17h 
8 E. M. Vicente Estêvão dos Santos 7h às 22h 
9 E. M. José Brasil Dias 7h às 17h 
10 E.M. Benvinda Pinto Rocha 7h às 22h 
11 E. M. César Rodrigues 7h às 17h 
12 Escola Ana do Nascimento Souza de Eduação Especial 7h às 17h 
13 E. M. Dalva Cifuentes Gonçalves 7h às 22h 
14 E. M. Dulce Santos Jones 7h às 17h 
15 E. M. Emília de Lima (George Chalmers) 7h às 22h 
16 Escola Harold Jones 7h às 17h 
17 E. M. Cristiano Machado 7h às 22:30h 
18 E.M Vera Wanderley Dias 7h às 22h 
19 Creche Menino Jesus 7h às 17h 
20 CEI Professor Cássio Magnani 7h às 17h 
21 Creche Lar da Esperança  7h às 17h 
22 CEI Maria da Conceição Taveira Correa 7h às 17h 
23 CEI Nancy Romani Duarte 7h às 17h 
24 CEI Nize Conceição Silva Ribeiro 7h às 17h 
25 Escola Maria de Lourdes Scoralick Serretti 7h às 17h 
26 E. M. Martha Drummond Fonseca 7h às 22h 
27 Escola M David Finlay 7h às 17h 
28 Escola Rubem Costa Lima 7h às 22h 
29 CPP Jardim Canadá 7h às 17h 
30 Centro Psicopedagógico de Nova Lima 7h às 17h 
31 Sede Pensão Retiro 7h às 17h 
32 Unidade de Ensino (Oswaldo Barbosa Pena II) 7h às 22h 
33 Casa do Educador 7h às 17h 
34 Ultramig 7h às 17h 
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1.2 Local de Prestação dos Serviços 

Os SERVIÇOS deverão ser executados em todas as UNIDADES DE ENSINO, conforme locais indicados no Anexo [•] – 

Relação dos Locais de Implantação das Unidades de Ensino e especificações descritas neste caderno. 

1.3 Início da execução dos serviços 

1.3.1 Unidade Construída pela Prefeitura 

O início da prestação de serviços deve ser feito tão logo seja homologado os POPs, ou seja, 

aproximadamente 2 meses após a data de eficácia do contrato e não está vinculada à execução das 

intervenções: 

Após o PODER CONCEDENTE apresentar à CONCESSIONÁRIA todos os documentos e projetos necessários para o 

perfeito conhecimento da UNIDADE DE ENSINO referidas neste ANEXO, a mesma deverá executar vistoria técnica na UNIDADE 

DE ENSINO e firmar compromisso com o PODER CONCEDENTE para o início das intervenções citadas a seguir: 

 Dias 
Descrição da Atividade 0 15 30 45 60 
Elaboração de Pop´s           
Elaboração de Projetos executivos           
Obtenção de Licenças e Alvará           
Contratação de Equipe           
Mobilização           
Vistoria Cautelar           

   prazo para execução do serviço 

 

O início da prestação dos serviços citados neste caderno ocorrerá após término das intervenções citadas no ANEXO 

[•] – Especificações dos Projetos e Obras – Unidade Construída pela Prefeitura e Termo de Recebimento Definitivo - TRD emitido 

pelo PODER CONCEDENTE. 

1.3.2 Unidade para ampliação e adequação pela CONCESSIONÁRIA 

O início da execução dos serviços na unidade a ser ampliada e adequada pela CONCESSIONÁRIA deverá ocorrer 

conforme segue as premissas abaixo na seguinte ordem: 
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No caso da UNIDADE DE ENSINO a ser ampliada e adequada pela CONCESSIONÁRIA, o início da execução dos 

SERVIÇOS citados neste caderno dependerá da emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO da UNIDADE DE ENSINO 

emitido pelo PODER CONCEDENTE e após homologação do Caderno de Aceitação pelo PODER CONCEDENTE, conforme o ANEXO 

[•] – Especificações Mínimas de Mobiliário; 

1.3.3 Unidades Construídas pela CONCESSIONÁRIA 

O início da execução dos serviços nas 10 (dez) unidades a ser construídas pela CONCESSIONÁRIA deverá ocorrer 

conforme as premissas abaixo na seguinte ordem: 

No caso das UNIDADES DE ENSINO construídas pela CONCESSIONÁRIA, o início da execução dos SERVIÇOS citados 

neste ANEXO dependerá da emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO de obra de cada UNIDADE DE ENSINO emitido 

pelo PODER CONCEDENTE e após homologação do Caderno de Aceitação pelo PODER CONCEDENTE, conforme o ANEXO [•] – 

Especificações Mínimas de Mobiliário. 

O início da prestação dos SERVIÇOS deverá ocorrer de forma concomitante com a prestação dos serviços pedagógicos 

pelo PODER CONCEDENTE em todas as UNIDADES DE ENSINO, na forma prevista no CONTRATO e seus ANEXOS. 

1.4 Considerações Gerais 

Para a correta interpretação deste ANEXO, as seguintes considerações devem ser observadas: 

a) Os termos e expressões grafados em caixa alta (maiúsculas) terão o significado que lhes é atribuído pelo 

EDITAL e CONTRATO, salvo quando expressamente disposto em sentido diverso; 

b) Para o provimento dos SERVIÇOS, fica garantido à CONCESSIONÁRIA a flexibilidade de meios e o direito de 

fornecer produtos e equipamentos de quaisquer fabricantes e modelos, desde que estes atendam às normas 

técnicas, à legislação vigente e aos requerimentos mínimos de desempenho e qualidade exigidos no 

CONTRATO e seus ANEXOS. Nas hipóteses em que houver expressa menção à marca ou a modelo, a indicação 

deve ser tomada como referência da qualidade ou funcionalidade mínima desejada do produto a ser 

fornecido, caso em que será seguida dos termos "ou similar", "ou equivalente", "ou de melhor qualidade”. 

São exceções os casos em que houver justificativa técnica para a escolha da marca ou do modelo explicitada 

no ANEXO. 

c) Ao longo do caderno, para cada grupo de serviço e sempre que aplicável, foram detalhadas as características 

básicas do serviço, as principais atividades a serem desenvolvidas, a volumetria referencial, os postos 

referenciais mínimos de trabalho, as normas e os padrões regulatórios e as obrigações e responsabilidades 
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da CONCESSIONÁRIA e PODER CONCEDENTE. Estes parâmetros quantitativos e qualitativos devem 

referenciar a estimativa dos licitantes em relação aos SERVIÇOS que serão prestados durante o período de 

CONCESSÃO. 

 

2 OBRIGAÇÕES GERAIS 

Além das obrigações definidas no CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE deverão observar, ainda, 

as seguintes determinações que serão válidas para todo o escopo de fornecimento da CONCESSÃO. 

2.1 Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA 

São obrigações da CONCESSIONÁRIA em relação aos SERVIÇOS: 

2.1.1 Obrigações Gerais 

a) Apresentar previamente ao PODER CONCEDENTE, quando solicitado, os projetos operacionais, 

relativos aos serviços que necessitam de investimentos mínimos ou de projeto específico para a 

sua operacionalização, conforme diretrizes e requerimentos mínimos apresentados neste ANEXO; 

b) Consultar e obter expressa autorização do PODER CONCEDENTE para, no decorrer da CONCESSÃO, 

realizar qualquer alteração ou inclusão de serviços ao escopo da CONCESSÃO; 

c) Estruturar por meio de manuais, ou scripts de operação, os “Procedimentos Operacionais Padrão 

– POPs” de todos os SERVIÇOS, considerando os requerimentos mínimos do serviço a ser 

executado em quantidade, forma e qualidade suficientes para garantir a sua funcionalidade. Os 

POPs serão previamente analisados e homologados pelo PODER CONCEDENTE em momento 

anterior ao início da operação e ao longo do CONTRATO; 

d) Redigir os POPs em língua portuguesa; 

e) Apresentar POPs ao PODER CONCEDENTE com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência da 

data de início de operação da primeira UNIDADE DE ENSINO, de maneira a que: 

f) O PODER CONCEDENTE tenha 15 (quinze) dias para avaliar os POPs e propor revisões e as 

alterações necessárias para a sua homologação; 

g) A CONCESSIONÁRIA tenha 15 (quinze) dias para promover as alterações necessárias; 

h) Implantar, de forma adequada, as atividades planejadas, a execução e a supervisão permanente 

dos serviços; 

i) Atualizar os POPs em períodos a serem definidos entre as PARTES, apresentando o resultado da 
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atualização ao PODER CONCEDENTE para avaliação e aprovação, e posteriormente informando-o 

de eventuais alterações; 

j) Incluir, quando da sua atualização dos POPs, as melhorias observadas como “boas práticas”, bem 

como propor políticas e procedimentos para execução dos serviços; 

k) Comunicar e capacitar quanto aos POPs relativos aos SERVIÇOS executados, da maneira que se 

fizer necessária, todo o pessoal (da CONCESSIONÁRIA e do PODER CONCEDENTE) que atuar nas 

UNIDADES DE ENSINO, para que todos tenham plena ciência das rotinas e características destes; 

l) Submeter todos os equipamentos e instalações fornecidos pela CONCESSIONÁRIA para o 

desempenho dos SERVIÇOS à manutenção corretiva e preventiva, de acordo com o estipulado no 

Plano Detalhado de Manutenção, constante no POP de Manutenção e Conservação, e sempre que 

necessário; 

m) Na hipótese de processos de auditoria ou verificação, ou quaisquer processos solicitados pelo 

PODER CONCEDENTE, facilitar e disponibilizar acesso às informações e documentação, sob sua 

guarda, necessárias ao processo quando do interesse manifesto do PODER CONCEDENTE; 

n) Estampar a logomarca padrão do PODER CONCEDENTE, em proporção equivalente à logomarca 

da CONCESSIONÁRIA, bem como conter referência à “Gestão por meio de PPP” em todas as 

instalações das UNIDADES DE ENSINO, os uniformes dos empregados da CONCESSIONÁRIA, o 

enxoval utilizado, os crachás de identificação, sítios eletrônicos e demais elementos da 

CONCESSÃO pertinentes, seguindo as regras de aplicação da logomarca da Prefeitura de Nova 

Lima e submetendo o material em que as logomarcas sejam aplicadas à aprovação da Prefeitura 

de Nova Lima antes de sua produção; 

o) As obras realizadas nas UNIDADES DE ENSINO compreendidas nos TERMOS DE COMPROMISSO 

deverão ainda indicar a marca do Governo Federal em placas, cartazes, faixas e painéis de 

identificação, se as mesmas forem custeada(s) com os recursos transferidos ao PODER 

CONCEDENTE, obedecendo ao que está disposto na Instrução Normativa nº 2, de 12 de dezembro 

de 2009, da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da 

República; 

p) Desenvolver, com vistas à execução dos SERVIÇOS, práticas e modelos de gestão conforme as 

normas e padrões internacionais, amplamente reconhecidos no ambiente corporativo, como, por 

exemplo: 

q) ISO 9.001 (Sistemas de Gestão da Qualidade). A CONCESSIONÁRIA deverá estabelecer uma 

abordagem sistêmica para a gestão da qualidade, através da implantação de um Sistema de 
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Gestão da Qualidade de forma a assegurar que as necessidades de todos os USUÁRIOS estejam 

compreendidas, aceitas e atendidas, fornecendo produtos e serviços de forma consistente, com 

repetibilidade dos resultados, mantendo o nível de qualidade e ainda possuir métodos de melhoria 

contínua, incluindo auditorias em sua área contábil, fiscal e trabalhista e cumprimento das 

regulamentações legais pertinentes à área de atuação. 

r) ISO 14.001 (Sistemas de Gestão Ambiental). A CONCESSIONÁRIA deverá definir objetivos para 

diminuição ativa do impacto ambiental causado por sua operação, por meio de um sistema de 

gestão ambiental para acompanhamento da execução destes objetivos, com a definição de 

procedimentos que permitam identificar, conhecer, administrar e controlar os resíduos gerados 

durante o fornecimento de produtos e serviços, divulgando, entre seu pessoal e a sociedade, 

práticas alinhadas com o cumprimento da política ambiental da CONCESSIONÁRIA e com planos 

de ação emergencial e de contingência relacionados aos riscos ambientais envolvidos na operação. 

O Início da prestação de serviço deverá ser realizada logo após a concessionária elaborar e finalizar os POPS além de 

devidamente aprovado pelo poder concedente. 

2.1.2 Obrigações relacionadas aos funcionários 

a) Disponibilizar mão-de-obra regularmente treinada e capacitada para exercer as atividades de sua 

responsabilidade; 

b) Priorizar, sempre que possível, nos processos seletivos, profissionais da comunidade próxima às 

UNIDADES DE ENSINO; 

c) Disponibilizar mão-de-obra com perfil profissional compatível com o ambiente de ensino e com a 

faixa etária dos alunos das UNIDADES DE ENSINO; 

d) Disponibilizar equipe de profissionais em quantidade necessária e condizente ao perfeito 

cumprimento dos SERVIÇOS especificados neste ANEXO e nos POPs que serão elaborados pela 

CONCESSIONÁRIA; 

e) Providenciar a realocação de profissional, no caso em que o serviço seja considerado crítico e a 

falta de um funcionário inviabilize a prestação do mesmo, no período máximo de 04 (quatro) horas 

a contar do início do turno de trabalho; 

f) Garantir o preenchimento dos postos de trabalho necessários à execução dos SERVIÇOS 

independentemente de férias e das demais ausências previstas na legislação vigente, sob pena de 

aplicação de penalidades contratuais; 
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g) Contar com programa de treinamento e capacitação permanente do pessoal alocados nas 

UNIDADES DE ENSINO, conforme estabelecido nas especificações técnicas dos SERVIÇOS, 

incluindo a capacitação periódica sobre a finalidade das UNIDADES DE ENSINO, o direito dos 

USUÁRIOS e demais informações correlatas; 

h) Selecionar e preparar rigorosamente o pessoal responsável pela execução dos SERVIÇOS, 

encaminhando elementos portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo 

funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 

i) Realizar avaliação psicológica do pessoal, apta a demonstrar que ele possui perfil adequado para 

trabalhar com crianças e está apto a desempenhar sua função; 

j) Realizar anualmente cursos de reciclagem específicos para cada SERVIÇO e obrigatórios para o 

respectivo pessoal; 

k) Garantir a participação de seu pessoal no treinamento ou capacitação sobre o funcionamento das 

UNIDADES DE ENSINO ou sobre suas funções específicas, a ser fornecido pelo PODER 

CONCEDENTE, quando solicitado e ao menos uma vez ao ano; 

l) Manter seu pessoal devidamente identificado através de uniformes e crachás com fotografia 

recente, incluindo logotipo da CONCESSIONÁRIA, menção à “Gestão por meio de PPP” e referência 

à “Prestação de Serviços de Apoio Não Pedagógicos”; 

m) Fornecer uniformes a todo o seu pessoal, de acordo com as funções de cada um, zelando para que 

eles se apresentem sempre limpos e em bom estado de conservação; 

n) Supervisionar diariamente a higiene pessoal e a limpeza dos uniformes de seu pessoal; 

o) Observar, nas contratações de pessoal, a legislação trabalhista vigente, notadamente as leis 

específicas de encargos trabalhistas, previdenciários, tributário, fiscal, bem como os acordos, 

convenções e dissídios coletivos de cada categoria profissional; 

p) Cumprir rigorosamente as normas de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, de acordo 

com a legislação vigente, e sempre visando a prevenção de acidentes no trabalho; 

q) Fornecer ao seu pessoal os equipamentos de proteção individual e coletivo (EPIs e EPCs) 

necessários para o desempenho de suas atividades, bem como apresentar ao PODER 

CONCEDENTE, sempre que solicitado, os comprovantes de entrega desses equipamentos ao seu 

pessoal; 

r) Comunicar à administração da UNIDADE DE ENSINO em questão todo afastamento e qualquer 

irregularidade, substituição ou inclusão de integrante da equipe da CONCESSIONÁRIA; 

s) Instruir o seu pessoal em boas práticas de segurança; 
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t) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento do seu 

pessoal acidentado ou com mal súbito; 

u) Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal; 

v) Obrigações relativas ao Gerenciamento dos SERVIÇOS 

w) Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e gerenciamento permanente dos 

SERVIÇOS; 

x) Implantar Sistema de Gestão de Chamados capaz de receber e registrar ocorrências, monitorar os 

chamados de falhas, incidentes, não conformidades, solicitações de serviço. 

y) Garantir a elaboração, a constante revisão, melhoria e cumprimento dos “Procedimentos 

Operacionais Padrão (POPs)” e dos “Planos Detalhados de Manutenção (PDMs)” de cada uma das 

categorias de SERVIÇOS; 

z) Aceitar e facilitar o trabalho de fiscalização do PODER CONCEDENTE e do VERIFICADOR 

INDEPENDENTE por ele contratado, fornecendo todas as informações solicitadas, bem como 

obedecer às recomendações que não colidam com o pactuado; 

aa) Submeter-se às normas de segurança do PODER CONCEDENTE, em especial quanto ao acesso às 

suas dependências. 

bb) Obrigações quanto à Execução dos SERVIÇOS e ao Fornecimento de Equipamentos 

cc) Elaborar, apresentar e executar o respectivo Procedimento Operacional Padrão (POP), 

previamente homologado pelo PODER CONCEDENTE, considerando os requerimentos mínimos do 

SERVIÇO; 

dd) Dimensionar o Procedimento Operacional Padrão (POP) em quantidade, forma e qualidade 

suficientes para garantir a funcionalidade dos serviços; 

ee) Nomear responsável para participação nos COMITÊS de governança previstos no CONTRATO, 

sendo os COMITÊS TÁTICO e DE OCORRÊNCIAS, sempre que necessário, conforme descrito no 

ANEXO 11 – Diretrizes de Governança das Unidades de Ensino; 

ff) Prover os serviços e equipamentos na forma, qualidade e quantidade necessários para o bom 

andamento dos SERVIÇOS nas UNIDADES DE ENSINO; 

gg) Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos SERVIÇOS, em perfeitas 

condições de uso; 

hh) Adquirir todo o material de consumo e peças de reposição que utilizar na execução dos SERVIÇOS; 

ii) Identificar os equipamentos de sua propriedade de forma a não serem confundidos com similares 

de propriedade do PODER CONCEDENTE; 
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jj) Manter limpos e conservados todos os espaços internos e externos de uso, inclusive as lixeiras; 

kk) Garantir a usabilidade, desempenho e as características funcionais e de qualidade originais de 

todos os equipamentos e sistemas das UNIDADES DE ENSINO, durante todo o período de 

CONCESSÃO, fazendo as substituições e reinvestimentos que se tornarem necessários para isso. 

2.2 Obrigações e Responsabilidades do PODER CONCEDENTE 

a) Orientar e supervisionar a execução dos SERVIÇOS; 

b) Realizar a análise e indicar as alterações necessárias para a homologação dos Procedimentos Operacionais 

Padrão - POPs, elaborados e apresentados pela CONCESSIONÁRIA; 

c) Emitir parecer sobre os POPs elaborados pela CONCESSIONÁRIA no prazo de 30 (trinta) dias indicando os 

pontos de correção necessários para sua aprovação, quando for o caso; 

d) Auxiliar na revisão contínua das regras de operação e rotinas estabelecidas nos Procedimentos Operacionais 

Padrão - POPs, ao longo de todo o período da CONCESSÃO; 

e) Acompanhar o trabalho desenvolvido pela CONCESSIONÁRIA na elaboração e especificação dos projetos 

complementares e suplementares necessários à implantação das UNIDADES DE ENSINO, garantindo o 

cumprimento de todos os requerimentos elencados no EDITAL e seus ANEXOS; 

f) Orientar e prestar informações e esclarecimentos que venham a ser necessários para operação; 

g) Apontar suporte administrativo da CONCESSIONÁRIA para casos de urgência; 

h) Permitir à CONCESSIONÁRIA o acesso a todas as áreas, instalações e equipamentos necessários ao 

cumprimento das suas obrigações; 

i) Manter a CONCESSIONÁRIA informada acerca da programação dos serviços que ficaram a cargo do PODER 

CONCEDENTE (notadamente os serviços pedagógicos) e eventuais alterações; 

j) Exercer a fiscalização dos SERVIÇOS por representantes especialmente designados; 

k) Comunicar por escrito qualquer falta ou deficiência, ou não conformidades na execução dos SERVIÇOS, assim 

que identificados, para imediata correção pela CONCESSIONÁRIA; 

l) Ter acesso a qualquer dia e hora às dependências usadas pela CONCESSIONÁRIA para fiscalização rotineira 

dos SERVIÇOS, da higienização e das normas referentes à segurança do trabalho; 

m) Acompanhar e avaliar a execução dos SERVIÇOS, propondo melhorias e correções quando aplicável; 

n) Indicar a substituição de empregado que estiver trabalhando em desacordo com as regras estipuladas para o 

cargo e função ou não estiverem cumprindo as regras gerais de conduta das UNIDADES DE ENSINO; 

o) Abrir ocorrência para solicitação de reparo ou reposição de infraestrutura, equipamentos ou qualquer 

solicitação/reclamação de serviços através do sistema de Help Desk, com o objetivo de registrar toda e 
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qualquer solicitação; 

p) Realizar reclamações/solicitações e registro de ocorrências de segurança através do sistema de Help Desk, 

com o objetivo de registrar toda e qualquer solicitação; 

q) Acompanhar as ocorrências registradas junto ao Help Desk; 

r) Se responsabilizar exclusivamente pelo acompanhamento e controle da conduta dos alunos nas UNIDADES 

DE ENSINO. 

3 ESCOPO DE SERVIÇOS 

3.1 Serviços Administrativos 

Caberá à CONCESSIONÁRIA a execução das seguintes categorias de serviços administrativos, que serão detalhadas 

em seguida: 

1. Serviços Gerais; 

2. Help Desk; 

3.2 Serviços gerais 

Compete à CONCESSIONÁRIA desempenhar os serviços gerais abaixo referidos, em conformidade com o 

Procedimento Operacional Padrão – POP correspondente, que deverá ser previamente definido e submetido à homologação 

por parte do PODER CONCEDENTE: 

• Serviços de suporte geral à operação não-pedagógica – Tarefas relacionadas aos serviços administrativos e 

de zeladoria pertinentes ao dia-a-dia das UNIDADES DE ENSINO e ao ESCOPO da CONCESSÃO; 

• Controle patrimonial – Tarefa de controle de entrada e saída de bens e geração de relatórios; 

• Atividades correlatas e inerentes à boa execução dos SERVIÇOS. 

a) Com relação aos serviços de suporte geral à operação, compete à CONCESSIONÁRIA: 

i. Desenvolver atividades na área administrativa de suporte às atividades das UNIDADES DE 

ENSINO; 

ii. Atuar como responsável pela proteção e manutenção do patrimônio das UNIDADES DE 

ENSINO, nos diversos ambientes; 

iii. Zelar pela higiene, limpeza, conservação e boa utilização dos equipamentos, espaços e 

instrumentos utilizados sob sua responsabilidade; 
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iv. Responder por demandas pontuais e gerenciar as ocorrências do dia-a-dia; 

v. Participar de programa de treinamento, quando convocada; 

vi. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas 

de informática (possuir capacitação em Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) 

básica, pelo menos); 

vii. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função; 

viii. Manter os vestiários de uso dos funcionários de suporte sempre limpos e organizados; 

ix. Sempre que necessário, abastecer as UNIDADES DE ENSINO dos seguintes insumos: 

dispensadores, sabonetes sólidos, sabonetes líquidos, papel higiênico, papel toalha, sacos de 

lixo, desodorizantes dos sanitários e demais produtos que se fizerem necessários; 

x. Demais atividades correlatas. 

b) Com relação ao controle patrimonial da CONCESSÃO, compete à CONCESSIONÁRIA as seguintes 

atividades: 

i. Incorporação de Bens; 

ii. Gerenciamento de Bens; 

iii. Realização de Levantamento Físico/Inventário patrimonial cíclico e geral; 

iv. Realizar/atualizar o inventário patrimonial semestralmente; 

v. Cadastrar as informações dos bens em um banco de dados informatizado; 

vi. Colocar placa de identificação e registro em todos os bens das UNIDADES DE ENSINO; 

vii. Zelar para que o cadastro dos bens contenha as seguintes informações mínimas: 

• Código de Patrimônio (metodologia do código a ser definida em conjunto pela CONCESSIONÁRIA e PODER 

CONCEDENTE); 

• Descrição do Item; 

• Proprietário (PODER CONCEDENTE/CONCESSIONÁRIA); 

• Setor Responsável; 

• Localização do Ativo (quando aplicável); 

• Estado de conservação: 

a. Bom – nunca utilizado ou sem nenhum tipo de desgaste; 

b. Regular –em perfeitas condições de uso; 

c. Avariado – condições precárias de uso ou inabilitado para uso. 

• Valor da Compra; 

• Data de aquisição; 
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• Número da Nota Fiscal; 

• Valor residual. 

i. Registrar todas as saídas de bens por meio do “Formulário de Controle de Saída”, que deverá conter 

informações mínimas como: código, unidade responsável, data de saída, destino, data de retorno, 

justificativa da saída, estado de conservação e assinatura do responsável; 

ii. Registrar todos os bens retornados por meio do “Formulário de Controle de Entrada” com as mesmas 

informações mínimas citadas anteriormente; 

iii. Cadastrar os bens novos, recém adquiridos, no sistema informatizado e receber placa de patrimônio; 

iv. A movimentação dos bens entre as UNIDADES DE ENSINO deverá ser acompanhada e registrada pela 

CONCESSIONÁRIA; 

v. Atividades correlatas. 

c) Atividades correlatas e inerentes à boa execução dos SERVIÇOS: 

i. Coordenar e monitorar o bom desempenho dos serviços; 

ii. Manter suporte local aos usuários; 

iii. Outras atividades inerentes à CONCESSÃO. 

Durante os dias letivos, os serviços gerais devem funcionar das 8h às 17h. 

3.2.1 Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA com relação aos serviços gerais: 

A CONCESSIONÁRIA deverá: 

a) Responsabilizar-se por todas as entradas e saídas dos bens das UNIDADES DE ENSINO; 

b) A CONCESSIONÁRIA será responsável por qualquer divergência de inventário existente entre o estoque 

físico real e o inserido nos sistemas de gestão de inventário; 

c) Manter seu pessoal, em dimensionamento adequado, durante o horário padrão de funcionamento de 

cada UNIDADE DE ENSINO e acordar com PODER CONCEDENTE a alocação do pessoal nos demais regimes 

de operação (fora do horário padrão). 

d) Obrigações e Responsabilidades do PODER CONCEDENTE com relação aos serviços gerais: 

O PODER CONCEDENTE deverá: 

a) Orientar a CONCESSIONÁRIA para execução dos serviços no almoxarifado; 

b) Avaliar, aprovar e monitorar a política de estoques definida para as UNIDADES DE ENSINO. 
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3.3 Help Desk – Gestão de Chamados 

Compete à CONCESSIONÁRIA desempenhar o serviço de Help Desk, caracterizado pelo atendimento e suporte ao 

público interno das UNIDADES DE ENSINO, por meio de uma central de atendimento de chamados. 

Durante os dias letivos, o serviço de Help Desk deve funcionar das 8h às 17h.  

Por meio do serviço de Help Desk, o USUÁRIO deverá poder realizar: 

a) Solicitações diversas de serviços: manutenção e reparos, reposição de equipamentos, eventos de segurança, 

registros de mau funcionamento de equipamentos, modificações e melhorias, limpeza de ambientes, outras 

solicitações; 

b) Reclamações de serviços; 

c) Solicitação de informações. 

As condições gerais para a execução do serviço de Help Desk são as seguintes: 

• Operação do serviço por meio de sistema de gestão capaz de receber, registrar, evoluir e fechar os chamados, 

bem como monitorar os chamados de falhas, incidentes, não conformidades, solicitações de serviço e 

solicitações escolares adicionais – segundo definições prévias e Procedimentos Operacionais Padrão - POPs, 

operando via disponibilização de uma Unidade de Resposta Audível - URA – e website como forma de facilitar 

o atendimento e operações; 

• Possibilidade de operação do sistema remotamente, desde que seja garantido aos USUÁRIOS o provimento 

de um número cuja ligação seja gratuita (0800 ou um ramal direto); 

• Disponibilização de Postos de Atendimento – PAs, em número suficiente para atendimento da demanda de 

chamados da CONCESSÃO. 

• Integração, sempre que tecnicamente possível, do sistema de gestão de chamados das UNIDADES DE ENSINO 

aos demais sistemas componentes dos serviços prestados nas UNIDADES DE ENSINO. 

• Gerenciamento de prazos para resolução dos chamados. 

O software para o sistema de gestão de chamados deverá: 

a) Abrir chamados, devolvendo automaticamente, via e-mail, ao usuário solicitante, um recibo de comprovação 

da abertura do chamado; 

b) Realizar consultas e relatórios gerenciais e estatísticos de todos os chamados, consultas e relatórios - por 
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unidade - dos equipamentos/serviços cadastrados; 

c) Divulgar um catálogo com todas as funções disponibilizados pela central de serviços; 

d) O acesso ao sistema se dará por usuários e senhas que terão permissões diferenciadas; 

e) O sistema deverá registrar os dados dos equipamentos/serviços cadastrados; 

f) O sistema deverá registrar os softwares instalados, os periféricos e os acessórios que acompanham os 

dispositivos, sempre que aplicável; 

g) O sistema deverá registrar os dados sobre os chamados técnicos; 

h) Disponibilizar e manter um histórico das alterações das informações relevantes, permitindo o registro de 

todos os incidentes e atividades usadas na resolução; 

i) A solução deve permitir o tratamento dos chamados e a associação de níveis de prioridade, por meio da 

urgência e do impacto, conforme os níveis de criticidade; 

j) Os prazos para solução de todas as ocorrências relacionadas aos serviços sob escopo da CONCESSÃO deverão 

ser definidos de acordo com a figura abaixo: 

 

 Complexidade 
Nível 1 

Complexidade 
Nível 2 

Complexidade 
Nível 3 

Alta Criticidade 

Atendimento 
imediato 

Atendimento 
imediato 

Atendimento 
imediato 

Reparo em 02 
horas 

Reparo em 04 
horas 

Reparo em 08 
horas 

Média 
Criticidade 

Atendimento em 
02 horas 

Atendimento em 
02 horas 

Atendimento 
em 

02 horas 
Reparo em 04 

horas 
Reparo em 08 

horas 
Reparo em 16 

horas 

Baixa 
Criticidade 

Atendimento em 
08 horas 

Atendimento em 
08 horas 

Atendimento em 
08 horas 

Reparo em 04 
horas 

Reparo em 08 
horas 

Reparo em 32 
horas 

 
i. Para os serviços de Manutenção e Conservação Predial e de Ativos a tabela específica se encontra no 

item 3.6.1; 

ii. As tabelas deverão ser apresentadas e aprovadas pelo PODER CONCEDENTE antes do início da 

operação. 
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k) O software deverá possuir ainda, as seguintes funcionalidades: 

• Disponibilizar monitoramento de todos os atendimentos abertos e, caso os mesmos estejam fora do 

prazo do Acordo de Nível de Serviço (ANS), deve gerar alarmes; 

• Controle de horas válidas; 

• Definições dos níveis de criticidade; 

• Gerenciamento de tempo de resposta e solução baseado nas definições de prioridades; 

• Controle de dependências para o andamento do chamado; 

• Consultas personalizadas; 

• Relatórios gerenciais. 

l) O PODER CONCEDENTE deverá ter acesso aos sistemas de controle de chamados, via portal web, ou outra 

solução via internet, para o acompanhamento das providências em andamento e do tempo decorrido desde 

sua abertura; 

m) A CONCESSIONÁRIA deverá vincular um único número de registro ao atendimento de apenas uma solicitação, 

que será automaticamente gerado pela ferramenta disponibilizada e deverá ser associado número de série 

ou patrimônio, quando aplicável, e os horários de atendimento devem refletir o tempo real gasto naquele 

atendimento; 

n) A CONCESSIONÁRIA, ao término do chamado, deverá registrar no sistema e disponibilizar ao usuário local um 

relatório eletrônico ou impresso de assistência técnica; 

o) A CONCESSIONÁRIA deverá providenciar para que um chamado técnico não seja fechado sem anuência do 

solicitante ou sem que o problema tenha sido solucionado. 

3.3.1 Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA em relação ao Help Desk: 

A CONCESSIONÁRIA deverá: 

a) Desenvolver, instalar, operar, manter e fazer a gestão do sistema de Help Desk e do Sistema de Gestão de 

Chamados, que deverá oferecer atendimento via telefone e via website; 

b) Manter o histórico de registro dos chamados desde a abertura até o fechamento do chamado, com a 

descrição das atividades desenvolvidas durante o processo; 

c) Criar, revisar e operar padrões de atendimento para os chamados mais frequentes; 

d) Prestar os serviços de maneira cortês; 

e) Propor um plano alternativo para o sistema de Help Desk caso haja alguma falha no sistema; 

f) Fechar os chamados apenas após a confirmação do solicitante que abriu o chamado, no sentido de que foi 
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dada a resposta cabível à ocorrência, por meio de contato telefônico ou via website; 

g) Gerenciar e manter registro dos prazos para resolução completa dos chamados; 

h) Manter posição de atendimento com seu pessoal durante o horário padrão de funcionamento de cada 

UNIDADE DE ENSINO; 

i) Informar imediatamente o PODER CONCEDENTE sobre qualquer chamado aberto no Help Desk referente a 

serviços/equipamentos sob a responsabilidade do PODER CONCEDENTE. 

3.3.2 Obrigações e Responsabilidades do PODER CONCEDENTE em relação ao Help Desk: 

O PODER CONCEDENTE deverá: 

a) Indicar os profissionais das UNIDADES DE ENSINO com permissão e o respectivo nível de permissão para a 

utilização plena do sistema de Help Desk, até 2 (dois) meses antes do início da operação da unidade. 

3.4 Vigilância 

3.4.1 A execução dos serviços de vigilância envolve a prestação dos seguintes serviços relacionados: 

i. Proteção patrimonial; 

ii. Controle, operação e fiscalização das portarias (controle do acesso de pessoas e alunos); 

iii. Monitoramento e gerenciamento de imagens de Circuito Fechado de Televisão (CFTV). 

3.4.2 Em relação ao serviço de Controle de Acesso e Vigilância, cabe à CONCESSIONÁRIA: 

a) Comunicar imediatamente ao COMITÊ DE OCORRÊNCIAS qualquer anormalidade verificada, inclusive de 

ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias, de acordo com o 

Procedimento Operacional Padrão; 

b) Comunicar ao COMITÊ DE OCORRÊNCIAS e à Guarda Municipal todo acontecimento entendido como irregular 

e que atente contra seu patrimônio ou contra as pessoas no ambiente das UNIDADES DE ENSINO; 

c) Registrar e controlar diariamente as ocorrências das UNIDADES DE ENSINO; 

d) Manter afixado, em local visível, o número do telefone da Delegacia de Polícia da Região, do Corpo de 

Bombeiros, CEMIG, COPASA, do Conselho Tutelar, dos prepostos do COMITÊ TÁTICO e outros de interesse; 

e) Observada a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações da UNIDADE DE ENSINO, o funcionário 

deverá comunicar aos órgãos de segurança pública e ao PODER CONCEDENTE; 

f) Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente autorizadas e identificadas; 
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g) Fiscalizar a entrada e saída de materiais, nas diversas portarias, mediante conferência física e documental, ou 

de controles próprios do PODER CONCEDENTE; 

h) Realizar o monitoramento das imagens de CFTV sempre que possível durante seu turno de trabalho; 

i) Colaborar com as Polícias Civil, Militar e Municipal nas ocorrências de ordem policial dentro das UNIDADES 

DE ENSINO facilitando, no possível, a sua atuação; 

j) Observadas atividades comerciais junto à UNIDADE DE ENSINO e imediações, que impliquem ou ofereçam 

risco à segurança dos serviços e das instalações, o funcionário deverá informar o PODER CONCEDENTE para 

que este tome as providências necessárias; 

k) Executar a(s) ronda(s) diária(s) dentro das UNIDADES DE ENSINO, de acordo com o Procedimento Operacional 

Padrão previamente definido, verificando todas as instalações, adotando os cuidados e providências 

necessários para o perfeito desempenho das funções e manutenção da ordem; 

l) Repassar para o(s) profissional(is) que está(ão) assumindo o posto, quando da troca, todas as orientações 

recebidas e em vigor, bem como eventual anomalia observada nas instalações; 

m) Restringir suas ações aos limites das instalações da UNIDADE DE ENSINO e do escopo da CONCESSÃO; 

n) Controlar a entrada e a saída de veículos, empregados e visitantes, durante o funcionamento das UNIDADES 

DE ENSINO de acordo com o que venha a ser estabelecido pelo PODER CONCEDENTE; 

o) Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações, sem que estes estejam devida 

e previamente autorizados pelo PODER CONCEDENTE; 

p) Fiscalizar e orientar o trânsito interno de empregados, visitantes ou pessoas, bem como dos estacionamentos 

de veículos, anotando eventuais irregularidades e comunicando ao COMITÊ DE OCORRÊNCIAS; 

q) Colaborar nos casos de emergência ou abandono das instalações, visando à manutenção das condições de 

segurança; 

r)  Manter seu pessoal no posto, não devendo se afastar de seus afazeres; 

s)  Comunicar ao COMITÊ DE OCORRÊNCIAS a presença de aglomerações de pessoas junto à UNIDADE DE 

ENSINO, bem como toda e qualquer situação que potencial ou efetivamente traga risco à segurança da 

UNIDADE DE ENSINO. 

A CONCESSIONÁRIA deverá ainda implantar e operar Circuito Fechado de Televisão (CFTV), correspondente a um 

sistema de captação, transmissão e exibição de imagens que deverá ser composto, no mínimo, por câmeras, monitores, 

equipamentos eletrônicos e outros dispositivos técnicos que permitam a visualização de eventos do local monitorado. O CFTV 

tem por objetivo contribuir para a segurança do ambiente das UNIDADES DE ENSINO, com enfoque na proteção patrimonial e 

pessoal, de funcionários, alunos e visitantes, por meio do monitoramento por vídeo (circuito interno de TV) de locais 

estratégicos, externos ao ambiente de ensino, da identificação de atitudes suspeitas ou delituosas e do monitoramento do 
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acesso físico às diversas instalações dos prédios. 

Na hipótese de o PODER CONCEDENTE optar por conectar e integrar esse circuito interno de TV à sua Central de 

Monitoramento (Central de Monitoramento da Prefeitura de Nova Lima), ou seja, estabelecer um link para tráfego dos dados 

gerados no circuito das UNIDADES até a sua Central, essa ligação ocorrerá às custas do próprio PODER CONCEDENTE. 

3.4.3 A operação do sistema de circuito fechado de televisão CFTV deverá funcionar da seguinte maneira: 

a) As atividades de monitoramento e gerenciamento de imagens do Circuito Fechado de Televisão 

(CFTV) serão realizadas dentro de cada UNIDADE DE ENSINO, devidamente preparada e equipada 

para esta finalidade com monitores alocados aos profissionais lotados nos serviços de proteção 

patrimonial; 

b) É formado por equipamentos e software para a realização do monitoramento de pessoas e 

ambientes nas instalações das UNIDADES DE ENSINO; 

c) Tem por função gerenciar e monitorar a movimentação de pessoas em pontos estratégicos dos 

prédios; 

d) Será destinado ao uso em regime contínuo, durante 24 horas por dia, nos 365 dias do ano, 

devendo ser adequado a esta finalidade; 

e) Deverá possuir o registro de ocorrências, permitindo a visualização e geração de relatórios 

periódicos (exemplo: turno, dia, mês, etc.); 

f) Deverá possuir armazenamento das imagens pelo período mínimo de 30 (trinta) dias, com 

resolução mínima Full HD (1080p), CODEC H.264 e 20 fps por câmera; 

g) O monitoramento fora do horário de funcionamento das UNIDADES DE ENSINO poderá ser 

realizado remotamente em central de monitoramento, não sendo obrigatória a permanência de 

um funcionário dentro da unidade neste período. 

h) As câmeras deverão ser do Tipo IP com no mínimo 2 Streams, sendo 1 para gravação e outro para 

visualização; 

i) As câmeras deverão ter a tecnologia day/night com a capacidade de gravação e visualização em 

cores em modo de baixa luminosidade. 

Para o monitoramento remoto, descrito no item “g” acima, existe a possibilidade de se instalar nas UNIDADES DE 

ENSINO um sistema de vigilância eletrônica, composto por sensores e uma central de alarme com as seguintes especificações 

sugeridas: 
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3.4.4 Central de Alarme: 

a) Teclado numérico com Travamento em caso de Violação de Código (CS); 

b) Permitir monitoramento de zonas com ou sem fio; 

c) Ter capacidade de registro de 250 eventos em tempo real; 

d) Monitor de linha telefônica incorporado; 

e) Registro de data e hora para usuários; 

f) Saídas e janela de tempo de arme e desarme automático; 

g) Registro de tempo de arme e desarme automático; 

h) Código individual do instalador para facilitar manutenções e reprogramações futuras; 

i) Monitor Integrado de Falhas na Linha Telefônica Sensor; 

j) Contato de alarme formação dispositivo anti-violação; 

k) Análise de sinais digitais; 

l) Mecanismo de imunidade a animais domésticos de até 25 kg; 

m) Ter tecnologia Quad de Imagem Linear; 

n) Eletrônica baseada em ASIC avançado; 

o) Nova Lima de pulso variável ajustável; 

p) Ajuste de sensibilidade do infravermelho passivo (PIR). 

Em relação à manutenção específica dos equipamentos de CFTV deverá ser observado: 

a) A manutenção preventiva deve ser efetuada, periodicamente, por meio de inspeções sistemáticas, 

detecção e implementação de medidas necessárias para evitar falhas; 

b) A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar os roteiros de inspeção (checklist), e para tanto deverá se 

basear nos manuais dos fabricantes e nas melhores práticas relativas aos equipamentos. O 

conteúdo dos checklist e a periodicidade da manutenção preventiva deverão ser submetidos, 

antes do início das atividades de manutenção preventiva, à discussão e aprovação do PODER 

CONCEDENTE, conforme citado no ANEXO [•] – Sistema de Mensuração de Desempenho; 

c) Nos casos de reparo em que houver a necessidade de retirada de equipamento, ele deverá ser 

substituído imediatamente por um sobressalente idêntico caso o tempo de reparo ultrapasse 04 

(quatro) horas. 

Toda a tecnologia de vídeo monitoramento a ser utilizada deverá ser composta por câmeras de monitoramento em 

cores, servidores de gerenciamento e armazenamento de imagens e estações/monitores de monitoramento. 
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O sistema de CFTV deverá ser suportado por nobreak a fim de que eventuais falhas na alimentação de energia elétrica 

pela CONCESSIONÁRIA não impactem a gravação dos vídeos. 

3.4.5 Normas e legislação aplicáveis: 

A execução dos serviços para instalação elétrica e eletrônica deverá atender às normas técnicas vigentes da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, especialmente a “NBR- 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão” ou outras 

normas similares. 

Todos os equipamentos empregados na execução do Contrato devem estar em conformidade com as prescrições do 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO ou com outras normas similares. 

Todas as câmeras, microcâmeras e equipamentos de gravação deverão possuir, no mínimo, a Certificação CE 

(Conformité Européene) ou a Certificação UL (Underwriters Laboratories) e serem compatíveis também com o padrão ONVIF. 

Os porteiros e vigilantes patrimoniais, quando não estiverem em atividades de ronda presencial, deverão atentar-se 

a: 

a) Imagens captadas e transmitidas pelas câmeras aos monitores, de maneira a detectar possíveis modificações 

na área protegida e tomar as providências cabíveis previamente especificadas, podendo, caso necessário, 

acionar a Polícia Militar ou Guarda Municipal, de acordo com o Procedimento Operacional Padrão (POP) 

previamente definido; 

b) Observada a movimentação de indivíduos suspeitos nas áreas monitoradas, adotar medidas de segurança 

conforme orientação recebida da administração da UNIDADE DE ENSINO; 

c) Efetuar rondas virtuais; 

d) Efetuar todos os procedimentos cabíveis quando detectar uma ocorrência, identificando o local de origem e 

tomando as providências necessárias; 

e) Garantir o efetivo repasse de todas as orientações recebidas e vigentes, bem como eventual anomalia 

observada ou ocorrências em andamento nas instalações, entre os profissionais que assumirão o posto, 

quando houver troca de turno; 

f)  Os postos de trabalho deverão estar preenchidos durante o horário padrão de funcionamento das UNIDADES 

DE ENSINO de acordo com o quadro de horários descritos no tópico anterior. 

3.4.6 Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA em relação à Vigilância: 
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Compete à CONCESSIONÁRIA: 

a) Manter disponível número suficiente de profissionais de segurança, de modo a desempenhar 

corretamente as funções de proteção patrimonial e monitoramento de CFTV, realizando os 

serviços conforme estipulado pelo PODER CONCEDENTE; 

b) Providenciar treinamento adequado para os profissionais de segurança; 

c) Manter disponíveis/em funcionamento todo o equipamento de CFTV; 

d) Responsabilizar-se por possíveis perdas e furtos de materiais ocorridos sob seu escopo de 

atividades; 

e) Atentar para os requisitos de urbanidade e bom relacionamento com os USUÁRIOS; 

f) Conhecer as políticas e planos de segurança das UNIDADES DE ENSINO e cumprir suas atribuições 

respectivas; 

g) Propiciar ao seu pessoal encarregado da segurança as condições necessárias para o perfeito 

desenvolvimento dos serviços, devendo: 

i. fornecer-lhes equipamentos e materiais, tais como equipamentos de intercomunicação, 

lanternas e pilhas, e livros numerados tipograficamente, para registro de ocorrências no 

caso de registro em meio físico; 

ii. colaborar com as autoridades policiais nas ocorrências de ordem policial, facilitando, no 

que for possível, a sua atuação; 

iii. Realizar o treinamento adequado de seu pessoal encarregado da segurança, bem como de 

operação do sistema de CFTV, garantindo assim a adequada operação das instalações; 

iv. Observar a proibição de alocação de empregados que trabalhem nas UNIDADES DE ENSINO 

para o atendimento ou a execução de serviços a outros clientes, com o objetivo de não se 

criar passivos trabalhistas, doenças ocupacionais ou redução da segurança. A 

inobservância desta regra será considerada falta grave, e permitirá ao PODER 

CONCEDENTE aplicar as sanções contratuais cabíveis; 

v. Horário de funcionamento: 

o Vigilância Patrimonial: operar apenas durante o horário de funcionamento da 

escola e nos demais horários, a vigia patrimonial pode ser feita de forma remota 

pelo CFTV e alarmes; 

o Monitoramento de CFTV: 24 horas por dia 7 dias por semana. 

3.4.7 Obrigações e Responsabilidades do PODER CONCEDENTE em relação à vigilância: 
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O PODER CONCEDENTE deverá obedecer às obrigações supracitadas neste ANEXO e CONTRATO. 

3.4.7.1 Normas, padrões e regulamentos 

• Porteiro e Vigia Patrimonial: Não se confundem as funções desempenhadas pelos profissionais 

alocados no desempenho dos serviços apresentados neste item 1.6.4.1 com “Vigilante”. Vigilante é 

o profissional capacitado pelos cursos de formação nos temos da Lei Federal nº 7102/83 alterada 

pelas Leis Federais nº 8.863/94 e 9.017/95, pela Medida Provisória nº 2.184/01 e pela Lei Federal nº 

11.718/08; e Portaria DG/DPF nº 387/2006 alterada pelas Portarias DG/DPF nº 515/2007, DG/DPF 

no 358/09, DG/DPF no 408/09 e DG/DPF no 781/10; devidamente registrado no Ministério do 

Trabalho e empregado em empresas de segurança. Assim sendo, a contratação de serviços que 

envolvam “Porteiro” e/ou “Vigia Patrimonial”, tratada neste edital, não requer as exigências legais 

afetas às empresas de Segurança/ Vigilância. 

• Normas de segurança do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), Polícia Militar de 

Minas Gerais (PMMG). 

• Demais normas relacionadas aplicáveis à UNIDADES DE ENSINO. 

3.4.7.2 Infraestrutura de Rede de Dados Local 

Compete à CONCESSIONÁRIA a execução de serviços de tecnologia relacionados à infraestrutura de rede de dados 

local cabeada e wireless, para todas as UNIDADES DE ENSINO, incluindo as seguintes atividades: 

a) Provimento de projetos e instalação de infraestrutura de rede de dados local, composta pelos pontos de rede 

cabeados, Access points, switches, e demais equipamentos acessórios ao provimento de uma estrutura de 

rede local. 

b) Prestação de assistência técnica à infraestrutura de rede de dados local 

A concepção da solução de rede e telecomunicação deverá ser capaz de: 

a) Suportar a operação dos equipamentos de tecnologia do PODER CONCEDENTE, notadamente 

microcomputadores, servidores, equipamentos de reprografia e impressão e demais dispositivos de 

informática; 

b) Suportar a operação dos elementos de tecnologia da CONCESSÃO, notadamente o sistema de CFTV; 

c) Suportar a informatização das atividades desenvolvidas nas UNIDADES DE ENSINO que necessitem desse 

recurso; 
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d) Prover uma solução flexível capaz de absorver as variações da demanda ao longo do tempo por meio do uso 

de equipamentos escaláveis. 

As redes cabeadas fazem parte do escopo da CONCESSÃO e deverão atender, no mínimo, as seguintes 

condições/especificações: 

• Cabeamento 100% UTP CAT 6; 

• Todos os pavimentos deverão possuir uma sala ou gabinete de TI preparados para abrigar os equipamentos 

de infraestrutura de rede (switches e patch panels) e equipamentos correlatos, como os no-breaks. Todos os 

equipamentos das salas de TI deverão estar suportados por no-breaks com autonomia mínima de 20 minutos 

a 70% da carga total suportada; 

• Os switches deverão estar dimensionados para receber as conexões provenientes de todos os pontos lógicos 

da UNIDADE DE ENSINO e ainda se conectar aos links de comunicação com a RMI – Rede Municipal de 

Informática, e demais links de interesse da CONCESSIONÁRIA; 

• Funcionalidades mínimas de segurança suportados nos equipamentos da infraestrutura de rede; 

• Todos os switches de acesso deverão possuir as funcionalidades de PoE, QoS, VLAN, VRF, gerenciáveis, 

empilháveis, com no mínimo quatro portas para conexões de fibra óptica. 

• As redes wireless fazem parte do escopo da CONCESSÃO e deverão atender, no mínimo, as seguintes 

condições/especificações: 

• Essa estrutura terá função complementar a rede cabeada para suprir o acesso à rede local para notebooks e 

outros equipamentos de computação móvel, de usuários internos ou visitantes; 

• O acesso através da rede wireless deverá ser disponibilizado em todas as áreas cobertas das edificações das 

UNIDADES DE ENSINO e em todos os seus pavimentos; 

• Deve-se garantir uma cobertura integral dessas áreas com intensidade mínima de sinal de 80% em qualquer 

ponto. 

• Os APs (Access Points) deverão ser implementados nos padrões IEEE 802.11a/b/g/n. 

3.4.7.3 Obrigações e Responsabilidade da CONCESSIONÁRIA com relação à rede de dados local: 

A CONCESSIONÁRIA obrigar-se-á: 

a) Garantir a disponibilidade e qualidade da rede local para suportar a atividade pedagógica e a conectividade 

ao ambiente externo provido pela Prefeitura de Nova Lima. Custear, às suas expensas, quaisquer serviços de 

comunicação de dados adicionais, de necessidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA. 
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b) Responsabilizar-se pela execução e construção ou adequação da rede interna, dutos, tubulações, caixas 

internas, tomadas, cabos e fios, fornecimento de áreas e preparação das mesmas, para a instalação dos 

equipamentos constantes da solução; 

c) Instalar nas UNIDADES DE ENSINO o(s) cabo(s) de entrada da rede externa até o ponto de conexão, sem ônus; 

d) Manter a rede de dados interna disponível, registrando todos os seus períodos de indisponibilidade através 

do Sistema de Registro de Chamados; 

e) Atender aos chamados para manutenção a partir do registro do pedido do PODER CONCEDENTE, nos prazos 

máximos especificados neste caderno; 

f) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, praticada por seus técnicos durante a 

execução dos serviços, ainda que nas dependências do PODER CONCEDENTE; 

g) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, bem, 

ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da 

ANATEL; 

h) Executar os SERVIÇOS dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, em observância às recomendações 

exigidas pela boa técnica, normas e legislação, comunicando ao PODER CONCEDENTE, por escrito, qualquer 

anormalidade de caráter urgente, prestando os esclarecimentos necessários; 

i) Realizar manutenção nos equipamentos cuja obrigação pelo fornecimento é da CONCESSIONÁRIA (CFTV, 

Notebooks Educacionais e Smart tv) que forem instalados nas dependências das UNIDADES DE ENSINO, sem 

ônus para a mesma, nos casos em que a ocorrência do problema técnico não tenha sido motivada por uso 

indevido por parte do PODER CONCEDENTE; 

j) Garantir um estoque de equipamentos no local suficiente para o caso de possíveis substituições de 

equipamentos defeituosos, conforme definição prévia conjunta entre as PARTES. 

3.4.7.4 Obrigações e Responsabilidade do PODER CONCEDENTE com relação à rede de dados local: 

O PODER CONCEDENTE deverá: 

a) Prover as conexões e os serviços de dados necessários à operação das UNIDADES DE ENSINO, bem como 

todos os equipamentos e serviços de tecnologia. 

b) Prover equipe técnica para instrução e fornecimento das informações e documentos necessários à condução 

dos trabalhos por parte da CONCESSIONÁRIA, durante todas as etapas da implantação e durante a operação 

dos serviços; 

c) restar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos empregados da 
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CONCESSIONÁRIA, assegurando-se da boa execução e do bom desempenho dos serviços, controlando a 

execução do serviço e documentando a ocorrência de problemas, notificando a CONCESSIONÁRIA 

devidamente quando da ocorrência dos mesmos; 

d) Zelar pela adequada execução do contrato, em especial quanto ao acompanhamento e fiscalização da 

execução dos serviços, à exigência de condições estabelecidas nas especificações e à aplicação de sanções. 

Normas e legislação aplicável 

• NBR 14565 – Procedimento básico para elaboração de projetos de cabeamento de telecomunicações para 

rede interna estruturada; 

• ANSI/EIA/TIA TR-42.7.1 – Cooper Cabling System Workgroup – Category 6 – draft 10; 

• ANSI/EIA/TIA-568B – Commercial Building Telecommunications Cabling Standard; 

3.4.7.5 Renovação 

A CONCESSIONÁRIA deverá efetuar a renovação dos ativos da infraestrutura de rede de dados e voz a cada 05 anos 

e substituir por equipamentos de primeira linha e tecnologicamente atualizados, considerando a compatibilidade e 

interoperabilidade dos equipamentos e a performance necessária para os diferentes tipos de soluções utilizadas nas UNIDADES 

DE ENSINO. O PODER CONCEDENTE deverá ser informado previamente à renovação e validar as especificações dos 

equipamentos dos ativos de rede. 

3.4.7.6 Substituição 

A CONCESSIONÁRIA deverá possuir estoque mínimo de contingência para garantir as seguintes necessidades. 

• Substituição em caso de quebra ou parada não programada em até 12 horas a contar da abertura do chamado 

na central de atendimento; 

• Para os casos de manutenções preventivas, esta só poderá iniciar após a liberação de equipamento 

compatível para continuidade dos trabalhos; 

• Roubos ou furtos de equipamentos; 

• Substituição por problemas de mau funcionamento (falhas recorrentes) e com baixo desempenho; 

• O PODER CONCEDENTE poderá solicitar motivadamente a substituição de qualquer equipamento instalado; 

3.4.7.7 Manutenção e suporte técnico 
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A CONCESSIONÁRIA deverá executar serviços de manutenção e de suporte técnico em todos os equipamentos de 

rede fornecidos nas UNIDADES DE ENSINO. 

3.4.7.8 Equipamentos de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs)  

Fornecimento de equipamentos de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e periféricos (Smart Tv, gabinete 

de recarga para Notebooks, Computadores e Notebooks educacionais) para as UNIDADES DE ENSINO. 

3.4.7.9 Descrição geral da solução 

A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer todos os equipamentos de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e 

periféricos necessários ao funcionamento da unidade conforme descrito no ANEXO [•] - Especificações Mínimas de Mobiliários, 

bem como os demais elementos componentes e, ainda, prover os serviços de instalação, configuração, integração e operação, 

por intermédio do Help Desk, sob sua responsabilidade descritos neste ANEXO. Estes equipamentos deverão apresentar 

desempenho e confiabilidade compatíveis com as aplicações previstas para cada tipo de equipamento, de forma a possibilitar o 

desempenho esperado. 

3.4.7.10 Renovação 

A CONCESSIONÁRIA deverá efetuar a renovação (reinvestimento) dos ativos de Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs) e periféricos, a cada 5 anos, e substituir por equipamentos novos de primeira linha e tecnologicamente 

atualizados, em relação à plataforma e aos sistemas operacionais, considerando a interoperabilidade dos equipamentos e a 

performance necessária para os diferentes tipos de aplicações computacionais utilizadas nas UNIDADES DE ENSINO. O PODER 

CONCEDENTE deverá ser informado previamente à renovação e validar as especificações dos equipamentos de Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs). 

3.4.7.11 Substituição 

A CONCESSIONÁRIA deverá possuir estoque mínimo de contingência para garantir as seguintes necessidades: 

• Substituição em caso de quebra ou parada não programada, a contar do momento de abertura do chamado 

na central de atendimento. 

• Substituição em caso de roubos ou furtos de equipamentos, no mesmo prazo estabelecido para substituição 

em caso de quebra ou parada não programada 

3.4.7.12 Manutenção e suporte técnico 
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A CONCESSIONÁRIA deverá executar serviços de manutenção e de suporte técnico em todos os equipamentos de 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) fornecidos para as UNIDADE DE ENSINO, por meio da atuação de Help Desk. 

a) Configurar e gerenciar os equipamentos e o ambiente de rede local, comunicando sempre à 

CONCESSIONÁRIA as alterações realizadas;  

3.4.7.13 Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA em relação à Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs) 

A CONCESSIONÁRIA deverá: 

• Disponibilizar na unidade todos os equipamentos, softwares, insumos e serviços necessários à 

operacionalização dos equipamentos de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs); 

• Realizar manutenção e suporte técnico em todos os equipamentos disponibilizados na unidade, inclusive as 

lousas interativas, substituindo quando for o caso, peças e componentes defeituosos; 

• Atender aos chamados de manutenção e suporte técnico; 

• Emitir relatório circunstanciado da realização dos serviços de manutenção e de suporte técnico; 

• Garantir a renovação do parque e/ou a substituição de equipamentos sempre que for verificada a 

incompatibilidade do seu desempenho aos requerimentos operacionais; 

• Entregar ao PODER CONCEDENTE os manuais de instruções, em língua portuguesa, de cada equipamento 

disponibilizado na unidade, bem como os respectivos dispositivos de instalação; 

• Promover o treinamento de funcionários da Prefeitura de Nova Lima para a operação dos equipamentos, 

quando solicitado pelo PODER CONCEDENTE; 

• Ter em seu corpo técnico funcionários capacitados para a realização de manutenção e suporte técnico nos 

equipamentos instalados; 

• Possuir as ferramentas e demais insumos necessários à realização da manutenção e suporte técnico nas 

UNIDADES DE ENSINO; 

• Realizar o transporte e a reinstalação de equipamentos nas UNIDADES DE ENSINO, quando solicitado pelo 

PODER CONCEDENTE; 

• Promover a reposição imediata do equipamento, em caso de falha; 

• Disponibilizar e manter atualizados, de acordo com a periodicidade de atualizações dos fabricantes dos 

softwares, os equipamentos instalados nas UNIDADES DE ENSINO; 

• Exercer a fiscalização necessária ao perfeito cumprimento do CONTRATO, independentemente da fiscalização 
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exercida pelo PODER CONCEDENTE; 

• Entregar ao PODER CONCEDENTE todos os registros e informações relacionados ao histórico de manutenção 

e de outros serviços executados; 

• Realizar todos os ajustes técnicos que se façam necessários a fim de acomodar os equipamentos com as 

necessidades das UNIDADES DE ENSINO. 

• Garantir um estoque equipamentos para o caso de possíveis substituições de equipamentos defeituosos; 

• Prover a integração dos equipamentos como os sistemas de informação utilizados nas UNIDADES DE ENSINO; 

• Atender as exigências de restrição e sigilo de informações das UNIDADES DE ENSINO, utilizando para tal 

controle de acesso aos respectivos equipamentos fornecidos; 

3.4.7.14 Obrigações do PODER CONCEDENTE em relação à Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) 

O PODER CONCEDENTE deverá: 

• Disponibilizar à CONCESSIONÁRIA lista atualizada com a identificação de todos os usuários que terão acesso 

aos equipamentos de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) descritos no ANEXO [•] - 

Especificações Mínimas de Mobiliários 

• Homologar os equipamentos propostos de acordo com as diretrizes deste documento e do CONTRATO; 

• Indicar a localização e o perfil de uso de cada equipamento de Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TICs) e periféricos solicitado para a solução; 

• Designar um preposto e uma equipe de apoio para acompanhar os serviços de instalação, configuração e 

testes dos equipamentos, esclarecendo à CONCESSIONÁRIA eventuais dúvidas que possam surgir; 

• Fiscalizar e avaliar a execução do CONTRATO, através de agente previamente designado, do que se dará 

ciência à CONCESSIONÁRIA, podendo, para tanto, vistoriar, solicitar a emissão de relatórios gerenciais e 

auditar os relatórios de execução de serviços elaborados pela CONCESSIONÁRIA; 

• Comunicar à CONCESSIONÁRIA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, imprecisão ou 

desconformidade verificada nos equipamentos ou na execução dos serviços, assinando-lhe prazo para que a 

regularize, sob pena de serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratualmente previstas; 

• Solicitar motivadamente a substituição de qualquer equipamento instalado; 

• Disponibilizar, ao pessoal da CONCESSIONÁRIA credenciais para o acesso às UNIDADES DE ENSINO. 
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3.5 Higiene e Limpeza 

Compete à CONCESSIONÁRIA a execução de serviços de limpeza e higienização das áreas internas e externas das 

UNIDADES DE ENSINO, durante o horário de funcionamento das UNIDADES DE ENSINO, incluindo a gestão de resíduos, por meio 

de política de segregação e coleta seletiva. 

O serviço de higiene e limpeza deverá ser realizado durante o horário padrão de funcionamento das UNIDADES DE 

ENSINO de acordo com o quadro de horários descritos no item 1.1.1. 

A critério do PODER CONCEDENTE, e sob sua responsabilidade, poderão ocorrer empréstimo para terceiros, dos 

espaços das unidades escolares, fora dos horários regulamentares de funcionamento normal – finais de semana - nos sábados, 

de 07:00 às 18:00 e no domingo de 07 às 12:00, sempre que julgar necessário e horários estendidos durante a semana até 22 

horas, para utilização pela comunidade. Neste caso, a CONCESSIONARIA deverá prever mão de obra mínima para prestação dos 

serviços de apoio não pedagógicos, incluindo plantão para realização de manutenção e limpeza.  

A execução de Serviços de Limpeza pela CONCESSIONÁRIA abrange as seguintes atividades: 

a) Limpeza, por meio de lavagem, higienização e desinfecção de todos os ambientes e superfícies fixas, de forma 

a promover a remoção de sujidades visíveis, tais como poeira, manchas, lodo, líquidos e resíduos. Os serviços 

serão executados em todas as instalações das UNIDADES DE ENSINO, bem como em superfícies, tais como: 

mobiliários, portas, pisos, paredes, armários, corredores, parapeitos, rodapés, janelas, ventiladores, 

luminárias em geral (inclusive externas), parte interna e externa do prédio, escadas, cortinas, persianas, 

grades, balcões, maçanetas, divisórias, quadros, camas, mesas, cadeiras, instalações sanitárias, extintores de 

incêndio, telefones, lixeiras, espelhos, dispensadores, saboneteiras (limpeza das faces interna e externa), 

papeleiras, elevadores, escadarias, circulações, vidros, vidraças, tetos, placas de comunicação visual, filtros e 

bebedouros, tapetes, e outros destacados no ANEXO [•]– Sistema de Mensuração do Desempenho; 

b) Utilização preferencial de hipoclorito, água sanitária, como produto de assepsia; 

c) Limpeza e polimento de metais tais como: válvulas, registros, sifões, fechaduras e etc.; 

d) Limpeza de caixa d’água; 

e) Abastecimento, sempre que necessário, de dispensadores, saboneteiras, papel higiênico e papel toalha de 

qualidade, conforme requerimentos mínimos apresentados abaixo: 

i. Papel higiênico interfolhado, branco, folha dupla; 

ii. Papel toalha interfolhado, branco, 03 dobras; 

iii. Sabonete líquido hipoalergênico de alto rendimento; 
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f) Limpeza e desinfecção de mobiliários e móveis escolares, seguindo protocolo padronizado pelas UNIDADES 

DE ENSINO; 

g) Limpeza e desobstrução de ralos de escoamento, inclusive seu desentupimento quando necessário; 

h) Limpeza interna de bebedouros; 

i) Recolhimento e entrega de materiais perdidos para as instalações da Coordenação das UNIDADES DE ENSINO; 

j) Varredura e lavagem de pátios internos e externos, calçadas, entradas e saídas das UNIDADES DE ENSINO; 

k) Remoção de lixo das lixeiras; 

l) Segregação, acondicionamento e transporte interno dos resíduos, até o local de sua coleta; 

m) A limpeza de todos os ambientes e superfícies deverá ser realizada de acordo com os POPs da Vigilância 

Sanitária. 

3.5.1 Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA com relação a higiene e limpeza: 

À CONCESSIONÁRIA cabe: 

a) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 

segurança do PODER CONCEDENTE; 

b) Registrar e controlar diariamente, juntamente com o preposto do PODER CONCEDENTE, a assiduidade e a 

pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas; 

c) Seguir as normas técnicas das UNIDADES DE ENSINO; 

d) Todos os produtos utilizados para limpeza e desinfecção deverão estar registrados no Ministério da Saúde e 

seguir a padronização das UNIDADES DE ENSINO; 

e) Executar os serviços em horários que não interfiram no bom andamento da rotina de funcionamento 

pedagógico das UNIDADES DE ENSINO; 

f) Realizar segregação, acondicionamento e transporte interno dos resíduos; 

g) Promover campanhas, capacitações e outras atividades em conjunto com o PODER CONCEDENTE para 

garantir a correta segregação dos resíduos; 

h) Promover, em conjunto com o PODER CONCEDENTE, política de segregação seletiva e reciclagem de 

materiais; 

i) Equipar os abrigos finais de coleta de resíduos com recipientes adequados ao abrigo de cada resíduo 

conforme legislação específica e mantê-los em adequadas condições de uso; 

j) Realizar os trabalhos nos horários previamente definidos nos POPs. 
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Cada unidade deverá contar com um auxiliar administrativo vinculado a concessionária em cada uma das escolas 

com a tarefa de realizar monitoramento diários da estrutura e responsável por abertura dos chamados. 

3.5.2 Obrigações e Responsabilidades do PODER CONCEDENTE com relação a higiene e limpeza: 

O PODER CONCEDENTE deverá: 

a) Colaborar com as ações da CONCESSIONÁRIA pertinentes à limpeza e ao gerenciamento de resíduos. 

Estimativas referenciais: 

Em relação à periodicidade, estima-se: 

b) Periodicidade nas Escolas em Tempo Integral: 

• 02 (duas) limpezas de salas e banheiros ao dia, geralmente durante a troca entre os turnos da manhã e 

da tarde, e sempre que necessário; 

• As demais áreas devem ser limpas uma vez ao dia, e sempre que necessário 

3.6 Manutenção e Conservação 

Compete à CONCESSIONÁRIA a manutenção e a conservação das diversas instalações e equipamentos das UNIDADES 

DE ENSINO, incluindo: 

a) Manutenção, Conservação Predial e de Ativos; 

b) Jardinagem; Controle de Pragas. 

Para os serviços de Manutenção e Conservação não há necessidade de profissional dedicado nas UNIDADES DE 

ENSINO. Será cobrada apenas a Disponibilidade das instalações e o cumprimento das metas de desempenho listadas no ANEXO 

9 - Sistema de Mensuração do Desempenho. 

3.6.1 Manutenção e Conservação Predial e de Ativos 

Em relação à manutenção e à prevenção de todos os sistemas e infraestrutura presentes nas UNIDADES DE ENSINO 

deverão ser considerados, dentre outros necessários à correta operação das UNIDADES DE ENSINO, os seguintes sistemas, os 

quais se encontram detalhados no EDITAL, CONTRATO e seus ANEXOS: 

i. Sistema predial 
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• Alvenarias e divisórias 

• Forros e isolação termo acústica 

• Elementos de madeira: 

• Portas, batentes, janelas, ferragens, quadro branco, bancadas, prateleiras, balcões e guichês, mobiliário. 

• Elementos metálicos: 

• Portas, portões, janelas, batentes, ferragens, guarda corpos, corrimãos, bancadas, prateleiras, balcões e 

guichês, alambrados, redes de proteção, equipamentos esportivos, escadas e telas. 

• Componentes de coberturas com estruturas metálicas ou de madeira: 

• Telhas, rufos, calhas, condutores, cumeeira, claraboias, fechamentos e impermeabilizações. 

• Pisos internos: 

• Regularização de pisos, revestimentos, rodapés, soleiras e peitoris. 

• Pintura: 

• Equipamentos e estruturas, forros, paredes internas e externas, pisos, esquadrias metálicas e de madeira. 

• Conservação complementar: 

• Pisos externos, arquibancada de concreto, transplante de árvores, fechamento para quadra esportiva e 

piscina, equipamentos recreativos, pista de atletismo, campo de futebol de grama sintética, além de 

execução de limpeza em caixas d’água, e caixas de inspeção. 

• Revestimentos de tetos e paredes. 

• Impermeabilização 

• Subsolos, baldrames, lajes, calhas, marquises e reservatórios de água e juntas de dilatação. 

• Instalações elétricas 

• Gestão operação e manutenção de todo o sistema de energia do empreendimento, de modo a garantir a 

disponibilidade do fornecimento, a qualidade e o uso eficiente. Fazem parte deste sistema: 

• Cabine de entrada e medição 

• Cabine de transformação 

• Sistemas de proteção 

• Painéis e quadros 

• Grupo de geradores 

• Nobreaks 

• Interruptores e tomadas 

• Chaves, dispositivos de proteção e comando 

• Iluminação 
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• Iluminação de emergência 

• Dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas 

• Gestão da interligação com a Concessionária Distribuidora de energia local; 

• Realização de diagnóstico energético periódico, a ser definido por acordo entre as PARTES, para identificar 

possíveis e prováveis pontos de desperdício de energia; 

• Gestão e operação do grupo de geradores, sendo que o mesmo poderá ser utilizado nas situações 

emergenciais; 

• Supervisão dos níveis de ruído estabelecidos por lei na operação dos geradores; 

• Adoção de ações para minimizar o impacto ambiental ou a implantação de soluções para adequação e 

atendimento deste quesito; 

• Fornecimento dos insumos necessários para operação do grupo de geradores nas situações emergenciais; 

• Avaliação periódica dos equipamentos: 

• Painéis elétricos de média e baixa tensão 

• Disjuntores 

• Fusíveis 

• Iluminação 

• Tomadas 

• Pontos de força 

• Infraestrutura de distribuição 

• Substituição de vidros 

• Instalação de alambrados em quadras 

• Muro de arrimo 

• Estruturas de concreto armado 

• Estruturas metálicas 

• Instalação de coifas 

• Postes de iluminação 

• Traves e tabelas 

• Manutenção em SPDA 

ii. Instalações hidráulicas 

• Gestão, operação e manutenção de todo o sistema de hidráulica das UNIDADES DE ENSINO, para garantir 

a disponibilidade do fornecimento, a qualidade e o uso eficiente. 
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• Realização de limpezas periódicas nos sistemas hidráulicos para garantir a qualidade da água e esgoto 

(limpeza de caixas d’água, tubulações, etc.). 

• Garantia de níveis de qualidade definidos pela legislação vigente em relação ao sistema de água, sistema 

de reuso e deságue de esgoto. 

• Monitoramento da qualidade da água, água de reuso e esgoto através da emissão de Laudos Técnicos 

periódicos. 

• Adoção de práticas e equipamentos que garantam o uso eficiente de água, bem como a busca pela sua 

redução do consumo. 

• Abrigos para gás, instalações de água fria, incêndio, esgoto e águas pluviais, além de manutenções em 

reservatórios, barriletes, bebedouros, louças e metais e também o desentupimento da rede de esgoto, 

limpeza de calhas e canaletas, sistema de captação de água e recarga de extintores. 

• Substituição de bebedouros e filtros de bebedouros 

• Instalação de bebedouro elétrico 

• Instalação de bomba Hidráulica 

 

iii. Piscina 

• Limpeza e manutenção das piscinas, aspiração, filtração, fornecimento e aplicação dos produtos, 

deixando a água cristalina com todos os parâmetros controlados, cloro, pH, alcalinidade, com o objetivo 

de garantir a qualidade da água das piscinas destinada à prática de esportes e lazer. 

 

iv. Sistema de combate a incêndio 

v. Marcenaria e serralheria 

vi. Vidros 

vii. Pavimentação 

viii. Circuito Fechado de Televisão – CFTV 

ix. Mobiliário 

x. Equipamentos 

xi. Outros 
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Para efeitos de manutenção corretiva, a CONCESSIONÁRIA deverá elaborar e apresentar para aprovação do PODER 

CONCEDENTE, antes do início da operação de cada UNIDADE DE ENSINO, uma matriz de priorização e nível de serviço esperado 

para cada tipo de sistema e manutenção corretiva necessária, conforme figura abaixo: 

 

Alta Criticidade 

Atendimento 
imediato 

Atendimento 
imediato 

Atendimento 
imediato 

Reparo em 02 
horas 

Reparo em 04 
horas 

Reparo em 08 
horas 

Média 
Criticidade 

Atendimento 
em 

02 horas 

Atendimento em 
02 horas 

Atendimento em 
02 horas 

Reparo em 04 
horas 

Reparo em 08 
horas 

Reparo em 16 
horas 

Baixa 
Criticidade 

Atendimento 
em 

08 horas 

Atendimento em 
08 horas 

Atendimento em 
08 horas 

Reparo em 04 
horas 

Reparo em 08 
horas 

Reparo em 32 
horas 

*Os prazos apresentados acima são dados de horas úteis. 

 

Entende-se por “Atendimento” o tempo decorrido entre a abertura do chamado e a chegada do técnico ao local da 

solicitação, e por “Reparo” o tempo gasto, após o atendimento, para realizar a manutenção para a qual foi solicitado e fechar o 

chamado. 

Entende-se por atendimento imediato o atendimento realizado dentro de 40 minutos da abertura do chamado. 

Os níveis de criticidade serão definidos, em regra geral, conforme abaixo: 

• Criticidade 3 (Alta Criticidade) – O produto/serviço é crítico ao funcionamento da UNIDADE DE ENSINO (sua 

falha ou baixo desempenho interrompe o funcionamento de toda a UNIDADE DE ENSINO, podendo causar 

grande dano ou prejuízo à operação, pessoas, etc.). Determina exposição a risco se não cumprido ou 

cumprido inadequadamente. 

• Criticidade 2 (Média Criticidade) - O produto/serviço afeta o desempenho das atividades pedagógicas ou não 

pedagógicas, mas não as interrompe (sua falha ou baixo desempenho provoca perdas de funcionalidade, 

perda pontual de desempenho, sem prejuízo à operação pedagógica). Contribui, mas não determina 

exposição a risco se não cumprido ou cumprido inadequadamente. 
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• Criticidade 1 (Baixa Criticidade) - O produto/serviço é relacionado a melhorias, customizações e demais 

alterações sem impacto no trabalho e produtividade da unidade. Afeta em grau não crítico o risco. 

• Deverá ser incluído no POP de Manutenção e Conservação a definição da criticidade de cada produto/serviço 

para triagem dos operadores de help desk. 

• Os níveis de complexidade de solução deverão ser definidos nos POPs do Help Desk e dos serviços de 

manutenção e deverão levar em consideração o grau de dificuldade envolvido na detecção e resolução da 

falha ou problema, conforme abaixo: 

• Alta complexidade por envolver dessemelhantes partes de um ou mais sistemas e estruturas; 

• Aguardo de peça específica e/ou necessidade de contato com assistência técnica do fabricante. 

3.6.1.1 Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA: 

A CONCESSIONÁRIA deverá: 

a) Registrar, evoluir e fechar os chamados de manutenção mediante Sistema informatizado de Gestão de 

Chamados, ou Help Desk, conforme item 1.6.3 deste caderno contendo as seguintes funcionalidades básicas: 

i. Disparar Notificação de Serviço automaticamente à equipe de manutenção; 

ii. Controlar cronograma de manutenções preventivas; 

iii. Controlar chamados de manutenção corretiva; 

iv. Descrição da solução dada ao problema; 

v. Acompanhamento de pendências; 

vi. Gerenciamento do material utilizado; 

vii. Gerenciamento do tempo de realização do serviço; 

viii. Geração de relatórios técnico-gerenciais; 

ix. Registrar histórico detalhado de intervenções realizadas nos bens. 

b) Submeter todos os equipamentos e instalações à manutenção corretiva e preventiva, de acordo com o 

estipulado no Plano Detalhado de Manutenção; 

c) O Plano Detalhado de Manutenção deverá ser elaborado de modo a garantir a disponibilidade integral de 

todos os sistemas das UNIDADES DE ENSINO e o cumprimento dos níveis de serviço exigidos. O plano deverá 

conter informações mínimas como: procedimentos, periodicidade, insumos necessários, tempo de execução 

e solução e deverá estar em conformidade com as especificações de projeto e recomendações dos 

fabricantes; 
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d) Realizar as manutenções corretivas e/ou substituições que se façam necessárias para o bom funcionamento 

das UNIDADES DE ENSINO nos prazos e condições apresentadas nos POPs; 

e) Executar o Plano Detalhado de Manutenção, considerando as características de cada elemento de 

manutenção, a ser executado em quantidade e características suficientes para garantir a disponibilidade e 

funcionalidade integral dos mesmos. 

f) Programar as manutenções em data e horário de modo a não interferir nas atividades de funcionamento das 

UNIDADES DE ENSINO; 

g) Atender prontamente as manutenções corretivas, para que não haja dano ao perfeito funcionamento das 

UNIDADES DE ENSINO; 

h) Realizar as manutenções de todos os mobiliários. As manutenções serão conforme especificações dos 

fabricantes e boas práticas de manutenção; 

i) Disponibilizar e utilizar sistema de gestão de chamados para o gerenciamento dos bens e das respectivas 

ordens de serviços; somente fechar as notificações de serviço quando as atividades necessárias para sanar o 

problema (motivo de abertura da OS) tiverem sido concluídas e sua conclusão aceita pelo solicitante do 

chamado; 

j) Registrar e controlar por meio de Registro de Ocorrência, todas as ocorrências de manutenção; 

k) Elaborar, em conjunto com o PODER CONCEDENTE, mediante elaboração do POP, procedimento para a 

classificação das manutenções de acordo com sua complexidade de solução e criticidade de atendimento; 

l) Providenciar todo material necessário a realização das manutenções, como peças de reposição, lâmpadas, 

produtos, dentre outros, com a finalidade de manter o perfeito funcionamento das áreas citadas acima. 

3.6.1.2 Obrigações e Responsabilidades do PODER CONCEDENTE: 

O PODER CONCEDENTE deverá: 

a) Acompanhar e avaliar o trabalho de conservação e manutenção dos ambientes e sistemas; 

b) Auxiliar a CONCESSIONÁRIA na classificação das manutenções dos sistemas pela sua complexidade e urgência. 
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3.6.2 Jardinagem 

Cabe à CONCESSIONÁRIA a manutenção das áreas verdes das UNIDADES DE ENSINO. 

3.6.2.1 Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA com relação à jardinagem: 

A CONCESSIONÁRIA deverá: 

a) Manter as áreas verdes internas e externas, incluindo as áreas gramadas, árvores, plantas e arbustos, 

procedendo à sua poda, adubagem, plantio e reposição, entre outros; 

b) Manter as áreas livres de ervas daninhas, musgo, lodo, lixo, corpos estranhos; 

c) Realizar substituição de espécies mortas ou insalubres; 

d) Manter cercas; 

e) Atentar para os requisitos de urbanidade e bom relacionamento com os USUÁRIOS; 

f) Respeitar a legislação vigente e observar as boas práticas, técnica e ambientalmente recomendadas, quando 

da realização de atividades com produtos químicos controlados nas áreas das UNIDADES DE ENSINO, quer 

seja em termos de qualidade, quantidade ou destinação. 

3.6.2.2 Obrigações e Responsabilidades do PODER CONCEDENTE com relação à jardinagem: 

O PODER CONCEDENTE deverá: 

a) Apoiar a condução dos serviços de jardinagem, apontando alterações que se façam necessárias para melhoria 

do serviço prestado; 

3.6.3 Controle de Pragas 

Compete à CONCESSIONÁRIA o controle integrado de pragas em relação às UNIDADES DE ENSINO, incluindo áreas 

internas e externas, para insetos (Baratas; Cupins; Formigas; Lagartas; Moscas, Mosquitos; Pernilongos (Aedes aegypti)); 

aracnídeos (Aranhas; Carrapatos; Escorpiões); mamíferos (Camundongos, Ratos, Ratazanas, Morcegos) e outras pragas que 

possam causar danos ou risco à saúde dos USUÁRIOS. 

3.6.3.1 Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA com relação ao controle de pragas: 

A CONCESSIONÁRIA deverá: 

a) Realizar a dedetização, preferencialmente, nos horários em que não haja alunos/funcionários nas UNIDADES 
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DE ENSINO; 

b) Submeter à aprovação do PODER CONCEDENTE as definições das datas e horários das aplicações; 

c) Prestar, no mínimo, semestralmente os serviços de controle de pragas (desinsetização, descupinização e 

desratização); 

d) Elaborar cronograma de ações periódicas para integrar o Procedimento Operacional Padrão deste serviço; 

e) Realizar atividades de monitoramento e controle de pragas, contemplando medidas de prevenção, inspeção, 

dedetização e erradicação; 

f) Tomar as devidas providências em até 2 (duas) horas, nos casos de ocorrências pontuais (p.ex., surgimento 

de ratos ou reclamações dos funcionários) comunicada pelo PODER CONCEDENTE; 

g) Realizar a primeira desinsetização de modo geral e completa, abrangendo áreas internas e externas das 

UNIDADES DE ENSINO, inclusive as caixas de passagem de esgoto, caixas de passagem fluviais, e caixas de 

rede elétrica; 

h) Executar o serviço de controle de vetores e pragas urbanas com empresa especializada que detenha 

licenciamento junto à autoridade sanitária e ambiental competente; 

i) Descrever no Procedimento Operacional Padronizado - POP todos os procedimentos de diluição ou outras 

manipulações autorizadas para produtos saneantes, da técnica de aplicação, da utilização e manutenção de 

equipamentos, de transporte, de destinação final e outros procedimentos técnicos ou operacionais, bem 

como informações sobre o que fazer em caso de acidente, derrame de produtos químicos, saúde, 

biossegurança e saúde do trabalhador, sem prejuízo da legislação vigente. 

j) Fornecer ao PODER CONCEDENTE o comprovante de execução de serviço contendo, no mínimo, as seguintes 

informações: 

i.  local (área da UNIDADE DE ENSINO) onde foi realizado o serviço; 

ii. praga(s) alvo; 

iii. data de execução dos serviços; 

iv. prazo de assistência técnica, escrito por extenso, dos serviços por praga(s) alvo; 

v. grupo(s) químico(s) do(s) produto(s) eventualmente utilizado(s); 

vi. nome e concentração de uso do(s) produto(s) eventualmente utilizado(s); 

vii. orientações pertinentes ao serviço executado; 

viii. nome do responsável técnico com o número do seu registro no conselho 

ix. profissional correspondente; 

x. número do telefone do Centro de Informação Toxicológica; e 

xi. identificação da empresa especializada prestadora do serviço com: razão social, nome fantasia, 
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endereço, telefone e números das licenças sanitária e ambiental com seus respectivos prazos de 

validade; 

xii. Com a antecedência devida, afixar cartazes informando a realização da desinfestação, com a data da 

aplicação, o nome do produto, grupo químico, telefone do Centro de Informação Toxicológica e 

números das licenças sanitárias e ambientais. 

xiii. Retornar as embalagens vazias ao seu estabelecimento operacional logo após o seu uso, para 

inutilização e descarte. 

3.6.3.2 Obrigações e Responsabilidades do PODER CONCEDENTE com relação ao controle de pragas: 

O PODER CONCEDENTE deverá: 

a) Apoiar a condução dos serviços de controle de pragas, sinalizando melhorias, sempre que necessário; 

b) Acompanhar e avaliar o trabalho de desinsetização e o cumprimento das normas de segurança estabelecidos 

para o ambiente das UNIDADES DE ENSINO. 

3.7 Utilidades 

Compete à CONCESSIONÁRIA o desempenho dos serviços relacionados à obtenção, gestão e zelo pelo consumo 

eficiente das seguintes categorias de utilidades e energia das UNIDADES DE ENSINO, essenciais ao seu funcionamento: 

i. Água e esgoto 

ii. Energia elétrica 

iii. Gás Liquefeito de Petróleo – GLP 

Para os serviços de Utilidades não há necessidade de profissional dedicado nas UNIDADES DE ENSINO. Será cobrada 

apenas a Disponibilidade das instalações e o cumprimento das metas de desempenho listadas no ANEXO [•] - Sistema de 

Mensuração do Desempenho. 

3.7.1 Água e Esgoto 

Cabe à CONCESSIONÁRIA a gestão, a operação e a manutenção de todo o sistema hidráulico das UNIDADES DE 

ENSINO de modo a garantir a disponibilidade do fornecimento, a qualidade e o uso eficiente de água e a reduzir as emissões de 

esgoto, incluindo os seguintes sistemas e elementos: 

• Sistema de água fria 
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• Sistema de aquecimento de água 

• Sistema de esgoto 

• Sistema de águas pluviais 

• Reservatório de água 

Os sistemas hidráulicos das UNIDADES DE ENSINO foram projetados para atender à demanda estimada de consumo 

de água e geração de esgoto. 

3.7.1.1 Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA com relação à disponibilização de água e 

esgoto: 

A CONCESSIONÁRIA deverá: 

a) Prover sistemas e elementos de água e esgoto; 

b) Gerir e induzir o consumo eficiente dos recursos; 

c) Solicitar a aprovação do PODER CONCEDENTE em relação à implantação de novos sistemas e equipamentos 

que apresentem significativa melhora na operação e consumo; 

d) Responsabilizar-se por realizar a interligação com a CONCESSIONÁRIA prestadora dos serviços públicos de 

saneamento local, garantindo o cumprimento dos requerimentos de infraestrutura e adaptações necessárias 

para tal; 

e) Gerir, operar e realizar a manutenção de todo o sistema hidráulico, sistema de água fria, sistema de 

aquecimento, sistema de esgoto, etc., para garantir a disponibilidade de atendimento das UNIDADES DE 

ENSINO conforme ANEXO [•] – Sistema de Mensuração do Desempenho; 

f) Realizar as limpezas periódicas nos sistemas hidráulicos para garantir a qualidade da água e esgoto (limpeza 

de caixas d’água, tubulações, caixa de inspeção, ralos de escoamento etc.); 

g) Garantir os níveis de qualidade definidos pela legislação vigente em relação ao sistema de água e deságue de 

esgoto; 

h) Seguir as especificações dos projetos executivos e memoriais descritivos; 

i) Realizar o monitoramento da qualidade da água e esgoto através da emissão de Laudos Técnicos periódicos, 
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a serem definidos por acordo entre as partes e em conformidade com as normas vigentes, e por adotar as 

medidas necessárias para seu atendimento; 

j) Adotar práticas e equipamentos que garantam o uso eficiente de água, bem como a busca pela sua redução 

do consumo. 

3.7.1.2 Obrigações e Responsabilidades do PODER CONCEDENTE com relação à disponibilização de água e 

esgoto: 

O PODER CONCEDENTE deverá: 

a) Acompanhar e avaliar o trabalho de conservação, manutenção e monitoramento da qualidade dos sistemas; 

b) Instruir seus profissionais sobre os procedimentos de consumo eficiente dos recursos; 

c) Realizar o pagamento do serviço de água e esgoto junto à prestadora deste serviço. 

3.7.2 Energia Elétrica 

Compete à CONCESSIONÁRIA o desempenho das atividades que garantam a disponibilidade do fornecimento, a 

qualidade e o uso eficiente do recurso, incluindo a gestão de: 

• Cabine de entrada e medição; 

• Cabine de transformação (se houver); 

• Sistemas de proteção e aterramento; 

• Instalações elétricas (painéis e quadros, interruptores e tomadas, chaves, dispositivos de proteção e comando 

etc.); Iluminação. 

3.7.2.1 Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA com relação à disponibilização de energia 

elétrica: 

A CONCESSIONÁRIA deverá: 

a) Propor o uso eficiente dos recursos; 

b) Prover sistemas e elementos de energia elétrica como instalação de placas de energia solar (obrigatório); 
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c) Gerir e induzir o consumo eficiente dos recursos; 

d) Operação e manutenção de todo o sistema elétrico das UNIDADES DE ENSINO; 

e) Solicitar a aprovação do PODER CONCEDENTE em relação à implantação de novos sistemas e equipamentos 

que apresentem significativa melhora na operação e consumo; 

f) Realizar a interligação com a CONCESSIONÁRIA prestadora de energia; 

g) Adotar práticas e equipamentos que garantam o uso eficiente de energia, bem como a busca pela sua redução 

do consumo; 

h) Realizar diagnóstico energético periódico, a ser definido por acordo entre as partes, para identificar possíveis 

e prováveis pontos de desperdício de energia; 

i) Adotar ações para minimizar o impacto ambiental ou a implantação de soluções para adequação e 

atendimento deste quesito; 

j) Disponibilizar relatórios de consumo e custos referentes ao serviço de Energia; 

k) Suporte à Prefeitura no cadastro da geração de energia junto a concessionária para 

possibilitar o abatimento da conta 

3.7.2.2 Obrigações e Responsabilidades do PODER CONCEDENTE com relação à disponibilização de energia 

elétrica: 

O PODER CONCEDENTE deverá: 

a) Acompanhar e avaliar o trabalho de conservação, manutenção e monitoramento da qualidade dos sistemas; 

b) Instruir seus profissionais sobre os procedimentos de consumo eficiente dos recursos; 

c) Realizar o pagamento do serviço de energia junto à prestadora deste serviço. 

3.7.3 Gás Liquefeito de Petróleo – GLP 

Compete à CONCESSIONÁRIA a execução das atividades que garantam a disponibilidade do fornecimento, a 

qualidade e o uso eficiente do gás, incluindo a gestão de: 

• Cabine de acondicionamento e conexão dos bujões de GLP; 

• Sistema de gás encanado; 

• Outros sistemas. 

3.7.3.1 Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA com relação à disponibilização de GLP: 
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A CONCESSIONÁRIA deverá: 

a) Propor uso eficiente dos recursos; 

b) Prover sistemas e elementos de fornecimento de gás encanado; 

c) Gerir e induzir o consumo eficiente dos recursos; 

d) Solicitar a aprovação do PODER CONCEDENTE em relação à implantação de novos sistemas e equipamentos 

que apresentem significativa melhora na operação e consumo; 

e) Realizar a interligação com a CONCESSIONÁRIA prestadora de gás, quando for o caso; 

f) Adotar práticas e equipamentos que garantam o uso eficiente do recurso, bem como a busca pela sua redução 

do consumo; 

g) Gerir, operar e realizar a manutenção necessária em todo o sistema de gás para garantir a disponibilidade de 

100% de atendimento às UNIDADES DE ENSINO; 

h) Adotar ações para minimizar o impacto ambiental ou a implantação de soluções para adequação e 

atendimento deste quesito; 

i) Disponibilizar relatórios de consumo e custos referentes ao serviço de GLP; 

3.7.3.2 Obrigações e Responsabilidades do PODER CONCEDENTE com relação à disponibilização de GLP: 

O PODER CONCEDENTE deverá: 

a) Acompanhar e avaliar o trabalho de conservação, manutenção e monitoramento da qualidade dos sistemas; 

b) Instruir seus profissionais sobre os procedimentos de consumo eficiente dos recursos; 

c) Realizar o pagamento do serviço de gás junto à prestadora deste serviço. 

3.8 Implantação e Operacionalização das Unidades de Ensino 

A CONCESSIONÁRIA deverá prover e operar ao longo do período de implantação e operacionalização das UNIDADES 

DE ENSINO, correspondente ao período de obras e aos primeiros 3 (três) meses de operação do conjunto das UNIDADES DE 

ENSINO, um escritório central de gerenciamento do projeto responsável por gerenciar e integrar os esforços de projeto da 

CONCESSIONÁRIA e do PODER CONCEDENTE, ou seja, para o desenvolvimento das atividades de identificação, planejamento, 
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modelagem e implantação das soluções e processos necessários à operação das UNIDADES DE ENSINO por parte da 

CONCESSIONÁRIA e do PODER CONCEDENTE. 

Dentre as obrigações da CONCESSIONÁRIA em relação à implementação e operacionalização das UNIDADES DE 

ENSINO, destaca-se: 

Ø A implementação de PMO – Escritório de Gerenciamento de Projetos 

• A implementação corresponderá à criação de uma estrutura de gestão de projetos, segundo a 

metodologia do PMI (Project Management Institute) para gerenciar todo o processo necessário à 

operacionalização das UNIDADES DE ENSINO. Este trabalho tem por objetivo garantir a qualidade dos 

projetos e atividades, o atendimento dos prazos, a integração e sinergia entre todas as interfaces e 

projetos existentes. Para isto, deverá ser prevista equipe, ferramentas e metodologias adequadas 

para a gestão de projetos. 

• Estruturação do Escritório de Gerenciamento de Projetos (metodologia e processos, ferramentas e 

organização) segundo as diretrizes do PMBoK (Project Management Book of Knowledge) do PMI: 

• Escopo 

• Prazo 

• Custos 

• Partes interessadas (stakeholders) 

• Qualidade 

• Riscos 

• Recursos 

• Aquisições 

• Comunicação 

• Integração 

• Identificação e categorização das iniciativas necessárias à operacionalização das UNIDADES DE 

ENSINO; 

• Priorização e agendamento das iniciativas; 

• Mobilização de recursos e inicialização dos projetos; 

• Monitoramento e controle do progresso das iniciativas; 

• Gestão do ciclo de vida dos projetos; 

• Encerramento e entrega à operação. 
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• A realização e Treinamento e Capacitação 

• Deverá ser previsto um trabalho anterior ao início de operação das UNIDADES DE ENSINO referente 

ao treinamento e capacitação do corpo de funcionários da CONCESSIONÁRIA e do PODER 

CONCEDENTE com relação ao trabalho a ser desenvolvido, os protocolos de atuação, ambiente, 

modelo de governança, instruções gerais definidas pelo PODER CONCEDENTE e demais informações 

pertinentes: 

• Diagnóstico do escopo de mudança e público-alvo; 

• Elaboração e condução do plano de transmissão da informação (comunicação); 

• Definição da rede de mudança; 

• Planejamento e organização dos processos de capacitação e mobilização; 

• Identificação e mitigação dos riscos e impactos causados pela mudança (Gestão do Impacto); 

• Monitoramento da mudança e promoção da estabilidade e do nível de serviço da operação durante a 

transição. 

 

 

 

3.9 Merenda Escolar 

Considerando o disposto nas Resoluções FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) 

nº 06, de 08 de maio de 2020, Resolução FNDE/MEC nº 20, de 2 de dezembro de 2020,  Resolução FNDE/MEC 

nº 21 de 16 de novembro de 2021 nos dispositivos legais do PNAE, que estabelecem a alimentação escolar 

como direito dos alunos da educação básica pública e dever do Estado, devendo ser promovida e incentivada, 

e considerando que o Programa Nacional de Alimentação Escolar visa contribuir para a garantia da segurança 

alimentar e nutricional dos educandos, é fundamental pensar a alimentação escolar como meio indispensável 

para a garantia do direito à educação a todas as crianças e adolescentes que acessam a rede municipal de 

educação.  

 Assim, a Secretaria Municipal de Educação coordena o Programa de Alimentação Escolar e 

demanda condicionantes que propiciam melhorias na entrega dos serviços pertinentes à alimentação escolar 

servida na rede municipal de ensino. A referida coordenação significa o acompanhamento dos trâmites 

relacionados à contratação de serviços de fornecimento e distribuição da Merenda Escolar.  
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Desta forma, a contratação da empresa especializada para o fornecimento, preparo, distribuição e 

armazenamento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis visa atender os estudantes da rede 

pública municipal de ensino e os servidores lotados nas unidades escolares, bem como alunos com 

necessidades alimentares especiais. 

Ressalta-se que a concessionária ficará responsável pela oferta de  todos os gêneros (exceto a 

compra dos gêneros com recursos federais do PNAE, inclusive aqueles que serão utilizados para a compra de 

alimentos da agricultura familiar, que de acordo com a Lei 11.947/2009, deverá continuar a ser 

responsabilidade da Entidade Executora, no caso a Prefeitura Municipal de Nova Lima), mão de obra, 

equipamentos e mobiliários, e execução de manutenção preventiva das instalações das cozinhas, estoques, 

refeitórios e demais setores que estiverem relacionados à alimentação escolar. 

3.9.1 A CONCESSIONÁRIA deverá: 

a) Fornecer mão de obra treinada e com experiência para a execução de todas as atividades de 

recebimento de gêneros perecíveis e não-perecíveis, armazenamento, higienização, pré-preparo, 

preparo e distribuição de alimentação, bem como higienização de equipamentos, utensílios e 

instalações das cozinhas e estoques das Unidades Escolares, e supervisão das atividades 

relacionadas, conforme legislação sanitária vigente (como exemplos as Resoluções  nº 216 de 15 

de setembro de 2014, Resolução nº 275 de 21 de outubro de 2002 e outras que se fizerem 

necessárias) , normas técnicas relacionadas a área de alimentação e nutrição para o recebimento, 

armazenamento, pré-preparo/preparo, distribuição de alimentos e coleta de resíduos alimentares 

conforme Manual de Boas Práticas de Fabricação de Alimentos e Procedimentos Operacionais 

Padronizados elaborado e implementado pela equipe de nutricionistas da Prefeitura de Nova 

Lima;  

b) Fornecer gêneros e demais insumos, utensílios, equipamentos e mobiliários necessários ao pleno 

funcionamento das cozinhas e estoques das Unidades Escolares. 

3.9.2 Metodologia de Trabalho 

Compete à CONCESSIONÁRIA o fornecimento das refeições, devendo fornecer insumos, equipamentos, utensílios de 

mesa e cozinha, mão de obra, materiais diversos, uniformes e EPI´S, assim como prestação de serviços pertinentes à alimentação 

escolar. 



 

188 

Compete à CONCESSIONÁRIA garantir que cada unidade de ensino receba gêneros perecíveis e não- perecíveis para 

o armazenamento, pré-preparo, preparo e distribuição in loco. É VEDADA a distribuição de alimentação pronta em marmitex ou 

em caixas hot box. É VEDADA a distribuição de alimentos semi- prontos para serem finalizados nas unidades escolares. 

3.9.2.1 A equipe de nutricionistas da CONCESSIONÁRIA deverá: 

a) Realizar no mínimo uma visita por semana em cada unidade, para acompanhamento dos serviços 

prestados. Tais visitas deverão abranger todos os turnos. Em cada visita o nutricionista deverá 

fazer um relatório com pontos definidos pela equipe de Nutricionistas da Secretaria Municipal de 

Educação. 

Neste relatório deverá constar um espaço para observações e assinatura do gestor da unidade em 

que a visita foi realizada. Mensalmente estes relatórios deverão ser encaminhados ao Núcleo de 

Nutrição. 

b) Aplicar Teste de Aceitabilidade da Alimentação Escolar por pelo menos 1 vez ao ano. 

c) Participar de reuniões com a equipe de nutricionistas da Secretaria de Educação a fim de discutir 

cardápios, per captas e porcionamentos de alimentos previamente estabelecidos pela Prefeitura 

de Nova Lima, bem como discutir outros assuntos pertinentes à Alimentação Escolar. 

d) Promover capacitações com base no Manual de Boas Práticas de Fabricação de Alimentos, 

legislação vigente em relação às normas sanitárias e PNAE para as cozinheiras e demais equipe 

técnica. 

e) Subsidiar recursos de pessoal, insumos e o que mais se fizer necessário para realização de Projetos 

de Educação Alimentar e Nutricional em parceria com a equipe de nutricionistas da Secretaria de 

Educação (ex. realização de Oficinas Culinárias, Projeto Prove e Aprove, Projeto Merenda em Casa, 

Concursos de Receitas, etc). 

f) Elaborar fichas técnicas das preparações que compõem o cardápio em parceria com a equipe 

técnica da Secretaria de Educação. 

g) planejamento dos cardápios escolares (cardápios convencionais, cardápios para alunos com 

necessidades alimentares especiais, cardápio de merenda de férias e cardápios festivos), 

conforme previsto na Resolução CFN n°465 de 2010 e Resolução FNDE n° 06 de 2020; 

h) elaborar os termos de referência referentes à aquisição de gêneros alimentícios adquiridos com a 

verba do PNAE; 

i) elaborar as especificações de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, equipamentos, 

utensílios, epi’s e uniformes a serem adquiridos pela CONCESSIONÁRIA; 
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j) visitas semanais ou de acordo com a necessidade para acompanhar e fiscalizar o contrato da 

concessionária e realizar outras atividades; 

k) organização e realização de formação complementar para as cozinheiras no que se refere à boas 

práticas de fabricação de alimentos, normativas do PNAE, introdução de novas receitas aos 

cardápios, bem como outros temas relacionados à alimentação e nutrição; aplicação de testes de 

aceitabilidade de acordo com manual do FNDE; planejamento, monitoramento e execução de 

atividades de educação alimentar e nutricional; acompanhamento dos alunos com necessidades 

alimentares especiais; avaliação antropométrica a fim de acompanhar o estado nutricional dos 

estudantes. 

l) aplicação de check list conforme exigências das Resoluções nº 216 de 15 de setembro de 2014, 

Resolução nº 275 de 21 de outubro de 2002. 

m) Demais atribuições previstas nas resoluções do PNAE e CFN.  

3.9.3 Da Prestação de Serviços 

3.9.3.1 Controle de Vetores e Pragas 

• A CONCESSIONÁRIA deverá realizar a dedetização e desratização das cozinhas, estoques e 

refeitórios sempre que se fizer necessário, devendo ser suficiente para que, ao longo de todo 

período contratual estas dependências estejam livres de vetores que possam transmitir doenças 

e possam prejudicar a qualidade da alimentação oferecida aos estudantes. 

• Em caso de aparecimento de qualquer vetor nas dependências das unidades (cozinha e estoque) 

a empresa deverá providenciar o correto controle de pragas em no máximo vinte e quatro horas. 

Este serviço deverá ser feito por empresa especializada que possua alvará sanitário atualizado.  

• A empresa deverá manter um registro em cada unidade com a data de realização das dedetizações 

e desratizações realizadas no local, assim como a sua validade. Este registro poderá ser consultado 

a qualquer momento pelos agentes fiscalizadores e uma cópia do mesmo, deverá ser 

encaminhada à CONTRATANTE. 

3.9.3.2 Controle de Potabilidade da Água 

• A CONCESSIONÁRIA deverá efetuar análise de potabilidade da água de cada Unidade sempre que 

necessário e o laudo deverá ser encaminhado ao Núcleo de Nutrição da Secretaria Municipal de 

Educação. Nos casos em que forem verificados problemas com a potabilidade da água a 
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CONCESSIONÁRIA deverá se responsabilizar pelo fornecimento de água potável (própria para 

consumo humano) para o preparo da alimentação escolar, limpeza de utensílios, equipamentos e 

instalações durante o período em que for necessário, até que o problema seja resolvido. 

• A CONCESSIONÁRIA deverá garantir a limpeza e desinfecção das caixas d’água que deverão ser 

feitas a cada 6 meses e/ou na ocorrência de acidentes com contaminação da água (animais, 

enchentes etc.) ou, ainda, quando forem detectadas alterações na qualidade da água, tais como: 

Coloração, odor ou sabor alterado, análise microbiológica que demonstre contaminação, análise 

físico-química com resultado fora das especificações. O certificado de execução de limpeza de 

caixas d’água deverá ser arquivado na unidade escolar e cópia encaminhada à Secretaria de 

Educação. 

3.9.3.3 Limpeza da Caixa de Gordura 

• A CONCESSIONÁRIA deverá realizar a limpeza da caixa de gordura de todas as unidades, sempre 

que necessário. O registro de execução deverá ser arquivado na unidade escolar e cópia 

encaminhada à Secretaria de Educação. 

3.9.3.4 Higiene de Ambiente, Utensílios e Equipamentos 

• A CONCESSIONÁRIA ficará responsável pela limpeza da cozinha, estoque, refeitórios e área de 

descarte de resíduos alimentares, assim como de todos os utensílios, equipamentos e mobiliários. 

A higienização deverá ser realizada de acordo com as orientações previstas no Manual de Boas 

Práticas de Fabricação de Alimentos e Procedimentos Operacionais Padronizados.  

•  Deverão ser mantidos constantemente limpos: piso, paredes, janelas, vidros, teto, utensílios, 

equipamentos, móveis, telas milimétricas, exaustores, coifas, prateleiras, mesas, cadeiras, 

bancadas, luminárias, câmaras frias, balcões térmicos, bebedouros, etc. que se encontrem dentro 

destas dependências.  

• A CONCESSIONÁRIA também deverá realizar a desinfecção destes locais e de tudo que se encontra 

em seu interior com a utilização de produtos específicos para este fim, que garantam a eliminação 

dos micro-organismos sem o comprometimento da saúde da população atendida.  

• A CONCESSIONÁRIA deverá utilizar procedimentos e produtos reconhecidos e aprovados pela 

Vigilância Sanitária, conforme descrito no MBPF e nos POP´s. 

• Todos os utensílios deverão ser lavados e desinfetados após cada uso (quantas vezes forem 

necessárias), principalmente se eles forem de uso direto por parte dos comensais atendidos. Em 
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virtude disso a CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar quantidade suficiente de pratos, talheres e 

copos para o número de comensais atendidos em cada local permitindo que a correta desinfecção 

seja feita para todas as turmas.  

• A CONCESSIONÁRIA deverá adotar procedimentos de manutenção preventiva e corretiva de todos 

os equipamentos da cozinha e refeitório, e panelas de pressão, evitando desta forma, a ocorrência 

de acidentes de trabalho. 

3.9.3.5 Saúde do Manipulador de Alimentos  

A situação de saúde dos manipuladores é de suma importância para o desenvolvimento das    atividades diárias com 

eficácia e segurança: 

• A CONCESSIONÁRIA deverá assegurar que durante a execução dos serviços, seus funcionários 

estejam devidamente uniformizados, em conformidade com padrões estabelecidos pelo 

CONTRATANTE, devendo dotá-los dos equipamentos de proteção individuais aplicados a natureza 

do serviço, sendo que os mesmos deverão manter-se limpos e asseados, quer nos aspectos do 

vestuário, bem como, higiene pessoal. 

• A CONCESSIONÁRIA deverá manter controle de saúde de seu pessoal conforme legislação 

pertinente e POP da Saúde do Manipulador de Alimentos, fornecendo ao CONTRATANTE atestado 

médico de todos os seus empregados, nos primeiros 15 dias após o início da prestação dos serviços 

e a seguir a cada 12 meses. 

3.9.3.6 Coleta de amostras de alimentos dos cardápios servidos 

•  A CONCESSIONÁRIA deverá fazer a coleta de amostras de todos os alimentos e água servidos na 

alimentação escolar e refeições de acordo com as orientações previstas no MBPF. Estas amostras 

deverão ser corretamente armazenadas por 72 (setenta e duas) horas. Sempre que houver 

dúvidas sobre a qualidade higiênico-sanitária de algum alimento servido, a empresa deverá 

providenciar um laudo com a análise da referida amostra coletada daquele alimento, apresentado 

por empresa capacitada para a realização deste serviço, sem custos adicionais para o Município.  

3.9.3.7 Adequação da Estrutura física de cozinhas, estoques e refeitórios 

• Anualmente será realizada a aplicação de check list, conforme legislação vigente, pelas 

nutricionistas da Secretaria de   Educação acompanhadas de uma nutricionista da 
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CONCESSIONÁRIA. Após a aplicação deste documento será elaborado um relatório com fotos a 

fim de facilitar o diagnóstico das inadequações estruturais nos setores relacionados à produção 

da alimentação escolar, que deverão ser adequadas pela CONCESSIONÁRIA.  

• A CONCESSIONÁRIA deverá fazer a manutenção preventiva e corretiva de toda a estrutura física 

das cozinhas, estoques e refeitórios. 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 

NÚCLEO DE NUTRIÇÃO 
 

CHECK – LIST  
 

Escola:__________________________________________________________________ 

Data:____/ ____/ ______ Horário:_________ 

Nutricionistas responsáveis pela avaliação: 

________________________________________________________________________ 

Coordenação de cozinha: 

________________________________________________________________________ 

Diretora da Escola: 

________________________________________________________________________ 

 
 

1 CONDIÇÕES DA ÁREA EXTERNA SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

PONTUAÇÃO 
(0 – 1 pt) 

1.1 Área externa livre de focos de insalubridade, de objetos em 
desuso ou estranhos ao ambiente?     

1.2 Área externa livre de vetores e outros animais no pátio e 
vizinhança?     

1.3 Área externa livre de focos de poeira, de acúmulo de lixo 
nas imediações, de água estagnada, dentre outros?     

1.4 
Vias de acesso interno com superfície dura ou pavimentada, 
adequada ao trânsito sobre rodas, escoamento adequado e 
limpas?  

  
 

 

1.5 Acesso direto, não comum a outros usos (habitação)?     
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1.6 Fossas, esgoto conectado à rede pública, caixas de gordura 
em adequado estado de conservação e funcionamento?     

1.7 
Abastecimento de água potável, ligado à rede pública ou 
com potabilidade atestada através de laudo oficial (validade 
de 6 meses) 

  
 

 

1.8 Caixa d´água com volume e pressão adequados     

2 CONDIÇÕES DA ÁREA INTERNA DA COZINHA. SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

PONTUAÇÃO 
(0 – 1 pt) 

2.1 Tamanho da cozinha é adequado?     
2.2 A área de produção encontra-se limpa e organizada?     

2.3 Há ausência de objetos estranhos ao ambiente (celular, 
jornais, guarda- chuva, rádio, objetos em desuso).     

2.4 
Acesso adequado, direto e independente (área livre de focos 
de insalubridade, ausência de lixo, animais, insetos, roedores 
e não comuns a outros usos, habitações).  

  
 

 

2.5 As janelas estão teladas (telas milimétricas)?     

2.6 As janelas são de superfície lisa, de fácil higienização, 
ajustadas aos batentes, sem falhas de revestimento?     

2.7 As janelas estão em adequado estado de conservação (livres 
de falhas, rachaduras, umidade, descascamento e outros)?     

2.8 
O piso é de material que permite fácil e apropriada 
higienização (liso, resistente, drenados com declive, 
impermeável e outros)? 

  
 

 

2.9 O piso está em adequado estado de conservação (livre de 
defeitos, rachaduras, trincas, buracos e outros)?     

2.10 Há sistema de drenagem dimensionado adequadamente, 
sem acúmulo de resíduos?     

2.11 
Há drenos, ralos sifonados e grelhas colocados em locais 
adequados de forma a facilitar o escoamento e proteger 
contra a entrada de baratas, roedores, etc? 

  
 

 

2.12 O piso da cozinha está íntegro e limpo?     
2.13 As paredes da cozinha estão integras e limpas?     
2.14 O teto da cozinha está íntegro e limpo?     

2.15 O teto tem acabamento liso, em cor clara, impermeável, de 
fácil limpeza e, quando for o caso, desinfecção?     

2.16 
O teto está em adequado estado de conservação (livre de 
trincas, rachaduras, umidade, bolor, descascamentos e 
outros)? 

  
 

 

2.17 
As paredes e divisórias tem acabamento liso, impermeável e 
de fácil higienização até uma altura adequada para todas as 
operações? 

  
 

 

2.18 As paredes e divisórias são de cor clara?       
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2.19 
As paredes e divisórias estão em adequado estado de 
conservação (livres de falhas, rachaduras, umidade, 
descascamento e outros)? 

  
 

 

2.20 Existência de ângulos abaulados entre as paredes e o piso e 
entre as paredes e o teto?     

2.21 As portas se ajustam ao batente?     
2.22 As portas estão íntegras e limpas?     
2.23 As portas são de superfície lisa, de fácil higienização?     
2.24 Há borracha de vedação nas portas da cozinha?     

2.25 
Existência de lavatórios na área de manipulação com água 
corrente, dotados preferencialmente de torneira com 
acionamento automático e em número suficiente de modo a 
atender toda a área de produção? 

  

 

 

2.26 
Lavatórios em condições de higiene, dotados de sabonete 
líquido inodoro antisséptico, toalhas de papel não reciclado 
e coletor de papel acionados sem contato manual? 

  
 

 

2.27 Existe botijão de gás dentro da cozinha (P13)?     
2.28 Há vazamento de gás?     
2.29 A mangueira de gás está em boas condições?     

2.30 As lixeiras das áreas de preparação e de armazenamento 
possuem tampa com acionamento por pedal?     

2.31 Retirada frequente dos resíduos da área de processamento, 
evitando focos de contaminação?     

2.32 Existência de área adequada para estocagem dos resíduos?     

2.33 Os panos de limpeza são trocados regularmente? (descartar 
os panos PERFEX após cada uso)     

2.34 
Há presença de gêneros que não fazem parte da alimentação 
escolar? (Considerar gêneros presentes no estoque, 
geladeira e freezer) 

  
 

 

2.35 Há cartazes informativos afixados na área de produção e de 
recebimento?     

2.36 Os cartazes afixados estão em bom estado de conservação?     

2.37 Os materiais de limpeza (rodos, vassouras e pás) são de usa 
exclusivo da cozinha.     

2.38 Há filtro de água? Data da última troca de vela __/__/__     

2.39 

Há bebedouros? Data da última manutenção:  
__/__/__ ______________________________ 

__/__/__ ______________________________ 

__/__/__ ______________________________ 

__/__/__ ______________________________ 
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__/__/__ ______________________________ 

3 UTENSÍLIOS. SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

PONTUAÇÃO 
(0 – 1 pt) 

3.1 Os utensílios são em quantidade suficiente?      

3.2 Os utensílios são de materiais adequados? (inox, polietileno 
ou vidro) Estão em bom estado de conservação?     

3.3 Os utensílios estão bem higienizados?     
3.4 Os utensílios estão bem acondicionados?     

3.5 
É realizada a troca regular da esponja? (Trocar a esponja pelo 
menos semanalmente, ou antes, deste período, caso julgar 
necessário). 

  
 

 

3.6 Ausência de material ácido (limpa alumínio) ou abrasivo 
(palha de aço) para panela e utensílios?      

3.7 A desinfecção de pratos, copos e talheres é realizada com 
solução clorada de forma adequada?     

4 EQUIPAMENTOS. SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

PONTUAÇÃO 
(0 – 1 pt) 

4.1 

Os equipamentos são em quantidade suficiente? 
- Freezer 
- Geladeira 
- Balança plataforma 
- Balança digital 
- Fogão 
- Forno 
- Liquidificador industrial 
- Liquidificador doméstico 
- Batedeira 
- Processador de alimentos 
- Extrator de suco 
- Microondas 
- Bebedouros 
- Balcão térmico 
- Vitrine Fria 
- Carrinho Plataforma 
- Termômetros 

  

 

 

4.2 Os equipamentos disponíveis permitem o cumprimento dos 
cardápios e a produção de refeições?     

4.3 Na cozinha há material ou equipamento em desuso?     
4.4 Os equipamentos estão bem conservados e higienizados?     

4.5 Há necessidade de manutenção em algum equipamento? Se 
sim, já foi feita a solicitação?     

4.6 Há termômetros em número suficiente?     

5 REFEITÓRIO SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

PONTUAÇÃO 
(0 – 1 pt) 
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5.1 O ambiente está limpo e livre de objetos em desuso?     

5.2 O cardápio encontra-se afixado no refeitório para 
conhecimento dos alunos?     

5.3 Piso em boas condições de conservação?     
5.4 Piso do refeitório é higienizado diariamente?      
5.5 As mesas, bancos e bancadas são higienizadas após o uso?     

5.6 Durante o atendimento são removidas as sujidades das 
mesas, bancos e bancadas?     

5.7 Teto em boas condições de conservação?     
5.8 Paredes em boas condições de conservação?     
5.9 Portas e janelas em boas condições de conservação?     
5.10 Móveis em boas condições de conservação?     

5.11 A lixeira usada no refeitório possui tampa com acionamento 
por pedal? Está limpa e em bom estado de conservação?     

5.12 O lixo produzido é recolhido sempre que necessário?     
5.13 Dispõe de balcão térmico?     
5.14 Presença de animais ou pragas?     

5.15 Dispõe de número adequado de mesas e cadeiras para 
acomodação dos alunos?     

6  LACTÁRIO / BERÇÁRIO SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

PONTUAÇÃO 
(0 – 1 pt) 

6.1 Os lavatórios do lactário estão dotados de sabonete liquido 
antisséptico e papel toalha?     

6.2 O lactário/berçário encontra-se limpo e organizado?     
6.3 Presença de objetos estranhos no ambiente?     
6.4 Os utensílios estão armazenados em locais adequados?     
6.5 Os equipamentos encontram-se limpos?     
6.6 A lixeira está em bom estado de conservação?     
6.7 O lixo é recolhido sempre que necessário?     

6.8 Os materiais de limpeza são diferentes dos utilizados na 
área de produção?     

6.9 Os panos de limpeza são trocados regularmente?     
6.10 Há cartazes informativos afixados?     
6.11 Os cartazes estão em bom estado de conservação?     
6.12 O cardápio preparado corresponde ao planejado?     
6.13 As preparações estão saborosas?     
6.14 A higienização de mamadeiras e copos com bico está sendo 

realizada de maneira adequada?     
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6.15 O local de distribuição das refeições do berçário encontra-
se limpo?     

6.16 O local onde as crianças fazem as refeições está sendo 
limpo corretamente?     

6.17 As preparações estão sendo transferidas para o berçário de 
forma adequada?     

6.18 O porcionamento está adequado, de modo a minimizar 
resto?     

6.19 As mamadeiras são retiradas do berçário após o horário de 
distribuição?     

7 ESTOQUES SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

PONTUAÇÃO 
(0 – 1 pt) 

7.1 Armazenamento e controle dos gêneros perecíveis     
7.1.1 Há geladeiras e freezers na quantidade suficiente?     
7.1.2 A geladeira está íntegra e limpa?     
7.1.3 A geladeira e o freezer são higienizados semanalmente?     
7.1.4 Há acumulo de gelo na geladeira e freezer?     
7.1.5 Há papelão ou madeira na geladeira ou freezer?     
7.1.6 As geladeiras estão organizadas de forma correta (parte 

superior com alimentos prontos para consumo, 
intermediária com alimentos pré-preparados e inferiores 
com alimentos in natura)? 

  

 

 

7.1.7 Existe algum alimento vencido na geladeira ou freezer?     
7.1.8 Existem gêneros de hortifruti estragados misturados a 

novos?     

7.1.9 
As carnes que chegam são inspecionadas? É realizada 
conferência sobre os tipos e características (cheiro, cor, 
aspecto)? 

  
 

 

7.1.10 A carne é guardada imediatamente após a conferência?     
7.1.11 Existe excesso de carne estocada no freezer?     

7.1.12 A quantidade e qualidade dos produtos entregues na 
unidade são conferidas durante o recebimento?     

7.1.13 Carnes, frutas e vegetais congelados e polpas de fruta estão 
sendo acondicionadas no mesmo freezer?     

7.2 Armazenamento e controle dos gêneros não perecíveis     
7.2.1 O estoque seco está limpo e íntegro?     
7.2.2 Há borracha de vedação na porta do estoque?     
7.2.3 Há papelão ou madeira no estoque seco?     
7.2.4 Os gêneros estão acondicionados sobre estrados ou 

prateleiras?     

7.2.5 As prateleiras do estoque estão afastadas da parede?     
7.2.6 As prateleiras do estoque são de material adequado?     
7.2.7 Os gêneros de limpeza são armazenados separadamente aos 

gêneros alimentícios?     
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7.2.8 As caixas de horti estão bem acondicionadas e higienizadas?     
7.2.9 Existe algum alimento vencido no estoque seco?     
7.2.10 As embalagens dos alimentos apresentam alguma 

adulteração?     

7.2.11 Existe algum alimento sem rótulo (atentar para agricultura 
familiar)?     

7.2.12 Ao ser retirado algum alimento do estoque é respeitado o 
sistema PVPS (Primeiro que Vence, Primeiro que Sai)?     

8 ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

PONTUAÇÃO 
(0 – 1 pt) 

8.1 
Iluminação natural ou artificial adequada à atividade 
desenvolvida, sem ofuscamento, reflexos fortes, sombras e 
contrastes excessivos? 

  
 

 

8.2 Luminárias com proteção adequada contra quebras e em 
adequado estado de conservação?     

8.3 Luminárias estão limpas?     

8.4 
Instalações elétricas embutidas ou quando exteriores 
revestidos por tubulações isolantes e presas a paredes e 
tetos? 

  
 

 

8.5 
Ventilação e circulação de ar capazes de garantir o conforto 
térmico e o ambiente livre de fungos, gases, fumaça, pós, 
partículas em suspensão e condensação de vapores sem 
causar danos à produção? 

  

 

 

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E VESTIÁRIOS PARA OS 
MANIPULADORES SIM NÃO NÃO SE 

APLICA 
PONTUAÇÃO 

(0 – 1 pt) 
9.1 Independentes para cada sexo, identificados e de uso 

exclusivo para manipuladores de alimentos?     

9.2 Ausência de comunicação direta (incluindo sistema de 
exaustão) com a área de trabalho e de refeições?     

9.3 Pisos e paredes adequadas e apresentando satisfatório 
estado de conservação?     

9.4 Iluminação e ventilação adequadas?     

9.5 
Instalações sanitárias dotadas de produtos destinados à 
higiene pessoal: papel higiênico, sabonete líquido inodoro 
antisséptico e toalhas de papel não reciclado para as mãos? 

  
 

 

9.6 Presença de lixeiras com tampas e com acionamento não 
manual?     

9.7 Presença de avisos com os procedimentos para lavagem das 
mãos?     

9.8 Vestiários com área compatível e armários individuais para 
todos os manipuladores?     

9.9 
Duchas ou chuveiros em número suficiente (conforme 
legislação específica), com água fria ou com água quente e 
fria? 

  
 

 

10 CRITÉRIOS BÁSICOS DE HIGIENE PESSOAL SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

PONTUAÇÃO 
(0 – 1 pt) 
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10.1 Funcionários usando uniforme exclusivo para o serviço na 
cozinha?     

10.2 Uniformes limpos e em adequado estado de conservação?     

10.3 Funcionários usando touca adequadamente (touca branca, 
limpa, cabelo completamente coberto pela touca?).     

10.4 Funcionários com bijuterias ou adornos?     
10.5 Funcionários com unhas cortadas e sem esmalte?     

10.6 
Funcionários aparentemente saudáveis, isentos de lesões 
nas mãos ou outros sintomas (gripe, resfriados, 
conjuntivites, etc)? 

  
 

 

10.7 Funcionários com bons hábitos de higiene nas mãos 
(lavagem das mãos)?     

10.8 Funcionários falando desnecessariamente na produção?     

10.9 
Funcionários espirram sobre os alimentos, cospem, tossem, 
fumam, manipulam dinheiro ou praticam outros atos que 
possam contaminar o alimento? 

  
 

 

10.10 Existência de supervisão periódica do estado de saúde dos 
manipuladores?     

10.11 Utilização de Equipamento de Proteção Individual?     

11 PREPARO DOS ALIMENTOS SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

PONTUAÇÃO 
(0 – 1 pt) 

11.1 Alimentos e temperos em uso estão acondicionados em 
recipiente fechado e identificado?     

11.2 A carne é descongelada corretamente?     

11.3 A carne é retirada da geladeira na medida da necessidade de 
seu preparo?     

11.4 Ocorre adaptação de cardápio a fim de se evitarem perdas?     

11.5 A higienização das frutas, verduras e legumes é feita 
corretamente?     

11.6 É evitada a contaminação cruzada?     
11.7 O cardápio está sendo preparado conforme planejado?     

11.8 A alimentação da escola está bem apresentada e com 
tempero suave?     

11.9 A salada está exposta, atrativa e bonita aos olhos dos alunos?     

11.10 As cantineiras incentivam o consumo de verduras pelos 
alunos?     

11.11 O suco, vitaminas de fruta e leite estão sem açúcar?     

11.12 
As preparações são mantidas tampadas e em temperatura 
adequada (acima de 65º para alimentos quentes e abaixo de 
10º para alimentos frios) quando não estão sendo servidas? 

  
 

 

11.13 É realizada a coleta de amostras diariamente?     
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11.14 As amostras estão acondicionadas corretamente?      
11.15 As amostras têm sido descartadas com 72 hrs?     

11.16 Entram na cozinha apenas os responsáveis pela produção 
dos alimentos?     

11.17 Há sobras de comidas preparadas?     
11.18 Acontece reaproveitamento de sobra?      

12 CONTROLES SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

PONTUAÇÃO 
(0 – 1 pt) 

12.1 É realizado o controle do número de refeições servidas 
diariamente? Citar o método de contagem     

12.2 É realizado o controle de estoque de gêneros diariamente?     

13 DOCUMENTAÇÃO SIM NAO  PONTUAÇÃO 
(0 – 1 pt) 

13.1 Alvará Sanitário atualizado     
13.2 Limpeza da caixa d’água (semestral)     
13.3 Desinsetização e/ou Desratização     
13.4 Exames de saúde periódicos     
13.5 Manual de Boas Práticas está disponível e sendo utilizado?     

 
NOTA FINAL:                                                                                                                                                  

 
Observações: 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Nova Lima, ______ de ________________________ de ______ 

 
Assinaturas/ Carimbo 
 

 
 
 

Nutricionista 

 
 
 

Coordenadora de Cozinha 

 
 
 

Diretor Escolar 
 

3.9.3.8 Do Quadro de Pessoal 

• Toda equipe de trabalho da CONCESSIONÁRIA deverá ser supervisionada e orientada por 

profissional nutricionista, devidamente registrado no Conselho Regional de Nutricionistas (CRN), 
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que se responsabilizará tecnicamente pela alimentação distribuída. Ressalta- se que a 

responsabilidade técnica pela execução do PNAE fica à cargo das nutricionistas da Secretaria de 

Educação, conforme determina a Resolução n° 06 de 08 de maio de 2020 e cadastro obrigatório 

na plataforma do SIMEC- FNDE. 

• Para a contratação da mão de obra responsável pela execução da alimentação escolar 

(cozinheiras) deverá possuir experiência comprovada na área e deverá ser exigida formação 

mínima de Ensino Fundamental Incompleto (5º ano), considerando que para o desenvolvimento 

das atividades inerentes a função é requerido o conhecimento de medidas, cálculos, leitura, 

interpretação e execução de cardápios e receitas, dentre outras atribuições. 

• A CONCESSIONÁRIA deverá dispor de mão de obra (cozinheiras) em número suficiente ao 

atendimento das demandas das Unidades, conforme quadro abaixo, assentada no número 

estimado de refeições a serem produzidas e distribuídas diariamente, além de observar o horário 

definido para o intervalo (recreio). Nesse sentido, todos os comensais devem ser atendidos no 

período destinado ao consumo das refeições. 

 

Escolas e Creches Municipais Número de Cozinheiras por 
unidade escolar 

1 E.M. Ana do Nascimento Souza  6 

2 E.M. Áurea Lima Taveira - Prédio 1 8 

3 E.M. Áurea Lima Taveira - Prédio 2 6 

4 E.M. Benvinda Pinto Rocha  10 

5 E.M. Carlos Henrique Róscoe   8 

6 E.M. César Rodrigues  8 

7 E.M. Cristiano Machado  8 

8 E.M. Dalva Cifuentes Gonçalves 9 

9 E.M. David Finlay  8 

10 E.M. Dona Antonieta Dias de Souza  10 

11 E.M. Dulce Santos Jones  8 
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12 E.M. Emília de Lima   7 

13 E.M. Emília de Lima  Fundamental -  ANEXO GEORGE  10 

14 E.M. Florie Wanderley Dias  10 

15 E.M. Harold Jones  8 

16 E.M. José Brasil Dias  10 

17 E.M. José Francisco da Silva  12 

18 E.M. Martha Drummond  Fonseca 8 

19 E.M. Rubem Costa Lima  8 

20 E.M. Urcino do Nascimento 6 

21 E.M. Vera Wanderley Dias  8 

22 E.M. Vicente Estevão dos Santos  10 

23 CEI Professor Cássio Magnani  8 

24 CEI Florie Wanderley Dias  5 

25 CEI Maria da Conceição Taveira Correa 8 

26 CEI Maria de Lourdes Scoralick  7 

27 CEI Nancy Romani 9 

28 CEI Nize Conceição 9 

29 Creche Lar da Esperança   6 

30 Creche Menino Jesus 7 

 

 

 

3.9.4 Especificação Técnica dos Alimentos 

No preparo das refeições a CONCESSIONÁRIA deverá utilizar os gêneros alimentícios de primeira 

qualidade os quais devem estar dentro de seu prazo de validade, frescos e in natura, conforme o caso, além 
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de mão de obra adequada quanto aos quesitos habilidade, higiene pessoal, vestuário, etc. A qualidade dos 

gêneros alimentícios ofertados pela CONCESSIONÁRIA será verificada pela Prefeitura, por meio de visitas 

periódicas às Unidades escolares pela equipe de nutricionistas da Secretaria de Educação. 

3.9.4.1 Gêneros Não Perecíveis: 

O Núcleo de Nutrição da Secretaria de Educação poderá, no decorrer da vigência do contrato, incluir 

ou excluir gêneros não- perecíveis para o atendimento aos estudantes matriculados na rede municipal de 

ensino, conforme demanda do município. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO  

01 

Açafrão pó fino, homogêneo, coloração amarela intensa, sem adulterações e contaminações de 

qualquer espécie. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade 

e peso líquido. Embalagem original de fábrica de 50 gramas. 

02 

Adoçante dietético líquido com edulcorantes artificiais, a base de sucralose. Frasco contendo 100 

ml.  

Ex.: Zero Cal Sucralose ou similar. 

03 

Adoçante dietético em pó para uso culinário, a base de eritritol. Não poderá conter ciclamato e 

sacarina sódica.  Embalagem original de fábrica entre 250g e 300g. 

Ex: Zero-cal ou similar. 

04 

Água de coco 100% natural. Sem adição de conservadores artificiais e açúcar. Embalagem Tetra 

Pak de 1 litro, tampa rosqueada. 

Ex: Do Bem ou similar. 

05 

Alimento achocolatado em pó diet ou chocolate em pó diet, instantâneo, boa dissolução, com 

cacau em pó, maltodextrina, vitaminas e minerais, isento de sacarose. Não poderá conter em 100 

grs do produto mais que 250 mg de sódio e 5,5 grs de gordura saturada. Embalagem original de 

fábrica com no mínimo 200g, contendo no rótulo datas de fabricação e ou/lote e validade.  

Ex.: Achocolatado Diet Gold ou similar. 

06 

Açúcar cristal tipo 1, de origem vegetal, constituído fundamentalmente por sacarose de cana de 

açúcar, sólido, com cristais bem definidos brancos, sem impurezas, sem empedramento. Embalagem 

com 5 quilogramas, contendo no rótulo datas de fabricação e ou/lote e validade. 

Ex.: União ou similar. 
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07 

Ameixa seca sem caroço, 100% natural, acondicionada em embalagem plástica original de fábrica 

com 100g, isenta de fungos ou parasitas e livre de fragmentos estranhos. 

Ex: Viva Salute ou similar. 

08 

Amendoim torrado do grupo descascado e subgrupo despeliculado. Classe miúdo, subclasse bicolor 

e tipo único. Sem vagem, grãos inteiros e maduros, sãos, perfeitos e de tamanho e coloração 

uniformes. Livres de qualquer tipo de impurezas, sujidades e resíduos. Acondicionada em 

embalagem plástica original de fábrica. Embalagem de 500 gramas.  

Ex.: Pachá ou similar. 

09 

Amido de milho: Produto amílaceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e 

limpas, isentas de matérias terrosas e parasitos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira 

creptação quando comprimidos entre os dedos. Embalado em embalagem de 500g original de 

fábrica, podendo ter caixa de papel rígido como embalagem secundária.  

Ex.: Pachá ou similar. 

10 

Arroz agulhinha, beneficiado, longo fino, tipo 1, polido à água, sem impurezas, 100% natural, não 

precisa escolher. Com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes do peso antes da 

cocção. Deve apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após o cozimento. Embalagem 

com 5 Kg original de fábrica. Condições deverão estar de acordo com a Portaria MAA 269, 1988, 

isentos de insetos, parasitos e larvas. 

Ex.: Prato Fino ou similar. 

11 

Atum em conserva: ralado, enlatado, conservado em óleo comestível, primeira qualidade, 

embalagem com 170 gramas, com tampa abre-fácil, sabor natural. 

Ex.: Gomes da Costa ou similar. 

12 

Atum Sólido ao Natural Light: sólido, enlatado, embalagem com mínimo 170 gramas, com tampa 

abre-fácil, sabor natural, tendo como ingredientes únicos atum, água e sal, 

Ex.: Gomes da Costa ou similar. 

13 

Aveia em flocos finos: produto resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza e classificação. 

Em porção de 30g conter no máximo: 110Kcal e 2,5g gorduras totais; no mínimo: 4g de proteínas e 

2,5 g de fibra alimentar; não conter sódio nem açúcar simples. Embalado em pacote de no mínimo 

165g original de fábrica, podendo ter caixa de papel rígido como embalagem secundária.  

Ex.: Quaker ou similar. 

14 
Azeite de Oliva extravirgem, com acidez máxima de 0,5%. Embalagem em vidro ou plástico, de cor 

âmbar ou verde, com bico dosador. Embalagem com conteúdo mínimo de 500 ml. 
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Ex.: Cocinero ou similar. 

15 

Aveia em flocos grossos: produto resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza e 

classificação. Em porção de 30g conter no máximo: 110Kcal e 2,5g gorduras totais; no mínimo: 4g de 

proteínas e 2,5 g de fibra alimentar; não conter sódio nem açúcar simples. Embalado em pacote de 

no mínimo 450g original de fábrica, podendo ter caixa de papel rígido como embalagem secundária.  

Ex.: Quaker ou similar. 

16 

Bebida Vegetal de Coco: bebida feita a partir de água, creme de coco, açúcar, maltodextrina, sal, 

emulsificantes, aromatizantes, estabilizantes, enriquecida com vitaminas, cálcio e outros minerais. 

Embalagem tipo Tetra Pak de 1 litro. 

Ex.: AdeS ou similar. 

17 

Bebida Vegetal de Soja: bebida feita a partir de água, grãos de soja não transgênica, açúcar, sal, 

emulsificantes, aromatizantes, edulcorantes, estabilizantes, enriquecida com vitaminas, cálcio e 

outros minerais. Embalagem tipo Tetra Pak de 1 litro. 

Ex.: AdeS ou similar. 

18 

Biscoito de arroz integral Mini: biscoito de arroz integral e sal, sem conservantes e sem 

aromatizantes. Sem glúten, açúcar, leite e derivados. Embalagem de 150 gramas. 

Ex.: Camil ou similar. 

19 

Biscoito de polvilho: biscoito assado a base de polvilho sem glúten, sem leite e derivados, sem 

lactose; sem conservante, sem aromatizante; sem corante. Pacote com peso mínimo de 100 gramas. 

Ex.: Nazinha ou similar. 

20 

Biscoito salgado, tipo Cream Cracker, crocante. Deve conter, em 30g do produto: máximo de 4,5g 

de gorduras totais, máximo de 190g de sódio e mínimo de 1g de fibra alimentar. Pacote de 200 

gramas. 

Ex.: Aymoré ou similar. 

21 

Biscoito salgado, tipo Cream Cracker Integral, crocante. Deve conter em 30g do produto: máximo 

de 5g de gorduras totais, máximo de 195g de sódio, e mínimo de 1,5g de fibra alimentar. Pacote com 

no mínimo 200 gramas. 

Ex.: Bauducco ou similar. 

22 

Biscoito doce, tipo Maria ou Maizena, crocante.  Deve conter em 30g do produto: máximo de 4,0g 

de gorduras totais, máximo de 100g de sódio, e mínimo de 0,7g de fibra alimentar. Pacote com no 

mínimo 200 gramas. 
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Ex.: Aymoré ou similar. 

23 

Biscoito doce, integral, crocante, que tenha cereal integral (aveia ou farinha de trigo integral) como 

ingrediente principal (primeiro da lista). Sabores: cacau e cereais, aveia e mel, morango e cereais.  

Pacote com no mínimo 150 gramas. 

Ex.: Nesfit ou similar. 

24 
❖ Biscoito integral sem açúcar: Embalagem com no mínimo 150 gramas. Deverá possuir 
farinha de trigo integral como primeiro ingrediente. Não deve conter: Maltodextrina, Acessulfame 
K, Aspartame, Ciclamato, Sacarina, Lactose e/ou Frutose.  
❖ Ex.: Vitao ou similar. 

25 

Biscoito tipo sequilho a base de amido de milho ou de mandioca, açúcar, gordura vegetal, ovos, sal 

e aromatizante. Não contém glúten e lactose. Embalagem com no mínimo 300 gramas. 

Ex.: Nazinha ou similar. 

26 

Café: tradicional, torrado e moído, dentro dos padrões de qualidade da Instrução Normativa Nº 16 

de 24 de maio de 2010 (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). Embalagem de 500 

gramas, pacotes tipo standing pack, totalmente selada, sem micro-furos. 

Ex.: Café Pilão ou similar. 

27 
Canela em casca. Na embalagem deve conter ingredientes, tabela nutricional, data fabricação e/ou 

lote, data de validade. Embalagem original de fábrica de 20 gramas. 

28 

Canela em pó: especiaria, cascas do tronco de canela da Índia moída, sem adulterações e 

contaminações de qualquer espécie, pó fino e homogêneo, na cor marrom claro, com cheiro e sabor 

característicos. Embalagem deve conter os ingredientes, tabela nutricional, data de fabricação e/ou 

lote, data de validade. Embalagem original de fábrica de 50 gramas. 

Ex.: Kitano ou similar. 

29 

Canjica de milho: grupo misturada, subgrupo despeliculado, classe branca, tipo 1. Embalagem de 

500 gramas original de fábrica. 

Ex.: Pachá ou similar. 

30 

Canjiquinha de milho: amarela, fina, livre de impurezas. Embalagem com 500 gramas original de 

fábrica, contendo no rótulo datas de fabricação e/ou lote e validade. 

Ex.: Pachá ou similar. 

31 

Castanha do Pará quebrada sem casca e sem sal. Sem sujidades, em embalagem plástica original de 

fábrica com 500g. 

Ex: Viva Salute ou similar. 
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32 

Chá mate: folhas e talos de erva-mate tostada, acondicionado em embalagem de papel rígido 

original de fábrica com 200 gramas, isento de matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de umidade 

e de fragmentos estranhos, sem glúten.  

Ex.: Mate Leão ou similar. 

33 

Chocolate em pó 70% de cacau: contenha o percentual de cacau explícito na embalagem. Deve 

apresentar como ingredientes cacau em pó, açúcar e aromatizante. Sem glúten, sem lactose, leite e 

derivados. Acondicionada em embalagem original de fábrica com 200g. 

Ex.: Nestlé ou similar. 

34 

Cacau em pó: deve conter na embalagem 100% cacau. Ingrediente único: cacau em pó. Sem glúten, 

sem lactose, leite e derivados. Acondicionada em embalagem original de fábrica com 200g. 

Ex.: Nestlé ou similar. 

35 

Coco ralado: que contenha em sua composição coco ralado, podendo ser adicionado de conservante 

e umectante. Não deve conter açúcar, glúten, colesterol e gordura trans. Embalagem de 100g 

original de fábrica. 

Ex.: Du Coco ou similar. 

36 

Colorau: colorífico, 0% de gordura trans, composto fubá, urucum e oleo vegetal. Pacotes de 500 

gramas. 

Ex.: Pachá ou similar. 

37 

Creme de leite: UHT, homogeneizado, que seja produzido a partir de creme de leite, leite em pó, 

espessante, estabilizantes, sem glúten, com mínimo de 17% de gordura. Embalagem tetra brik de 

200 gramas. Deve conter registro do Ministério da Agricultura na embalagem.  

Ex.: Itambé ou similar. 

38 
Doce de banana sem açúcar. Deve conter como ingredientes banana e, no máximo, ácido cítrico. 

Sem glúten e sem lactose. Embalagem original de fábrica com, no mínimo, 30 gramas. 

39 
Essência de Baunilha: aroma artificial de baunilha, água, álcool, corante caramelo IV e vanilina. 

Embalagem de 30ml original de fábrica. 

40 

Farinha de Arroz: Farinha de arroz obtida através da moagem de grãos, de cor branca, aspecto de 

pó fino homogêneo, sem sujidades ou impurezas, produto sem glúten. Embalagem de 1 kg original 

de fábrica. 

Ex.: Urbano ou similar. 

41 
Farinha de mandioca: Farinha de mandioca fina seca, classe branca, tipo 1, isento de parasitas, 

sujidades e larvas. Embalagem de 1 Kg original de fábrica. 
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Ex.: Pachá ou similar. 

42 

Farinha de milho amarela em flocos: Produzida a partir da moagem do milho, isenta de matéria 

terrosa e parasitos. Não poderá estar úmida. Embalagem de 500 gramas.  

Ex.: Yoki ou similar. 

43 

Farinha de trigo com fermento, tipo 1: Produto composto de farinha de trigo especial para consumo, 

obtida através da moagem do trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico e fermento químico. Deve 

apresentar cor branca, estar isenta de umidade ou impurezas. Embalagem plástica de 1 Kg original 

de fábrica. 

Ex.: Vilma ou similar. 

44 

Farinha de Trigo tradicional, tipo 1: Produto composto de farinha de trigo especial para consumo, 

obtida através da moagem do trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico. Deve apresentar cor 

branca, estar isenta de umidade ou impurezas. Embalagem plástica de 1 Kg. 

Ex.: Vilma ou similar. 

45 

Farinha de trigo integral: obtida da moagem dos grãos inteiros do trigo. Não deverá apresentar 

sujidades ou impurezas. Quantidade mínima de 4,5 gramas de fibra alimentar em 50 gramas do 

produto. Enriquecida com ferro e ácido fólico. Embalagem plástica de 500g original de fábrica. 

Ex.: Vilma ou similar. 

46 

Feijão Branco, tipo 1: novo, constituído de grãos inteiros e sãos, isento de material terroso, 

sujidades, larvas, parasitos, insetos e mistura de outras variedades e espécies. Devem estar 

acondicionados em embalagens de 500 gramas original de fábrica. Ex.: Camil ou similar 

47 

Feijão Carioca, tipo 1: novo, constituído de grãos inteiros e sãos, isento de material terroso, 

sujidades, larvas, parasitos, insetos e mistura de outras variedades e espécies. Devem estar 

acondicionados em embalagens de 1 quilograma original de fábrica. Ex.: Pink ou similar. 

48 

Feijão Preto, tipo 1: novo, constituído de grãos inteiros e sãos, isento de material terroso, sujidades, 

larvas, parasitos, insetos e mistura de outras variedades e espécies. Devem estar acondicionados em 

embalagens de 1 quilograma original de fábrica. Ex.: Camil ou similar. 

49 

Feijão Vermelho, tipo 1: novo, constituído de grãos inteiros e sãos, isento de material terroso, 

sujidades, larvas, parasitos, insetos e mistura de outras variedades e espécies. Devem estar 

acondicionados em embalagens de 1 quilograma original de fábrica. Ex.: Camil ou similar 
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50 

Fermento biológico seco: fermento biológico, seco, instantâneo. Composto por células de leveduras 

Saccharomyces cerevisae para preparo de produtos fermentados. Embalagem de 10 gramas original 

de fábrica. 

Ex.: Fleischmann ou similar. 

51 

Fermento em pó químico, embalagem plástica com tampa de rosca de 250 gramas, composto de 

amido de milho, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. Deve ferver ao 

contato com água. 

Ex.: Royal ou similar. 

52 

Fórmula Infantil a base de proteínas lácteas: Em pó, enriquecida com ferro, isenta de sacarose, 

indicado para lactentes de 0 a 6 meses de vida. Deve atender a todas as recomendações do Codex 

Alimentarius FAO/OMS e da portaria M.S. n 977/ 1998. Embalagem primárias em latas de 400 gramas 

devidamente rotuladas conforme legislação vigente.  

Ex.: Aptamil ou similar. 

53 

Fórmula Infantil a base de proteínas lácteas: Em pó, enriquecida com ferro, isenta de sacarose, 

indicado para lactentes após os 6 meses de vida. Deve atender a todas as recomendações do Codex 

Alimentarius FAO/OMS e da portaria M.S. n 977/ 1998. Embalagem primárias em latas de 400 gramas 

devidamente rotuladas conforme legislação vigente.  

Ex.: Aptamil ou similar. 

54 

Formula infantil sem lactose. Em pó, isenta de sacarose, indicado para lactentes menores de um 

ano. Deve atender a todas as recomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS e da portaria M.S. n 

977/ 1998. Embalagem primárias em latas de 400 gramas devidamente rotuladas conforme 

legislação vigente.  

Ex.: Aptamil ou similar. 

55 

Formula infantil com proteína láctea extensamente hidrolizada. Em pó, isenta de sacarose, indicado 

para lactentes menores de um ano. Deve atender a todas as recomendações do Codex Alimentarius 

FAO/OMS e da portaria M.S. n 977/ 1998. Embalagem primárias em latas de 400 gramas 

devidamente rotuladas conforme legislação vigente.  

Ex.: Aptamil ou similar. 

56 

Fubá de milho, obtido da moagem do grão de milho, de cor amarela, com sabor e odor característico, 

com ausência de umidade, fermentação e ranço, isento de sujidades, parasitas e materiais 

estranhos. Embalagem de 1 kg original de fábrica, contendo no rótulo datas de fabricação e /ou lote 

e validade. 
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Ex.: Pachá ou similar. 

57 

Grão de Bico: de primeira, novo, constituído de grãos inteiros, composto de matéria prima sã, limpa, 

isenta de matéria terrosa, parasitas e insetos. Embalagem plástica atóxica com 500g original de 

fábrica. 

58 

Iogurte Natural Integral – Ingredientes: leite de vaca pasteurizado e fermento lácteo. Não contém 

glúten. Embalado em embalagem plástica, resistente e atóxica, tampa lacrada contendo 500g do 

produto. Selo do IMA ou SIF. 

59 

Leite Integral em Pó: Leite em pó, pacote laminado contendo 400g do produto. Deve apresentar em 

26g do produto teor de gordura total mínimo de 6,5 g, máximo de 150 mg de Sódio e mínimo de 210 

mg de cálcio. Composto de leite integral apenas. Selo do IMA ou SIF. 

60 

Leite Semidesnatado: homogeneizado, que tenha recebido tratamento térmico especial UHT (Ultra 

High Temperature), aquecido até 142 a 145°C por 2 a 4 segundos e resfriado rapidamente. Deve 

apresentar em 200 ml do produto teor de gordura total entre 2,0g a 3,0g, máximo de 140 mg de 

Sódio e mínimo de 210 mg de Cálcio. Composto de leite semidesnatado e estabilizantes. Embalagem 

multilaminada cartonada de 1 litro, asséptica, impermeável ao ar, luz e germes, que possua perfeita 

conservação do sabor e das qualidades nutritivas. Com tampa de rosca. Selo do SIF. 

Ex.: Camponesa ou similar. 

61 

Leite Integral: homogeneizado, que tenha recebido tratamento térmico especial UHT (Ultra High 

Temperature), aquecido até 142 a145°C por 2 a 4 segundos e resfriado rapidamente. Deve 

apresentar em 200 ml do produto teor de gordura total de 5 a 8 g sendo no máximo 5 g de gordura 

saturada, máximo de 140 mg de Sódio e mínimo de 210 mg de cálcio . Composto de leite integral e 

estabilizantes. Embalagem multilaminada cartonada de 1 litro, asséptica, impermeável ao ar, luz e 

germes, que possua perfeita conservação do sabor e das qualidades nutritivas.  Com tampa de rosca. 

Selo do SIF. 

Ex.: Camponesa ou similar. 

62 

Leite semidesnatado zero lactose: homogeneizado, que tenha recebido tratamento térmico 

especial UHT (Ultra High Temperature), aquecido até 142 a145°C por 2 a 4 segundos e resfriado 

rapidamente. Deve apresentar em 200 ml do produto teor de gordura total de 2 a 2,5 g sendo no 

máximo 1,5 g de gordura saturada, 95 a 130 mg de Sódio e mínimo de 210 mg de cálcio . Composto 

de leite semidesnatado, enzima lactase e estabilizantes. Embalagem multilaminada cartonada de 1 
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litro, asséptica, impermeável ao ar, luz e germes, que possua perfeita conservação do sabor e das 

qualidades nutritivas.  Com tampa de rosca. Selo do SIF. 

Ex.: Camponesa ou similar. 

63 

Leite de soja: Leite de soja elaborado com extrato de soja, não contendo glúten e lactose, 

enriquecido com vitaminas e minerais.  Sabor natural. Lata de 300 gramas. 

Ex.: Soymilk ou similar. 

64 

Leite de coco: leite de coco para uso culinário, de origem vegetal, sem açúcar e sem lactose. 

Embalagem de 500mL, em vidro, com tampa plástica rosqueada. 

Ex.: Du Coco ou similar. 

65 

Leite condensado: preparado com leite fluido, açúcar e lactose. Poderá conter leite em pó e/ou 

permeado de leite. 0% de gordura trans. Não deve conter glúten. Embalagem tetra brik de 395 

gramas. 

Ex.: Itambé ou similar. 

66 Lentilha: Classe média, tipo 1. Embalagem plástica atóxica com 500 gramas original de fábrica.  

67 

Linhaça: Semente de linhaça marrom, grãos integrais, sem sujidades ou gravetos, embalagem de 250 

gramas original de fábrica. 

Ex.: Pachá ou similar. 

68 
Louro em folhas: erva para tempero desidratada. Apresentar folhas inteiras, íntegras, sem sujeiras, 

pedras, galhos ou outros. Embalagem de 3g. 

69 

Macarrão de arroz fusili s/ ovos: Massa alimentícia de arroz sem ovos, tipo parafuso, 1ª qualidade. 

Não contém glúten. Embalagem de 500 grs. 

Ex.: Santa Amália ou similar. 

70 

Macarrão Espaguete sem ovos: massa tipo espaguete, n°8, composto com sêmola de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico e corantes naturais. Após o cozimento indicado na embalagem, 

deve apresentar-se solto, macio e com sabor característico e boa digestibilidade. Pacote de 500 

gramas.  

Ex.: Vilma ou similar. 

71 

Macarrão parafuso integral: Massa tipo parafuso, sem ovos, composto de Farinha de Trigo e Glúten 

de Trigo. Embalagem de 500 gramas. 

Ex.: Vilma ou similar. 
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72 

Macarrão Penne com ovos: Massa tipo penne, composto de sêmola de trigo enriquecida com ferro 

e ácido fólico, ovos e corantes naturais. Após o cozimento indicado na embalagem, deve apresentar-

se solto, macio e com sabor característico. Embalagem de 500 gramas. 

Ex.: Dona Benta ou similar. 

73 

Macarrão Talharim com ovos: massa tipo talharim, n°1, composto com sêmola de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais. Após o cozimento indicado na embalagem, deve 

apresentar-se solto, macio e com sabor característico e boa digestibilidade. Pacote de 500 gramas.  

Ex.: Vilma ou similar. 

74 

Macarrão para sopa: Massa de Letrinhas, com sêmola enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e 

corante natural. Deve apresentar-se solto após o cozimento indicado na embalagem: boa 

digestibilidade. Validade mínima de 6 meses. Embalagem de 500 gramas. 

Ex.: Santa Amália ou similar. 

75 

Margarina vegetal com sal à base de água, óleos vegetais, sal, cloreto de potássio, vitaminas, 

emulsificantes, estabilizantes, conservadores, acidulante ácido cítrico, aromatizante. Antioxidante 

EDTA cálcio dissódico, TBHQ e BHT e corantes. Sem Glúten e sem Lactose. Embalagem de 500 

gramas.  

Ex.: Becel ou similar.  

76 
Manteiga: versão com sal. Embalagem com 500g. 

Ex: Itambé ou similar. 

77 

Milho verde em conserva: milho verde em conserva, sem líquido de cobertura, cozido a vapor, tendo 

como ingredientes milho verde, água e sal. Deve apresentar grãos inteiros, com tamanho e forma 

regulares, sem aditivos químicos. Livre de fermentação, isento de matéria terrosas, de parasitos e 

detritos animais e vegetais. Latas com peso drenado de 200 gramas. 

Ex.: Bonduelle ou similar. 

78 

Milho para pipoca: milho para pipoca, classe amarelo, grupo duro, tipo 1, livre de impurezas, 

sujidades e parasitos. Embalagem de 500 gramas. 

Ex.: Pachá ou similar. 

79 

Mistura para bolo sem glúten: mistura em pó para bolo, que tenha como base farinha de arroz e 

não contenha leite. Embalagem plástica de 300 gramas. 

Ex.: SupraSoy ou similar. 

80 
Noz-moscada em grão. Embalagem original de fábrica de 8 gramas. Na embalagem deve conter 

ingrediente único noz-moscada, data fabricação e/ou lote, data de validade. 
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81 

Óleo de soja refinado Tipo 1, 100% natural; comestível; extrato refinado; 0% de gordura trans. 

Embalagem de 900 ml. 

Ex.: Soya ou similar. 

82 

Orégano desidratado: erva seca, sem adulterações e contaminações de qualquer espécie. Na 

embalagem deve conter ingrediente, tabela nutricional, data fabricação e/ou lote, data de validade. 

Unidade de 5g. 

Ex.: Kitano ou similar.  

83 

Pão sem Glúten: pão isento de glúten e de lactose; com teor máximo de 300mg de sódio a cada 50g 

de produto; período entre data de fabricação e validade de mínimo 4 meses em temperatura 

ambiente. Embalagem plástica com no mínimo 200g.  

Ex.: Jasmine ou similar. 

84 

Páprica doce: pó homogêneo, coloração vermelha, sem adulterações e contaminações de qualquer 

espécie. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso 

líquido. Embalagem original de fábrica de 15 gramas. 

85 

Polpa de tomate: produto resultante da concentração da polpa de tomates maduros, escolhidos, 

sãos e sem pele e sementes por processo tecnológico adequado. Composto de tomate, sal e açúcar. 

Deverá estar isento de fermentação. Embalagem tipo tetra brik com 520 gramas.  

Ex.: Quero ou similar. 

86 

Polvilho azedo, 100% natural, acondicionado em embalagem de polipropileno, original de fábrica 

com 1 quilograma, aspecto liso fino, isento de matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de umidade 

e fragmentos estranhos. 

Ex.: Pachá ou similar. 

87 

Polvilho doce, 100% natural, acondicionado em embalagem de polipropileno, original de fábrica com 

1 quilograma, aspecto liso fino, isento de matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de umidade e 

fragmentos estranhos. 

Ex.: Pachá ou similar. 

88 

Proteína de soja texturizada: escura, contendo em porção de 50g do produto mínimo de 7g de fibra 

alimentar e máximo de 60mg de sódio. Embalagem plástica de 400 a 500g original de fábrica. 

Ex.: Camil ou similar. 

89 
Sal Refinado: sal iodado, constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas e 

umidade. Acondicionado em saco plástico, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e 
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limpo. Deverá estar de acordo com a Resolução RDC nº 130, de 26 de maio de 2003. Embalagem de 

1 kg. 

Ex.: União ou similar.  

90 

Semente de Chia: Semente de chia em grãos, sem sujidades ou gravetos, pacote de 200 gramas 

original de fábrica. 

Ex.: Vitao ou similar. 

91 
Semente de gergelim branco: sem casca, sem sujidades ou gravetos. Embalagem plástica com, no 

mínimo, 200g original de fábrica. 

92 

Trigo fino para quibe: grãos limpos processados, tipo 1.  Embalagem em saco plástico; 

transparente; não violado; resistente que garantam a integridade do produto. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação; procedência; informações nutricionais; 

número de lote, validade e quantidade do produto. Embalagem de 500 gramas original de fábrica. 

Ex.: Yoki ou similar. 

93 

Uva passa escura sem sementes, 100% natural, acondicionada em embalagem plástica original de 

fábrica com 100g, isenta de fungos ou parasitas e livre de fragmentos estranhos. 

Ex: La Violetera ou similar. 

94 

Uva passa branca sem sementes, 100% natural, acondicionada em embalagem plástica original de 

fábrica com 100g, isenta de fungos ou parasitas e livre de fragmentos estranhos. 

Ex: La Violetera  ou similar. 

95 

Vinagre de álcool: Ácido acético obtido mediante a fermentação acética de soluções aquosas de 

álcool procedente principalmente de matérias agrícolas. Padronizado, refiltrado, pasteurizado e 

envasado para a distribuição no comércio em geral. Com acidez entre 4,0% e 4,15%. Embalagem 

plástica/garrafa pet; sem corantes; sem essências; sem adição de açúcares e com volume entre 500 

mL e 1 litro. 

Ex.: DiCasa ou similar. 

96 

Vinagre de maçã: Fermentado acético de maçã, água e conservante. Ácido acético obtido mediante 

a fermentação acética de maçã e água. Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado para a 

distribuição no comércio em geral. Com acidez entre 4,0% e 4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet; 

sem corantes; sem essências; sem adição de açúcares e com volume entre 500 mL e 1 litro. 

Ex.: DiCasa ou similar. 
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97 

Tapioca: farinha de tapioca semi pronta (ou goma pronta para tapioca), hidratada. Contendo como 

ingredientes apenas fécula de mandioca e água ou fécula de mandioca hidratada.  Sem glúten, sem 

leite e derivados, sem adição de sal, sem conservantes. Embalagem de 500g original de fábrica. 

98 

Suco de uva tinto integral, não alcoólico, composição exclusiva de uva, sem adição de açúcar, sódio, 

água, conservantes químicos ou outros aditivos. Pasteurizado. Deverá conter registro no Ministério 

da Agricultura. Embalados em garrafas de vidro transparentes com fechamento à vácuo, deverá 

conter rótulo com data de fabricação e/ou data de validade gravadas e número do lote, além do 

número do registro no Ministério da Agricultura. No ato da entrega o produto deverá apresentar 

prazo de validade de no mínimo 90% do seu prazo total de validade. Embalagem de 1 litro. 

99 

Suco de Manga integral, primeira qualidade, não alcoólico, composição exclusiva de manga, sem 

adição de açúcar, sódio, água, conservantes químicos ou outros aditivos. Pasteurizado. Deverá 

conter registro no Ministério da Agricultura. Embalagem Tetra Park em UHT, deverá conter rótulo 

com data de fabricação e/ou data de validade gravadas e número do lote, além do número do 

registro no Ministério da Agricultura. No ato da entrega o produto deverá apresentar prazo de 

validade de no mínimo 90% do seu prazo total de validade. Embalagem de 1 litro. 

100 

Suco de Goiaba integral, primeira qualidade, não alcoólico, composição exclusiva de goiaba, sem 

adição de açúcar, sódio, água, conservantes químicos ou outros aditivos. Pasteurizado. Deverá 

conter registro no Ministério da Agricultura. Embalagem Tetra Park em UHT, deverá conter rótulo 

com data de fabricação e/ou data de validade gravadas e número do lote, além do número do 

registro no Ministério da Agricultura. No ato da entrega o produto deverá apresentar prazo de 

validade de no mínimo 90% do seu prazo total de validade. Embalagem de 1 litro. 

101 

Suco de Tangerina integral, primeira qualidade, não alcoólico, composição exclusiva de tangerina, 

sem adição de açúcar, sódio, água, conservantes químicos ou outros aditivos. Pasteurizado. Deverá 

conter registro no Ministério da Agricultura. Embalagem Tetra Park em UHT, deverá conter rótulo 

com data de fabricação e/ou data de validade gravadas e número do lote, além do número do 

registro no Ministério da Agricultura. No ato da entrega o produto deverá apresentar prazo de 

validade de no mínimo 90% do seu prazo total de validade. Embalagem de 1 litro. 

3.9.4.2 GÊNEROS PERECÍVEIS  

3.9.4.2.1 Hortifrutigranjeiros 
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01 

ABACATE – Comum, Manteiga ou Quintal, categoria Extra, tamanho grande e uniforme, coloração 

verde-oliva brilhante, com polpa de coloração verde-amarelada, peso médio unitário de 500 a 700 

g, inteiro, limpo, firme, fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, 

isento de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios 

fisiológicos, não se apresentar desidratado ou murcho, excessivamente maduro ou passado e 

congelado. 

02 

ABACAXI – Grupo Pérola, Graúdo, Subgrupos Pintado ou Colorido, com coroa, Categoria Extra, 

polpa de coloração branco pérola, formato cônico e casca com espessura fina, Classe I (peso de 

1,2 a 1,5 kg), inteiro, limpo, firme, fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade 

comercial, isento de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões 

e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratado ou murcho, excessivamente maduro ou 

passado e congelado. O lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração. 

03 

ABOBRINHA – Italiana ou Menina, Categoria Extra, formato cilíndrico, comprimento de 15 a  20 

cm, diâmetro de 3 a 4 cm, Grau de Tenrura A, coloração da casca verde mosqueada uniforme, 

polpa de coloração creme, inteira, limpa, firme, fisiologicamente desenvolvida ou apresentando 

maturidade comercial, isenta de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, 

podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, passada e 

congelada. Não serão permitidas rachaduras, perfurações e cortes. 

04 

ACELGA – Mineira, em maço, fresca, compacta, folhas de tamanho e coloração brilhante 

uniformes, firme, inteira, limpa, fisiologicamente desenvolvida ou apresentando maturidade 

comercial, isenta de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões 

e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, passada e congelada. 

Acondicionada em embalagem apropriada. 

05 

AGRIÃO – De qualidade superior, fresco, tamanho e coloração verde- brilhante, uniformes, 

inteiro, limpo, firme, fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, 

isento de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios 

fisiológicos, não se apresentar desidratado ou murcho, passado e congelado. 

06 
ALFACE – Americana, Crespa ou Lisa, fresca, tamanho e coloração uniformes, inteiro, limpo, firme, 

fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, isento de odores 
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estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não 

se apresentar desidratado ou murcho, passado e congelado. 

07 

ALHO 

a) Nacional, graúdo, descascado, fresco, sem excesso de umidade, inteiro, limpo, firme, 
fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, isento de odores 
estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios 
fisiológicos, não se apresentar desidratado ou murcho, passado e congelado. Em 
embalagens de 1 Kg. 

b) Alho brasileiro graúdo, n. 7/8, com casca, inteiro, limpo, firme, fisiologicamente 
desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, isento de odores estranhos, de 
pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se 
apresentar desidratado ou murcho.  

08 

ALMEIRÃO – Categoria Extra, de qualidade superior, fresco, tamanho e coloração verde 

uniformes, inteiro, limpo, firme, fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade 

comercial, isento de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões 

e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratado ou murcho, passado e congelado. 

09 

AMEIXA – Nacional / Importada, casca vermelha e polpa amarela, tipo 61-65 com diâmetro 

equatorial entre 61 e 65 mm, fruta inteira, limpa, firme, fisiologicamente desenvolvida ou 

apresentando maturidade comercial, isenta de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, 

danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos e não se apresentar desidratada ou murcha, 

excessivamente madura ou passada e congelado. O lote deverá apresentar homogeneidade visual 

de tamanho e coloração. 

10 

BANANA PRATA CLIMATIZADA EXTRA – Classe 15 (comprimento entre 15 cm e 18 cm), Subclasse 

5 (Amarelo com Ponta Verde), Defeitos Categoria I, Calibre Categoria I (Diâmetro de 32 mm), 

apresentação em pencas, fruta presa ao cacho, com polpa de coloração creme rósea e casca com 

espessura fina. Deverá ser inteira, limpa, firme, fisiologicamente desenvolvida ou apresentando 

maturidade comercial, isenta de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, 

podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, excessivamente 

madura ou passada e congelada. O lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho e 

coloração. 

11 

BANANA NANICA PRIMEIRA - Subclasse 5 (Amarelo com Ponta Verde), Defeitos Categoria I, Calibre 

Categoria I (Diâmetro de 32 mm), apresentação em pencas, fruta inteira e presa ao cacho, com 

polpa de coloração branca creme e casca com espessura fina. Deverá ser limpa, firme, 
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fisiologicamente desenvolvida ou apresentando maturidade comercial, isenta de odores 

estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não 

se apresentar desidratada ou murcha, excessivamente madura ou passada e congelada. O lote 

deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração. 

12 

BATATA DOCE – Categoria Extra, coloração intensa e uniforme, compacta e firme, inteira, limpa, 

fisiologicamente desenvolvida ou apresentando maturidade comercial, isenta de odores 

estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não 

se apresentar desidratada ou murcha, passada e congelada. Peso médio de 400 grs/unidade. 

13 

BATATA INGLESA – Agatha, lisa, Categoria Especial, compacta e de coloração clara uniforme, 

Calibre 3 ou Especial (diâmetro de 42 – 85 mm), beneficiada e escovada, livre de umidade externa, 

inteira, limpa, firme, fisiologicamente desenvolvida ou apresentando maturidade comercial, 

isenta de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios 

fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, passada. Tamanho e formação uniformes. 

14 

BERINJELA – Tipo Extra, Classe 17 (de 17 – 20 cm de comprimento), sub-classe 7(diâmetro de 7 – 

8 cm), Grupo Escura, frutos brilhantes, coloração roxa intensa e uniforme, formato alongado e 

polpa macia. Deverá ser inteira, limpa, firme, fisiologicamente desenvolvida ou apresentando 

maturidade comercial, isenta de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, 

podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, passada e 

congelada. 

15 

BETERRABA – Sem folhas, Extra, fresca, casca lisa e sem rachaduras, coloração vermelho-escuro 

uniforme, devendo ser bem desenvolvida (diâmetro variável de 6 – 9 cm) e compacta, Deverá ser 

inteira, limpa, firme, fisiologicamente desenvolvida ou apresentando maturidade comercial, 

isenta de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios 

fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, passada e congelada. 

16 

BRÓCOLO MINEIRO - Fresco, com coloração verde-escura uniforme (nas flores, talos e folhas), 

devendo ser bem desenvolvido, inteiro, limpo, firme, fisiologicamente desenvolvido ou 

apresentando maturidade comercial, isento de odor estranho, de pragas visíveis a olho nu, danos 

profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratado ou murcho, passado 

e congelado. 
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17 

CAQUI – Grupo Doce, Rama Forte ou Fuyu, fresco, formato achatado, casca com coloração de 

alaranjado a vermelho uniforme, polpa com textura macia e coloração amarelo parda, diâmetro 

Classe 6 (6 a 7 cm), defeitos Categoria I, inteiro, limpo, firme, fisiologicamente desenvolvido ou 

apresentando maturidade comercial, isento de odor estranho, de pragas visíveis a olho nu, danos 

profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratado ou murcho, 

excessivamente maduro ou passado e congelado. Acondicionados e protegidos em embalagem 

adequada e homologada. O lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho e 

coloração. 

18 

CARÁ – Tipo Extra, acondicionado em embalagem adequada, compacto, casca lisa e firme (sem 

brotos), polpa esbranquiçada, tamanho uniforme, inteiro, limpo, firme, fisiologicamente 

desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, isento de odor estranho, de pragas visíveis 

a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratado ou 

murcho, excessivamente maduro ou passado e congelado. 

19 

CEBOLA AMARELA – Tipo ou Categoria Extra, sabor suave, Grupo I (formato redondo, oblongo ou 

periforme), Graúda, Classe 3 cheio (calibre de 50 a 70 mm), com casca fina, coloração amarela 

brilhante, sem pedúnculo, tamanho e coloração uniformes, compacta, inteira, limpa, firme, 

fisiologicamente desenvolvida ou apresentando maturidade comercial, isenta de odores 

estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não 

se apresentar desidratada ou murcha, passada e congelada.  

20 

CEBOLINHA – Fresca, de qualidade superior, de tamanho e coloração verde uniformes, devendo 

ser inteira, limpa, firme, fisiologicamente desenvolvida ou apresentando maturidade comercial, 

isenta de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios 

fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, passada e congelada. 

21 

CENOURA – Vermelha, Categoria Extra A, sem rama, fresca, Classe 14 ou 18 (comprimento variável 

de 14 a 22 cm), formato alongado e cilíndrico, sem radículas, sem manchas verdes na 

extremidade, compacta, inteira, limpa, firme, fisiologicamente desenvolvida ou apresentando 

maturidade comercial, isenta de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, 

podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, passada e 

congelada. Acondicionada em embalagem adequada. 
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22 

CHUCHU – Categoria Extra, tamanho e coloração uniformes, Classe 250 (peso variável de 250 a 

350 grs), produto com ausência ou poucos espinhos, macio,  inteiro, limpo, firme, fisiologicamente 

desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, isento de odor estranho, de pragas visíveis 

a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratado ou 

murcho, passado e congelado. Acondicionado em embalagem adequada. 

23 

COCO SECO - Fruto tipo coco seco, de primeira qualidade, com casca apresentando tamanho e 

conformação uniformes, inteiro, limpo, firme, fisiologicamente desenvolvido ou apresentando 

maturidade comercial, isento de odor estranho, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, 

podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar passado e congelado. 

24 

COUVE – Tipo lisa, fresca, com folhas intactas, de qualidade superior, tamanho e coloração verde-

escuro uniforme, inteira, limpa, firme, fisiologicamente desenvolvida ou apresentando 

maturidade comercial, isenta de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, 

podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, passada e 

congelada. Acondicionada em embalagem adequada, em maços. 

25 

COUVE-FLOR – Categoria Extra, com folhas e ramos intactos, Diâmetro Classe 5 ou 6 (de 17 a 21 

cm), coloração branca uniforme, inteira, limpa, firme, fisiologicamente desenvolvida ou 

apresentando maturidade comercial, isenta de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, 

danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, 

passada e congelada, 

26 

ESPINAFRE – De qualidade superior, fresco, tamanho e coloração verde-escuro uniforme, 

devendo ser inteiro, limpo, firme, fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade 

comercial, isento de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões 

e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratado ou murcho, passado e congelado. 

27 

GOIABA - Grupo Vermelha, Categoria Extra, sem deformidades externas, fresca, Cor da Casca 

Verde Amarelada Uniforme, Calibre 6 (diâmetro de 6 a 7 cm), de formato ovalado a arredondado, 

textura da casca lisa a rugosa, polpa de cor vermelha característica, inteira, limpa, firme, 

fisiologicamente desenvolvida ou apresentando maturidade comercial, isenta de odores 

estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não 

se apresentar desidratada ou murcha, excessivamente madura ou passada e congelada. O lote 

deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração. 
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28 

INHAME DEDO, Categoria Extra, fresco, compacto, inteiro, limpo, firme, fisiologicamente 

desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, isento de odores estranhos, de pragas 

visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar 

desidratado ou murcho, passado e congelado. Tamanho uniforme e diâmetro variável de 6 a 8 

cm. Peso mínimo unitário de 100 grs. Casca firme, sem rachaduras, sem excesso de radículas, 

coloração característica. 

29 

HORTELÃ – Em maço, fresco, tamanho e coloração verde-escura uniforme, inteiro, limpo, firme, 

fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, isento de odores 

estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não 

se apresentar desidratado ou murcho, passado e congelado. 

30 
JILÓ Comprido Extra - casca deve ser lisa, brilhante, firme e livre de manchas amareladas e sem 

danos físicos ou mecânicos. 

31 

KIWI – Nacional ou Importado, fruto com peso unitário entre 125 – 135 gramas, com polpa de 

textura macia e coloração verde característica, inteiro, limpo, firme, fisiologicamente 

desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, isento de odores estranhos, de pragas 

visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar 

desidratado ou murcho, excessivamente maduro ou passado e congelado.  Devem estar 

acondicionados e protegidos em embalagem adequada e homologada. O lote deverá apresentar 

homogeneidade visual de tamanho e coloração. 

32 

LARANJA – PERA EXTRA - subgrupo com sementes, formato esférico com diâmetro aproximado 

de 7 cm, subclasse C2 (cor da casca amarelo-esverdeada), inteira, limpa, firme, fisiologicamente 

desenvolvida ou apresentando maturidade comercial, isenta de odores estranhos, de pragas 

visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar 

desidratada ou murcha, excessivamente madura ou passada e congelada. Acondicionado em 

embalagem apropriada. O lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração. 

33 

LIMÃO - TAHITI – Categoria Extra, Subclasse C3 (casca lisa, cor verde-brilhante), ausência de 

sementes, suculência alta e acidez média, Tamanho Médio (diâmetro variável de 48 a 56 mm), 

fruto fresco, inteiro, limpo, firme, fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade 

comercial, isento de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões 

e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratado ou murcho, excessivamente maduro ou 



 

222 

ITENS 
 

ESPECIFICAÇÃO 
 

passado e congelado, acondicionado em embalagem apropriada. O lote deverá apresentar 

homogeneidade visual de tamanho e coloração. 

34 

MAÇÃ NACIONAL – GALA OU FUJI – Vermelha, Categoria Extra, fruto apresentando tamanho T-

120-150, formação uniforme, coloração da casca vermelha com estrias, polpa de coloração clara 

intacta, fruta firme, inteira, limpa, fisiologicamente desenvolvida ou apresentando maturidade 

comercial, isenta de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões 

e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, excessivamente madura ou 

passada e congelada. O lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração. 

35 

MAMÃO FORMOSA – Categoria Extra, de qualidade superior, formato comprido (oblongado), 

Grau de Maturação Subgrupo 3 (fruto meio maduro, grau de maturação de 25 a 50% da superfície 

da casca amarelada), peso aproximado de 1,3 a 1,5 kg por unidade (Classe ou Calibre L ou 1300), 

inteiro, limpo, firme, fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, 

isento de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios 

fisiológicos, não se apresentar desidratado ou murcho, excessivamente maduro ou passado e 

congelado. O lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração. 

36 

MANDIOQUINHA – Categoria Extra A, Classe 12 (comprimento variável de 12 a 18 cm), Subclasse 

4 (diâmetro variável de 40 a 50 mm), fresca, inteira, limpa, firme, fisiologicamente desenvolvida 

ou apresentando maturidade comercial, isenta de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, 

danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, 

passada e congelada. Não serão permitidas rachaduras, perfurações e cortes, nem 

escurecimentos. 

37 

MANDIOCA – Tipo Exta. Deverá ser fresca, ter atingido o grau intermediário no tamanho, aroma 

e cor da espécie e variedade, ser inteira, limpa, firme, fisiologicamente desenvolvida ou 

apresentando maturidade comercial, isenta de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, 

danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, 

passada e congelada. Não serão permitidas rachaduras, perfurações e cortes, nem 

escurecimentos na parte comestível. Não serão permitidas rachaduras, perfurações e cortes, nem 

escurecimentos na parte comestível. 
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38 

MANGA – TOMMY, PALMER ou HADEN – Categoria Extra,  ausência de defeitos externos, 

Subclasse Amarela Alaranjada, Classe 350 (peso variável de 351 a 550 grs por unidade), polpa com 

coloração amarelo escura, inteira, limpa, firme, fisiologicamente desenvolvida ou apresentando 

maturidade comercial, isenta de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, 

podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, excessivamente 

madura ou passada e congelada. O lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho e 

coloração. 

39 

MANJERICÃO - Manjericão em maço, fresco, tamanho e coloração verde-escura uniforme, inteiro, 

limpo, firme, fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, isento de 

odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios 

fisiológicos, não se apresentar desidratado ou murcho, passado e congelado. 

40 

MARACUJÁ AZEDO – Categoria Extra AAAA, Grupo Amarelo, formato globuloso, casca com 

coloração amarelo-brilhante característica, Classe ou Calibre 4 (diâmetro variável entre 75 a 85 

mm), Tipo ou categoria (ocorrência de defeitos graves e leves) Extra, maturação intermediária, 

polpa intacta e firme com coloração alaranjada, inteiro, limpo, firme, fisiologicamente 

desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, isento de odores estranhos, de pragas 

visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar 

desidratado ou murcho, excessivamente maduro ou passado e congelado. O lote deverá 

apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração. 

41 

MARACUJÁ DOCE –  Grupo Amarelo, formato globuloso, casca com coloração amarelo-brilhante 

característica, Classe ou Calibre 4 (diâmetro variável entre 75 a 85 mm), Tipo ou categoria 

(ocorrência de defeitos graves e leves) Extra, maturação intermediária, polpa intacta e firme com 

coloração alaranjada, inteiro, limpo, firme, fisiologicamente desenvolvido ou apresentando 

maturidade comercial, isento de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, 

podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratado ou murcho, excessivamente 

maduro ou passado e congelado. O lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho e 

coloração. 

42 

MELANCIA BABY OU PINGO DOCE, formato arredondado, tamanho varietal caçula (peso de 3 a 5 

kg), de qualidade superior, verde com listras finas, polpa vermelha firme e intacta, fruta inteira, 

limpa, firme, fisiologicamente desenvolvida ou apresentando maturidade comercial, isenta de 
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odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios 

fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, excessivamente madura ou passada e 

congelada. O lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração. 

43 

MELÃO AMARELO OU REI – Tipo 10, Categoria Extra, formato arredondado a ovalado, casca pouco 

rugosa a rugosa com coloração amarela uniforme, polpa intacta e firme com coloração branco 

esverdeada a creme, inteiro, limpo, firme, fisiologicamente desenvolvido ou apresentando 

maturidade comercial, isento de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, 

podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratado ou murcho, excessivamente 

maduro ou passado e congelado. Peso unitário aproximado de 1,4 kg. 

44 

MILHO VERDE MINEIRO – Em espigas, Tipo Extra, tamanho e coloração uniforme, inteiro limpo, 

firme, fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, isento de odores 

estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não 

se apresentar desidratado ou murcho, excessivamente maduro ou passado e congelado. 

45 

MORANGA HÍBRIDA PRIMEIRA – cor verde escura brilhante, arredondada, casca uniforme, cheiro, 

aspecto e sabor próprios, tamanho uniforme, inteira, limpa, firme, fisiologicamente desenvolvida 

ou apresentando maturidade comercial, isenta de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, 

danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, 

excessivamente madura ou passada e congelada. Peso mínimo de 1,8 Kg. 

46 

MORANGO – Categoria Extra, Classe 15 (diâmetro de 15 a 35 mm), sabor doce, inteiro, limpo, 

firme, fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, isento de odores 

estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não 

se apresentar desidratado ou murcho, excessivamente maduro ou passado e congelado. Frutos 

acondicionados e protegidos em embalagem adequada e homologada. O lote deverá apresentar 

homogeneidade visual de tamanho e coloração. 

47 

MOSTARDA – Categoria Primeira, em molhos, fresca, tamanho e coloração verde-escura 

uniforme, compacta, inteira, limpa, firme, fisiologicamente desenvolvida ou apresentando 

maturidade comercial, isenta de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, 

podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, passada e 

congelada, acondicionada em embalagem apropriada. 
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48 

OVOS DE GRANJA BRANCO EXTRA – Ovos de qualidade superior, intactos, suficientemente 

desenvolvidos e homogêneos no tamanho. Deverão ser frescos, apresentar casca lisa, opaca, 

limpa e intacta, isenta de umidade externa anormal, mofo ou cheiro desagradável. 

Acondicionamento adequado, em caixas com lotes completos. Deverão constar de forma clara as 

seguintes informações na embalagem do produto: 

- identificação do fabricante e marca; 

- nome e endereço do fabricante; 

- carimbo/ número do SIF. 

 

49 

PEPINO - AODAI EXTRA A ou JAPONÊS-  classe 15 (comprimento variável entre 15 e 20 cm), 

ausência de defeitos, frutos brilhantes, coloração verde-escura intensa, formato alongado, polpa 

macia e firme, inteiro, limpo, firme, fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade 

comercial, isento de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões 

e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratado ou murcho, passado e congelado. Peso 

unitário variável de 160 a 240 grs. 

 

50 

PÊRA – WILLIANS ou PORTUGUESA – Categoria Extra, peso unitário superior a 200 grs, formato 

oblongo, maturação intermediária, coloração da casca amarela a verde-amarelada, polpa firme e 

de coloração branca, fruta inteira, limpa, fisiologicamente desenvolvida ou apresentando 

maturidade comercial, isenta de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, 

podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, excessivamente 

madura ou passada e congelada. Frutos devem estar acondicionados e protegidos em embalagem 

adequada e homologada. O lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho e 

coloração. 

 

51 

PÊSSEGO – Nacional ou Importado, de qualidade superior, de tamanho e cor uniformes, fruto 

inteiro, limpo, firme, fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, 

isento de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios 

fisiológicos, não se apresentar desidratado ou murcho, excessivamente maduro ou passado e 

congelado. 

52 

PIMENTÃO VERDE - Categoria Extra A. Tamanho Classe 12 (variável de 12 a 15 cm), Diâmetro 

Subclasse 6 (variável de 6 a 8 cm),  coloração 100% verde-escura, fresco, inteiro, limpo, firme, 

fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, isento de odores 
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estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não 

se apresentar desidratado ou murcho, passado e congelado. 

53 

PIMENTÃO VERMELHO - Categoria Extra. Tamanho Classe 12 (variável de 12 a 15 cm), Diâmetro 

Subclasse 6 (variável de 6 a 8 cm),  coloração 100% vermelha, fresco, inteiro, limpo, firme, 

fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, isento de odores 

estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não 

se apresentar desidratado ou murcho, passado e congelado. 

54 

PIMENTÃO AMARELO - Categoria Extra. Tamanho Classe 12 (variável de 12 a 15 cm), Diâmetro 

Subclasse 6 (variável de 6 a 8 cm),  coloração 100% amarela, fresco, inteiro, limpo, firme, 

fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, isento de odores 

estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não 

se apresentar desidratado ou murcho, passado e congelado. 

55 

QUIABO – Categoria Extra, Subgrupo Verde, Tamanho Classe 9 (comprimento variável de 9 a 12 

cm), liso, fresco, macio, coloração verde uniforme, inteiro, limpo, firme, fisiologicamente 

desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, isento de odores estranhos, de pragas 

visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar 

desidratado ou murcho, passado e congelado. 

56 

REPOLHO HÍBRIDO – Categoria Extra, fresco, folhas externas lisas e de cor verde, inteiro, limpo, 

firme, fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, isento de odores 

estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não 

se apresentar desidratado ou murcho, passado e congelado.  Tamanho médio, peso unitário 

aproximado de 1,0 Kg. 

57 

REPOLHO ROXO – Categoria Extra,  fresco, folhas externas lisas e de cor roxa intensa, inteiro, 

limpo, firme, fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, isento de 

odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios 

fisiológicos, não se apresentar desidratado ou murcho, passado e congelado. Tamanho médio, 

peso unitário aproximado de 1,0 Kg. 

58 
RÚCULA - De qualidade superior, fresca, tamanho e coloração verde uniforme, inteira, limpa, 

firme, fisiologicamente desenvolvida ou apresentando maturidade comercial, isenta de odores 
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estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não 

se apresentar desidratada ou murcha, ou passada e congelada. 

59 

SALSÃO MINEIRO - De qualidade superior, fresco, tamanho e coloração verde uniforme, inteiro, 

limpo, firme, fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, isento de 

odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios 

fisiológicos, não se apresentar desidratado ou murcho, passado e congelado. 

60 

SALSINHA – Fresca, de qualidade superior, de tamanho e coloração verde-escura uniforme, 

inteira, limpa, firme, fisiologicamente desenvolvida ou apresentando maturidade comercial, 

isenta de odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios 

fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, ou passada e congelada. Acondicionada 

em embalagem adequada. 

61 

TAIOBA - Fresca, de qualidade superior, com folhas brilhantes, lisas e viçosas, sem áreas escuras, 

com coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, inteira, limpa, firme, fisiologicamente 

desenvolvida ou apresentando maturidade comercial, isenta de odores estranhos, de pragas 

visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentar 

desidratada ou murcha, ou passada e congelada. De colheita recente, em maços. 

62 

TANGERINA- PONKAN ou RIO – Categoria Graúda, de qualidade superior, Subclasse C2 (coloração 

amarelo esverdeada), Subgrupo com semente, Graúda com diâmetro mínimo de 82 mm, inteira, 

limpa, firme, fisiologicamente desenvolvida ou apresentando maturidade comercial, isenta de 

odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios 

fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, excessivamente madura ou passada e 

congelado. 

63 

TOMATE LONGA VIDA OU TOMATE SANTA CRUZ – Categoria Extra AA, de qualidade superior, 

coloração vermelho característica, Subgrupo Colorido (mais de 60 % da cor final), apresentação 

Normal, calibre 4 (diâmetro equatorial unitário de 70 a 100 mm), inteiro, limpo, firme, 

fisiologicamente desenvolvido ou apresentando maturidade comercial, isento de odores 

estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não 

se apresentar desidratado ou murcho, excessivamente maduro ou passado e congelado. 
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64 

TOMATE ITALIANO - italiano ou Andrea, tipo extra AA, cor vermelho, graúdo e uniforme, polpa 

firme e intacta, com 50% de maturação e suficientemente desenvolvido, sendo tolerado ligeiros 

defeitos na conformação e aparência. Deve ser isento de sujidade, parasitas, substâncias terrosas 

e resíduos de defensivos agrícolas, e sem lesões de origem física ou mecânica. Os mesmos deverão 

ser entregues separadamente do restante para garantir sua integridade física, em embalagem 

plástica. Não serão aceitos tomates decorrentes de transporte inadequado. 

65 

UVA THOMPSON OU CRIMSON – Categoria Extra, nacional, sem sementes, Classe 200 (peso do 

cacho de 200 a 500 grs),  cachos de coloração uniforme, inteiros, limpos, firmes, fisiologicamente 

desenvolvidos ou apresentando maturidade comercial, isentos de odores estranhos, de pragas 

visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios fisiológicos, não se apresentarem 

desidratados ou murchos, excessivamente maduros ou passados e congelados. Acondicionada em 

embalagem plástica apropriada. 

66 

VAGEM- MACARRÃO ou RASTEIRA – Categoria Extra, de qualidade superior, classe do 

comprimento da menor vagem de 12 cm, grau de tenrura 1, coloração brilhante uniforme, inteira, 

limpa, firme, fisiologicamente desenvolvida ou apresentando maturidade comercial, isenta de 

odores estranhos, de pragas visíveis a olho nu, danos profundos, podridões e distúrbios 

fisiológicos, não se apresentar desidratada ou murcha, passada e congelado. 

 

3.9.4.2.2 B2. Carnes (Bovina, Suína, Frango e Peixe) 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO  

01 

Carne bovina (ACÉM) in natura moída congelada (IQF) 

- Carne bovina (ACÉM) moída congelada (IQF)-ingredientes: carne bovina in natura. Não contém 

glúten. Carne bovina moída, corte acém, congelada com tecnologia Individually Quick Frozen 

(IQF), para congelamento individual, isenta de cartilagem, sebo, ossos e aponeuroses. Com teor 

de gordura animal máximo de 10%. Deverá apresentar-se livre de parasitas e de quaisquer 

substâncias contaminantes que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Produtos devem ser 
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provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou pelo 

Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA). Embalagem primária: embalagem em sacos plásticos de 

polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com 

legislação vigente (RDC 360), aprovada para o contato direto com alimentos, de acordo com a 

Resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou 

vazamentos. Pacotes com 1 kg (creches e SEMDS) e 2 kg (escolas). Secundária: embalagem 

secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento 

recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou 

armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade. 

Caixas com até 12 kg. Rotulagem: deve atender a legislação vigente, com a identificação do corte 

utilizado. Deverá constar na embalagem carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) e n º da 

aprovação de rótulo emitido pelo DIPOA (Departamento de Inspeção de Produtos de Origem 

Animal ou IMA (Instituto Mineiro de Agropecuária). 

Prazo de validade: mínimo de 06 meses. Armazenamento: armazenar e conservar a temperatura 

de até -12ºc ou mais frio. 

02 

Carne bovina (PATINHO) in natura em Cubos congelada (IQF)- Carne bovina (PATINHO) sem osso, 

em cubos com aproximadamente 20 gramas, congelada (IQF)-ingredientes: carne bovina in 

natura. Não contém glúten. Os cubos de patinho devem ser congeladas individualmente, 

tecnologia Individually Quick Frozen (IQF), com dimensões de 2 x 2 cm, para congelamento 

individual, isenta de cartilagem, sebo, ossos e aponeuroses com teor de gordura animal máximo 

de 10%. Devem ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção 

Federal (SIF) ou pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA). Embalagem primária: embalagem 

em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem 

de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada para o contato direto com alimentos, de 

acordo com a Resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem 

perfurações ou vazamentos. Pacotes com 1 kg (creches e SEMDS) e 2 kg (escolas). Secundária: 

embalagem secundaria do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao 

empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte 

ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de 

validade. Caixas com até 12 kg. Rotulagem: deve atender a legislação vigente, com a identificação 

do corte utilizado. Deverá constar na embalagem carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) e 
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n º da aprovação de rótulo emitido pelo DIPOA (Departamento de Inspeção de Produtos de 

Origem Animal ou IMA (Instituto Mineiro de Agropecuária). 

Prazo de validade: mínimo de 06 meses. Armazenamento: armazenar e conservar a temperatura 

de até -12ºc ou mais frio. 

03 

Carne bovina (Chã de Dentro) in natura em Iscas congelada (IQF)- Carne bovina (Chã de Dentro) 

sem osso, em íscas, congelada (IQF)-ingredientes: carne bovina in natura. Não contém glúten. As 

iscas de Chã de Dentro devem ser congeladas individualmente, tecnologia Individually Quick 

Frozen (IQF), para congelamento individual, isenta de cartilagem, sebo, ossos e aponeuroses com 

teor de gordura animal máximo de 10%. Devem ser provenientes de estabelecimento 

inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou pelo Instituto Mineiro de Agropecuária 

(IMA). Embalagem primária: embalagem em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, 

contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada 

para o contato direto com alimentos, de acordo com a Resolução 105/99 da ANVISA, com selagem 

a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacotes com 1 kg (creches e SEMDS) 

e 2 kg (escolas). Secundária: embalagem secundaria do produto deverá ser em caixa de papelão 

reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a 

danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante 

todo o seu período de validade. Caixas com até 12 kg. Rotulagem: deve atender a legislação 

vigente, com a identificação do corte utilizado. Deverá constar na embalagem carimbo do SIF 

(Serviço de Inspeção Federal) e n º da aprovação de rótulo emitido pelo DIPOA (Departamento 

de Inspeção de Produtos de Origem Animal ou IMA (Instituto Mineiro de Agropecuária). 

Prazo de validade: mínimo de 06 meses. Armazenamento: armazenar e conservar a temperatura 

de até -12ºc ou mais frio. 

04 

Coxa e contracoxa de frango congelada (IQF)- Coxa e contracoxa de frango com osso, cortes 

uniformes, isentas de temperos e aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam 

impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais, congelado (IQF). As coxas e 

contracoxas devem ser congeladas individualmente-tecnologia Individually Quick Frozen (IQF), 

sem acúmulo de sangue e gelo Produtos devem ser provenientes de estabelecimento 

inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou pelo Instituto Mineiro de Agropecuária 

(IMA). Embalagem primária: embalagem em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, 

contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), 

aprovada para o contato direto com alimentos, de acordo com a Resolução 105/99 da ANVISA, 
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com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacotes com 1 kg 

(creches) e 2 kg (escolas). Secundária: embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de 

papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, 

resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do 

produto durante todo o seu período de validade. Caixas com até 12 kg. Rotulagem: deve atender 

a legislação vigente, com a identificação do corte utilizado. Deverá constar na embalagem 

carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) e n º da aprovação de rótulo emitido pelo DIPOA 

(Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal ou IMA (Instituto Mineiro de 

Agropecuária). Prazo de validade: mínimo de 06 meses. Armazenamento: armazenar e conservar 

a temperatura de até -12ºc ou mais frio. 

05 

Peito de frango em cubos congelada (IQF)- peito de frango sem pele e sem osso, sem tempero, 

congelado (IQF) - ingredientes: carne de frango (peito de frango). Não contém glúten. Os cubos 

devem ser congelados individualmente-tecnologia Individually Quick Frozen (IQF), com 

dimensões de 2 x 2 cm, carne não deve conter nervos, aparas, cartilagem, ossos ou pele. Sem 

acúmulo de sangue e gelo, com teor de gordura animal máximo de 12%. Produtos devem ser 

provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou pelo 

Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA). Embalagem primária: embalagem em sacos plásticos 

de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com 

legislação vigente (RDC 360), aprovada para o contato direto com alimentos, de acordo com a 

Resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou 

vazamentos. Pacotes com 1 kg (creches) e 2 kg (escolas). Secundária: embalagem secundária do 

produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, 

lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que 

garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade. Caixas com até 12 kg. 

Rotulagem: deve atender a legislação vigente, com a identificação do corte utilizado. Deverá 

constar na embalagem carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) e n º da aprovação de rótulo 

emitido pelo DIPOA (Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal ou IMA (Instituto 

Mineiro de Agropecuária). Prazo de validade: mínimo de 06 meses. Armazenamento: armazenar 

e conservar a temperatura de até -12ºc ou mais frio. 

06 

Pernil Suíno em Cubos Congelada (IQF) - pernil traseiro carne suína em cubos congelada (IQF) -

Ingredientes: carne de suíno (pernil) sem osso. Não contém glúten. Os cubos devem ser 

congelados individualmente - Individually Quick Frozen (IQF), com dimensões de 2 x 2 cm, carne 
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não deve conter nervos, aparas, cartilagem ou ossos com teor de gordura animal máximo de 5%. 

Produtos devem ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção 

Federal (SIF) ou pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA). Embalagem primária: embalagem 

em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem 

de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada para o contato direto com alimentos, de 

acordo com a Resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem 

perfurações ou vazamentos. Pacotes com 1 kg (creches) e 2kg (escolas). Secundária: embalagem 

secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento 

recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou 

armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade. 

Caixas com até 12 kg. Rotulagem: deve atender a legislação vigente, com a identificação do corte 

utilizado. Deverá constar na embalagem carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) e n º da 

aprovação de rótulo emitido pelo DIPOA (Departamento de Inspeção de Produtos de Origem 

Animal ou IMA (Instituto Mineiro de Agropecuária). 

Prazo de validade: mínimo de 06 meses. Armazenamento: armazenar e conservar a temperatura 

de até -12ºc ou mais frio. 

07 

Pernil Suíno em Iscas Congelada (IQF)- pernil traseiro carne suína em iscas congelada (IQF) -

Ingredientes: carne de suíno (pernil) sem osso. Não contém glúten. As íscas devem ser congeladas 

individualmente - Individually Quick Frozen (IQF), carne não deve conter nervos, aparas, 

cartilagem ou ossos com teor de gordura animal máximo de 05%. Produtos devem ser 

provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou pelo 

Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA). Embalagem primária: embalagem em sacos plásticos de 

polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com 

legislação vigente (RDC 360), aprovada para o contato direto com alimentos, de acordo com a 

Resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou 

vazamentos. Pacotes com 1 kg (creches e SEMDS) e 2kg (escolas). Secundária: embalagem 

secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento 

recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou 

armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade. 

Caixas com até 12 kg. Rotulagem: deve atender a legislação vigente, com a identificação do corte 

utilizado. Deverá constar na embalagem carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) e n º da 
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aprovação de rótulo emitido pelo DIPOA (Departamento de Inspeção de Produtos de Origem 

Animal ou IMA (Instituto Mineiro de Agropecuária). 

Prazo de validade: mínimo de 06 meses. Armazenamento: armazenar e conservar a temperatura 

de até -12ºc ou mais frio. 

08 

 

Filé de Tilápia Congelado (IQF): tilápia de primeira qualidade, sem espinha, sem pele, limpo, em 

bifes de aproximadamente 150g, isento de toda e qualquer evidência de decomposição. Os filés 

de tilápia devem ser congelados individualmente-tecnologia Individually Quick Frozen (IQF). 

Deverá constar na embalagem dados de identificação, procedência, informações nutricionais, nº 

de lote, data de validade, quantidade do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM com prazo de 

validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega. Deverá ser entregue CONGELADO. 

Embalagem primária de 2 Kg (escolas) e 1 Kg (creches e SEMDS) apresentando rótulo de acordo 

com a Instrução Normativa nº 22 de 24/11/05, marca do produto e prazo de validade. De acordo 

com a portaria nº 210, de 10 de novembro de 1998, deve apresentar no máximo 15% de água no 

processo de descongelamento. 

 

3.9.5 Elaboração de cardápios 

3.9.5.1 Elaboração dos Cardápios padrão 

Os cardápios deverão seguir as diretrizes das legislações vigentes do PNAE através da Resolução nº 

06 de 2020 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Resolução FNDE/MEC nº 20, de 2 de 

dezembro de 2020, Resolução FNDE/MEC nº 21 de 16 de novembro de 2021 nos dispositivos legais do PNAE.  

Conforme já mencionado anteriormente nesse documento, a elaboração dos cardápios será uma 

responsabilidade da equipe técnica do quadro efetivo de nutricionistas da Prefeitura de Nova Lima, de acordo 

com o previsto na Seção II – Dos Cardápios da Alimentação Escolar. 

 

A seguir, cita-se pontos importantes da Resolução que dizem respeito aos cardápios do PNAE: 

Art. 17 Os cardápios da alimentação escolar devem ser elaborados pelo RT do PNAE, tendo 
como base a utilização de alimentos in natura ou minimamente processados, de modo a 
respeitar as necessidades nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura alimentar da 
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localidade e pautar-se na sustentabilidade, sazonalidade e diversificação agrícola da 
região e na promoção da alimentação adequada e saudável.  

§ 2º Estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e com altas 
habilidades/superdotação devem receber a alimentação escolar no período de 
escolarização e, no mínimo, uma refeição no contraturno, quando em AEE, de modo a 
atender às necessidades nutricionais, conforme suas especificidades.  

§ 3º Os cardápios devem atender às especificidades culturais das comunidades indígenas 
e/ou quilombolas.  

§ 4º Cabe ao nutricionista RT a definição do horário e do alimento adequado a cada tipo 
de refeição, respeitados o hábito e a cultura alimentar.  

§ 5º A porção ofertada deve ser diferenciada por faixa etária dos estudantes, conforme 
suas necessidades nutricionais diárias.  

§ 6º Os cardápios de cada etapa e modalidade de ensino devem conter informações sobre 
o horário e tipo de refeição, o nome da preparação, os ingredientes que a compõem, bem 
como informações nutricionais de energia e macronutrientes, além da identificação e 
assinatura do nutricionista.  

§ 7º Para os cardápios planejados para as creches, adicionalmente, devem ser 
apresentados a consistência das preparações e os micronutrientes prioritários dispostos 
no Anexo IV.  

§ 8º Os cardápios com as informações nutricionais de que tratam os parágrafos anteriores 
devem estar disponíveis em locais visíveis nas Secretarias de Educação, nas unidades 
escolares e nos sítios eletrônicos oficiais da EEx.  

§ 9º Os cardápios devem ser apresentados periodicamente ao CAE para subsidiar o 
monitoramento da execução do Programa.  

§ 10 Devem ser elaboradas Fichas Técnicas para todas as preparações do cardápio, 
contendo receituário, padrão de apresentação, componentes, valor nutritivo, quantidade 
per capita, custo e outras informações.  

Art. 18 Os cardápios devem ser planejados para atender, em média, as necessidades 
nutricionais estabelecidas na forma do disposto no Anexo IV desta Resolução, sendo de:  

I – no mínimo 30% (trinta por cento) das necessidades nutricionais de energia, 
macronutrientes e micronutrientes prioritários, distribuídas em, no mínimo, duas 
refeições, para as creches em período parcial;  

II – no mínimo 70% (setenta por cento) das necessidades nutricionais de energia, 
macronutrientes e micronutrientes prioritários, distribuídas em, no mínimo, três refeições, 
para as creches em período integral, inclusive as localizadas em comunidades indígenas 
ou áreas remanescentes de quilombos; III – no mínimo 30% (trinta por cento) das 
necessidades nutricionais diárias de energia e macronutrientes, por refeição ofertada, 
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para os estudantes matriculados nas escolas localizadas em comunidades indígenas ou 
em áreas remanescentes de quilombos, exceto creches;  

IV – no mínimo 20% (vinte por cento) das necessidades nutricionais diárias de energia e 
macronutrientes, quando ofertada uma refeição, para os demais estudantes matriculados 
na educação básica, em período parcial;  

V – no mínimo 30% (trinta por cento) das necessidades nutricionais diárias de energia e 
macronutrientes, quando ofertadas duas ou mais refeições, para os estudantes 
matriculados na educação básica, exceto creches em período parcial;  

VI – no mínimo 70% (setenta por cento) das necessidades nutricionais, distribuídas em, no 
mínimo ,três refeições, para os estudantes participantes de programas de educação em 
tempo integral e para os matriculados em escolas de tempo integral.  

39 § 1º Em unidades escolares que ofertam alimentação escolar em período parcial, os 
cardápios devem ofertar, obrigatoriamente, no mínimo 280g/estudantes/semana de 
frutas in natura, legumes e verduras, assim distribuídos: I – frutas in natura, no mínimo, 
dois dias por semana; II – hortaliças, no mínimo, três dias por semana. II – legumes e 
verduras, no mínimo, três dias por semana. (Redação dada pela Resolução CD/FNDE nº 
20/2020, de 02 de dezembro de 2020)  

§ 2º Em unidades escolares que ofertam alimentação escolar em período integral, os 
cardápios devem ofertar, obrigatoriamente, no mínimo 520g/estudantes/semana de 
frutas in natura, legumes e verduras, assim distribuídos: I – frutas in natura, no mínimo, 
quatro dias por semana; II – hortaliças, no mínimo, cinco dias por semana. II – legumes e 
verduras, no mínimo, cinco dias por semana. (Redação pela Resolução CD/FNDE nº 
20/2020, de 02 de dezembro de 2020) 

 § 3º As bebidas à base de frutas não substituem a obrigatoriedade da oferta de frutas in 
natura.  

§ 4º É obrigatória a inclusão de alimentos fonte de ferro heme no mínimo 4 (quatro) dias 
por semana nos cardápios escolares. No caso de alimentos fonte de ferro não heme, estes 
devem ser acompanhados de facilitadores da sua absorção, como alimentos fonte de 
vitamina C.  

§ 5º É obrigatória a inclusão de alimentos fonte de vitamina A pelo menos 3 dias por 
semana nos cardápios escolares. 

 § 6º Os cardápios devem, obrigatoriamente, limitar a oferta de: I – produtos cárneos a, 
no máximo, duas vezes por mês; II – legumes e verduras em conserva a, no máximo, uma 
vez por mês; II – alimentos em conserva a, no máximo, uma vez por mês; (Redação dada 
pela Resolução CD/FNDE nº 20/2020, de 02 de dezembro de 2020) III – bebidas lácteas 
com aditivos ou adoçados a, no máximo, uma vez por mês em unidades escolares que 
ofertam alimentação escolar em período parcial e, no máximo, duas vezes por mês em 
unidades escolares que ofertam alimentação escolar em período integral; III – líquidos 
lácteos com aditivos ou adoçados a, no máximo, uma vez por mês em unidades escolares 
que ofertam alimentação escolar em período parcial e, no máximo, duas vezes por mês 
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em unidades escolares que ofertam alimentação escolar em período integral; (Redação 
dada pela Resolução CD/FNDE nº 20/2020, de 02 de dezembro de 2020) IV – biscoito, 
bolacha, pão ou bolo a, no máximo, duas vezes por semana quando ofertada uma 
refeição, em período parcial; a, no máximo, três vezes por semana quando ofertada duas 
refeições ou mais, em período parcial; e a, no máximo, sete vezes por semana quando 
ofertada três refeições ou mais, em período integral; V – doce a, no máximo, uma vez por 
mês; VI – preparações regionais doces a, no máximo, duas vezes por mês em unidades 
escolares 3 que ofertam alimentação escolar em período parcial; e a, no máximo, uma vez 
por semana em unidades escolares que ofertam alimentação escolar em período integral; 
VII – margarina ou creme vegetal a, no máximo, duas vezes por mês em unidades escolares 
que ofertam alimentação escolar em período parcial; e a, no máximo, uma vez por semana 
em unidades escolares que ofertam alimentação escolar em período integral.  

§ 7º É proibida a oferta de gorduras trans industrializadas em todos os cardápios. 

 § 8º É proibida a oferta de alimentos ultraprocessados e a adição de açúcar, mel e 
adoçante nas preparações culinárias e bebidas para as crianças até três anos de idade, 
conforme orientações do FNDE.  

Art. 19 Para as refeições da alimentação dos estudantes com mais de três anos de idade, 
recomenda-se no máximo: I – 7% (sete por cento) da energia total proveniente de açúcar 
simples adicionado; II – 15 a 30% (quinze a trinta por cento) da energia total proveniente 
de gorduras totais; III – 7% (sete por cento) da energia total proveniente de gordura 
saturada; IV – 600 mg (seiscentos miligramas) de sódio ou 1,5 gramas de sal per capita, 
em período parcial, quando ofertada uma refeição; V – 800 mg (oitocentos miligramas) 
de sódio ou 2,0 gramas de sal per capita, em período parcial, quando ofertadas duas 
refeições; VI – 1.400 mg (mil e quatrocentos miligramas) de sódio ou 3,5 gramas de sal 
per capita, em período integral, quando ofertadas três ou mais refeições. § 1º Recomenda-
se que os cardápios do PNAE ofereçam diferentes alimentos por semana, de acordo com 
o número de refeições ofertadas: I – Mínimo de 10 alimentos in natura ou minimamente 
processados por semana, para cardápios que forneçam 1 refeição/dia ou atendem a 20% 
das necessidades nutricionais diárias; II – Mínimo de 14 alimentos in natura ou 
minimamente processados por semana, para cardápios que forneçam 2 refeições/dia ou 
atendem a 30% das necessidades nutricionais diárias; III – Mínimo de 23 alimentos in 
natura ou minimamente processados por semana, para cardápios que forneçam 3 ou mais 
refeições/dia ou atendem a 70% das necessidades nutricionais diárias.  

Art. 20 A EEx deve aplicar teste de aceitabilidade aos estudantes sempre que introduzir no 
cardápio alimento novo ou quaisquer outras alterações inovadoras, no que diz respeito ao 
preparo, ou para avaliar a aceitação dos cardápios praticados frequentemente. Parágrafo 
único. A EEx é responsável pela aplicação do teste de aceitabilidade, o qual deve ser 
planejado e coordenado pelo RT do PNAE, conforme metodologia definida pelo FNDE. 

Faz-se necessário ressaltar que o planejamento de cardápios é um processo dinâmico, sendo que o 

mesmo está passível de alterações em virtude de mudanças na legislação do PNAE, bem como em relação 

aos resultados dos testes de aceitabilidade realizados entre os estudantes. Atualmente os mesmos 
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apresentam cerca de 85-90% de aprovação entre os estudantes, de acordo com o teste realizado nas escolas 

municipais.  

A revisão dos per captas e porcionamento das preparações encontra- se em andamento devido às 

alterações da legislação. 
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3.9.5.2 Elaboração dos cardápios para atendimento aos alunos com necessidades alimentares especiais 

De acordo com a Lei nº 12.982 de 2014, é obrigatória a elaboração de cardápios diferenciados para 

a alimentação escolar de estudantes com necessidades alimentares especiais como diabetes mellitus, alergia 

alimentar, intolerância à lactose, doença celíaca, obesidade, dislipidemias e demais patologias ou outra 

necessidade alimentar especial, como por exemplo o hábito alimentar vegetariano. De acordo com a 

Resolução nº 06 de 2020:  

Art. 17  

§ 1º Os cardápios devem ser adaptados para atender aos estudantes diagnosticados com 
necessidades alimentares especiais tais como doença celíaca, diabetes, hipertensão, 
anemias, alergias e intolerâncias alimentares, dentre outras.  

 

No item 3.9.4 Especificação Técnica dos Alimentos foram elencados os alimentos necessários para 

as doenças mais recorrentes, sendo que, caso haja estudantes portadores de outras necessidades 

alimentares não constante nesse anexo, os mesmos também deverão receber alimentação adequada pela 

CONCESSIONÁRIA. 

Ressalta-se que o atendimento aos alunos com necessidades alimentares especiais será realizado 

com base no Levantamento Epidemiológico realizado em todas as unidades escolares, Manual de Alunos com 

necessidades alimentares da Secretaria de Educação da Prefeitura de Nova Lima e com base no Caderno de 

Referência sobre Alimentação Escolar para Estudantes com necessidades alimentares especiais do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação. 
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3.9.5.3 Elaboração dos cardápios para datas festivas e para a realização de atividades extra classe 

Os cardápios da alimentação escolar deverão apresentar opções de preparações diferenciadas nas 

seguintes datas: 

3.9.5.3.1 Páscoa 
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3.9.5.3.2 Semana das Crianças 
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3.9.5.3.3 Mês de Dezembro (Formaturas) 

Poderão ocorrer atividades extraclasse, com a participação de alunos em excursões, visitas técnicas, 

campeonatos de esporte que exijam que seja servido um kit lanche. 

Poderão ocorrer, conforme demanda do município, elaboração dos cardápios para atendimento de 

período de férias. 
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3.9.5.4 Relação de Equipamentos, Utensílios de cozinha, Uniformes e EPI´s de fornecimento obrigatório 

pela CONCESSIONÁRIA 

3.9.5.4.1 Equipamentos de Cozinha 

Os equipamentos que eventualmente vierem a ser fornecidos deverão apresentar eficiência 

energética (Artigo 8º do Decreto 45.765, de 20/04/2001) e redução de consumo. A CONTRATADA deverá 

fornecê-los em plenas condições de uso e funcionamento. 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO  

01 

BALANÇA DIGITAL: 

 Capacidade de 30Kg, início de pesagem a partir de 5g. Prato em aço inox, display led, inclui função 
tara. Tipo de alimentação: bateria e corrente elétrica. Balança com selo do Inmetro. Garantia 
mínima de 12 meses. 

02 

BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COMERCIAL INDUSTRIAL 300KG/50G:  
 
Balança digital com capacidade para 300kg, início de pesagem a partir de 50g. Pés antiderrapantes 
e niveladores. Indicador de peso fixado a uma coluna articulada, com displays de cristal líquido 
com backlight. Plataforma em aço inoxidável, base em aço carbono de fácil higienização. Tara: até 
a capacidade máxima.  Bateria interna recarregável; fonte adaptadora multivoltagem; 
flexibilidade no uso de tara; função de tara sucessiva. Medidas da plataforma (LxC): 40 x 50 cm; 
medida da coluna: 57,5 cm; medidas totais (AxLxC): 85,5 x 40 x 72,3 cm. Aprovada pelo INMETRO. 
Garantia mínima de 12 meses. 

03 

BALCÃO TÉRMICO SELF SERVICE COM 6 CUBAS QUENTES:  
 
Carro buffet térmico com sistema de platibanda, servindo também como cobertura para as 
cubas/GN, apoiada através de mão-francesa. Com cobertura de vidro curvo inteiro de 4 
mm,  temperatura de aquecimento controlada por termostato de 20º à 80ºC, pés cromados 
confeccionados com tubo inteiro, totalmente livre de solda na sua base. Cada 2 cubas 1/2 podem 
ser substituídas por uma cuba 1/1. Rodízios com trava para evitar o deslocamento do 
equipamento durante o uso. Altura: 1355 mm, Largura sem Platibanda: 609 mm, Largura com 
Platibanda: 1065 mm, Profundidade: 1080 mm, Potência Resistência: 2000 W, Cuba 1/2 Quente: 
325 x 265 x 100 mm, Cuba 1/1 Quente: 530 x 325 x 100 mm,  110 volts. Garantia mínima de 12 
meses. 

04 

BALCÃO TÉRMICO SELF SERVICE COM 8 CUBAS QUENTE: 
 
 Carro buffet térmico com sistema de platibanda, servindo também como cobertura para as 
cubas/GN, apoiada através de mão-francesa. Com cobertura de vidro curvo inteiro de 4 
mm,  temperatura de aquecimento controlada por termostato de 20º à 80ºC, pés cromados 
confeccionados com tubo inteiro, totalmente livre de solda na sua base. Cada 2 cubas 1/2 podem 
ser substituídas por uma cuba 1/1. Rodízios com trava para evitar o deslocamento do 
equipamento durante o uso. Altura: 1355 mm, Largura sem Platibanda: 609 mm, Largura com 
Platibanda: 1065 mm, Profundidade: 1415 mm, Potência Resistência: 2000 W, Cuba 1/2 Quente: 
325 x 265 x 100 mm, Cuba 1/1 Quente: 530 x 325 x 100 mm, 110 volts. Garantia mínima de 12 
meses. 

05 

BATEDEIRA PLANETÁRIA 12 LITROS: 
  
Cuba em inox com capacidade de massa pronta para 12 litros. Deve ter grade de segurança que 
impede o acesso das mãos do usuário nas partes móveis do equipamento. Velocidade por polia 
variadora com 6 variações de velocidade. Potência Monofásica: 1/3 Cv. Consumo monofásico: 
0,26 kW/h. Dimensões: (AxLxC): 56 x 31 x 69 cm. Peso: 45Kg. Voltagem: 127v. 
Garantia mínima de 12 meses. 
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06 

BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS:  
 
Batedeira com pedestal, estrutura, cabeçote e base em alumínio fundido e seu bojo em aço inox, 
possuindo uma capacidade de 5 litros.  Acompanha 03 batedores intercambiáveis (globo, raquete 
e gancho). 4 velocidades com base giratória para massas mais consistentes. Potência de 500 W. 
Tensão bivolt. Dimensões aproximadas: 420mm (A) x 240mm (L) x 380mm. 
Garantia mínima de 12 meses. 

07 

BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS:  
 
Bebedouro em aço inox, com aparador de água (pingadeira) em aço inox, serpentina interna em 
aço inox, reservatório em polipropileno atóxico, Medidas 1,20 m altura, 32 cm largura x 32 cm 
comprimento, com 2 torneiras, pés reguláveis, bóia controladora do nível de água, certificado 
pelo Inmetro, Termostato com 7 níveis para controle de temperatura, refrigeração por 
compressor, tensão/potência 110v ou 220 v, armazena 25 litros de água gelada. 
Garantia mínima de 12 meses. 

08 

CARRINHO PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS:  
 
Carrinho de transporte totalmente em inox, com 3 bandejas móveis, com proteção nas laterais de 
cada bandeja (30Kg por bandeja). Medidas: 450 x 700 x 830 mm. 
Garantia mínima de 12 meses. 

09 

CAVALETE PARA FORNO COMBINADO 

Fabricado em aço inoxidável com pés de borracha super-resistentes e antiderrapantes. 
Dimensões aproximadas: 63 cm x 98 cm x 72 cm. Peso: 30Kg. Garantia mínima de 12 meses. 

10 

EXTRATOR DE SUCO 

Extrator de suco com gabinete em aço inox e câmara em alumínio, de fácil manuseio, com partes 
removíveis facilitando sua limpeza e higienização. Potência nominal 530 W, Potência do motor 
0,5 cv, Dimensões (AxLxP):440 x 360 x 270 mm, Rotação:1.750 rpm, 127 volts. Garantia mínima 
de 12 meses. 

11 

FOGÃO INDUSTRIAL  6 BOCAS 

Estrutura toda em aço inox escovado, tubo distribuidor de gás cromado. Grelhas das mesas e 
queimadores em ferro fundido. Queimadores duplos com 18cm de diâmetro (queimador externo) 
e 8,5 cm de diâmetro (queimador interno). Grelhas 40x40cm e perfil em 10cm. Regulador de gás 
de baixa pressão. Alimentação: gás Convencional (GLP). Consumo/Queimador: 0,490 kg/h. 
Dimensões: 80 cm (altura) x 153,5 cm (largura) x 115 cm (profundidade). Garantia mínima de 12 
meses. Selo de certificação do Inmetro. 

12 

FOGÃO INDUSTRIAL  8 BOCAS 

Estrutura toda em aço inox escovado, tubo distribuidor de gás cromado. Grelhas das mesas e 
queimadores em ferro fundido. Queimadores duplos com 18cm de diâmetro (queimador externo) 
e 8,5 cm de diâmetro (queimador interno). Grelhas 40x40cm e perfil em 10cm. Regulador de gás 



 

249 

de baixa pressão. Alimentação: gás Convencional (GLP).Consumo/Queimador: 0,490 kg/h. 
Dimensões: 80 cm (altura) x 201 cm (largura) x 115 cm (profundidade). Garantia mínima de 12 
meses. Selo de certificação do Inmetro. 

13 

FOGÃO INDUSTRIAL 3 BOCAS EM LINHA 

Estrutura toda em aço inox escovado, tubo distribuidor de gás cromado. Grelhas das mesas e 
queimadores em ferro fundido. Queimadores duplos com 18 cm de diâmetro (queimador 
externo) e 8,5 cm de diâmetro (queimador interno). Grelhas 40x40cm e perfil em 10cm. Regulador 
de gás de baixa pressão. Alimentação: gás Convencional (GLP). Consumo/Queimador: 0,490 kg/h. 
Estrutura dos pés totalmente desmontável podendo ser utilizado sem os mesmos. Dimensões: 80 
cm (altura) x 153,5 cm (largura) x 67,5 cm (profundidade). Garantia mínima de 12 meses. Selo de 
certificação do Inmetro. 

14 

FORNO A GÁS INDUSTRIAL EM AÇO INOX DUPLO 

Laterais, frente e teto externas em aço inoxidável, sistema para abertura do vidro tipo guilhotina, 
queimadores com sistema de gaveta, em aço tubular, com regulador de entrada de ar, pedra 
refratária que armazena o calor, uma grelha reforçada por câmara, cavalete reforçado em aço 
carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada.  Revestimento 
interno em aço galvanizado, câmara com três trilhos de apoio para regulagem de altura das 
grelhas, isolamento em lã de rocha, abertura total do vidro, termômetro na lateral do forno. 

Dimensões aproximadas: Altura - 1850 mm x Altura Total - 2090 mm x Largura - 920 mm x 
Profundidade - 660 mm. 

Selo de certificação do Inmetro. 

Garantia mínima de 12 meses. 

15 

FORNO COMBINADO A GÁS 10/12 GN 

Forno combinado totalmente em aço inoxidável,  contém painel multifunções intuitivo e de fácil 
manuseio, equipado com esguicho de água para auxiliar na preparação dos alimentos e da 
limpeza, porta com vidro duplo de fácil limpeza equipada com calha removível para recolhimento 
de excesso de água, sistema inovador de duplo isolamento de câmara composto de ar + lã de 
rocha, acompanha sensor de núcleo que tem como função determinar o ponto de cozimento (mal 
passado, bem passado ou ao ponto), entrada USB para incluir novas receitas na memória do forno, 
com  opções para gás GLP ou GN. Tensão monofásica, 127 V, Potência Instalada: 0,3Kw, Potência 
de aquecimento gás: 11400 kcal,  Consumo energia: 0,1Kw/h, Consumo máximo de gás: 1kg/h, 
entrada de Água (BSP): 3/4", altura Corpo: 1190mm, altura Cavalete: 730mm, largura: 1075mm, 
profundidade: 770mm, profundidade C/ Maçaneta: 945mm, profundidade C/ Porta Aberta: 
1270mm, peso Líquido: 201kg, capacidade de GNs: 10/12 de 1/1 ou 20/24 de 1/2. Garantia 
mínima de 12 meses. Selo de certificação do Inmetro. 
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16 

FREEZER VERTICAL: branco, 1 porta, com as funções de refrigerar (ajuste e temperatura entre 2 e 
8°C) e congelar (-10 a 22ºC). Três ou quatro prateleiras reguláveis. Capacidade de 509 litros. 
Tensão de 110 V. Dimensões:(AxLxC): 1885 x 675 x 860 mm. Peso: 104,95 Kg.  Garantia mínima de 
12 meses. 

Selo de certificação do Inmetro. 

17 

GELADEIRA INDUSTRIAL 4 PORTAS INOX 110V 

Geladeira industrial 4 portas. Temperatura de trabalho entre de 0 ºC a 5ºC. Revestimento interno 
e externo em aço inox. Volume total mínimo de 750 litros. Prateleiras reguláveis em inox ou 
tintura epóxi, portas com fechamento automático, com pés reguláveis para pisos desnivelados, 
controlador digital com degelo automático e isolamento em poliuretano injetado. Com 
controlador digital de temperatura. Potência: 1/4 cv. Frequência: 50 Hz e 60 Hz. Tensão: 110 V. 
Medidas aproximadas Altura: 194 cm x Largura: 108 cm Profundidade: 59 cm. Garantia mínima 
de 12 meses. Selo de certificação do Inmetro. 

18 

GELADEIRA DOMÉSTICA, tipo duplex, cor branca, com tecnologia de degelo automático frost free. 
Deve possuir eficiência energética classe A com selo Procel, iluminação interna, gaveta para 
vegetais e frutas, prateleiras reguláveis e removíveis em vidro temperado. Frequência de 60 Hz, 
Tensão de 127 volts. Capacidade total bruta de aproximadamente 500 litros. Garantia mínima de 
12 meses a partir da data de entrega, com o selo do INMETRO. Dimensões aproximadas: 189x 70x 
73 cm e peso de 73 kg.  

19 

GELADEIRA INDUSTRIAL 6 PORTAS INOX 110 V 

Temperatura de trabalho entre 1 e 7°C. Isolamento térmico 100% poliuretano. Revestimento 
externo em inox brilhoso. Revestimento interno galvanizado. Sistema de ar forçado (Frost Free), 
portas com sistema anti- transpirante, puxadores embutidos e rodízios. Prateleiras reguláveis em 
inox ou tintura epóxi. Controlador Eletrônico digital com indicador de temperatura, degelo 
automático. Tensão: 127 V. Frequência: 60 Hz. Capacidade mínima de 1290 litros. Dimensões 
aproximadas: 182 cm x 62 cm x 194 cm. Garantia mínima de 12 meses. 

Selo de certificação do Inmetro. 

20 

LAVA LOUÇA confeccionada em Aço Inoxidável AISI 304, com acabamento escovado, e pés 
niveladores. Porta frontal com paredes duplas que conferem maior isolamento térmico e acústico. 
Sistema de correr das gavetas (trilhos) estampado. Deve possuir: ciclos de lavagem e enxágue de 
60, 90 e 180 segundos e ciclos especiais, painel de controle digital localizado na parte superior 
frontal da máquina, resistente à água e com 5 programas de operação de ciclo programáveis, 
termômetros digitais das águas de lavagem e do enxágue; dispositivo de segurança que 
interrompe o ciclo caso a porta seja aberta durante a operação; sistema de reaproveitamento de 
água; braços  de enxágue e lavagem removíveis; filtro de partículas no tanque para maior 
eficiência de lavagem. A parte inferior do tanque deve ser  estampado em peça única sem 
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emendas, soldas ou costuras com inclinação em direção ao tubo de drenagem evitando acúmulo 
de resíduos em cantos ou outros pontos da lavadora. Deve possuir bomba com sistema DUAL 
FLOW para distribuição por igual da água nos braços superiores e inferiores permitindo uma 
distribuição igualitária proporcionando maior eficiência de lavagem e enxágue. Programa de 
autolimpeza ao final do ciclo de trabalho. Ciclo automático de lavagem e enxágue à quente (14 
segundos). Acompanha o equipamento: 02 Gavetas com pinos; 01 Gaveta lisa; 01 Moto-bomba 
de enxágue; 01 Kit para instalação, contendo: 2 Metros de mangueira para entrada de água; 2 
Metros de mangueira para saída de água; 2 Metros de cabo de força (sem plug). Dados Técnicos: 
Capacidade mecânica (Gavetas/hora): 60, 40 ou 20; Capacidade por gaveta: 18 pratos ou 25 copos 
ou 200 talheres ou 9 bandejas de até 310mm de altura x 460mm de comprimento; Consumo de 
água por ciclo (Litros): 2,0; Consumo médio de água por prato (Litros): 0,11; Pressão de água de 
enxágue: 2,0 (bar/mínimo); Capacidade do tanque de lavagem (Litros): 20; Capacidade do tanque 
de enxágue - (Litros): 6 ; Potência total (Kw/h): 5,5; Potência Bomba de Lavagem (CV): 0,5; 
Potência Bomba de Enxágue (CV): 0,2 ; Consumo (Kw/h): 4,7; Temperatura de lavagem (OC): 55 a 
65; Temperatura do enxágue (OC): 80 a 90; Tensões disponíveis: Monofásica 220V/60; Trifásica 
220V/60; Trifásica 380V/60; Medidas em milímetros: Altura: 820; Altura útil da câmara: 390; 
Largura: 600; Profundidade: 600; Profundidade com a Porta aberta: 985; Peso Líquido (Kg): 55 ; 
Peso Bruto (Kg): 60. Garantia mínima de 12 meses. 

21 

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL GRANDE 

Liquidificador industrial com base e copo em inox, de baixa rotação, motor de indução de 0,5 CV, 
entrega robustez e alta durabilidade para sua cozinha. Rotação de 3.500 rpm, copo monobloco, 
sem soldas e sem fresta, com tampa de borracha atóxica com dosador que garante boa vedação 
e a possibilidade de adicionar ingredientes durante o preparo. Potencia nominal 665w, potência 
do0 motor 0,5 cv. Tensão 127 V, capacidade 3,6 litros. Dimensões (AxLxP):660 x 240 x 255 mm.  

Garantia mínima de 12 meses. 

22 

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PEQUENO 

Liquidificador inox, copo inox, alta rotação, 1,5 litros, Potência nominal: 350 W, Potência do 
motor: 900 W, 127 volts, Dimensões (AxLxP): 405,00x210,00x190,00 mm, Rotação: 18.000 rpm, 
Volume máximo do copo: 1,5 L. 

Garantia mínima de 12 meses. 

23 

MICROONDAS 38 LITROS 

Cor inox espelhado, painel integrado, função de descongelamento e grill; prato giratório e trava 
de segurança. Classe de eficiência energética A ou B, tensão 127V e potência mínima de 1000W. 
Garantia mínima de 12 meses. Aprovado pelo INMETRO. Dimensões aproximadas: 55 cm (L) x 31 
cm (A) x 47 cm (P). Garantia mínima de 12 meses. 
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24 

REFRESQUEIRA: Refresqueira com gabinete em cor inox, depósito para líquido em policarbonato 
cristal injetado e resistente a impacto (2 bojos, 15 litros cada), torneiras Easy Clean (desmontável 
para higienização), sistema de agitação com pás de alta resistência, evaporador em aço inox 304, 
pés antiderrapentes, Dimensões 650 x 380 x 470 mm. 
Tensão: 127v 

Garantia mínima de 12 meses. 

25 

SELADORA DE AQUECIMENTO INSTANTÂNEO 

Para embalagens em polietileno, polipropileno, polipropileno biorientado e aluminizado. 110 e 
220 volts (bivolt). Potência: 100 Watts. Dimensões: 34,5 cm (largura)x 27cm (profundidade) x  11,5 
cm (altura). Selagem: Resistente de 2,5mm de largura, para sacos plásticos de até 30cm de boca 
x 0,20mm de espessura. Temperatura controlada por temporizador. Garantia mínima de 12 
meses. 

26 
FOGÃO DE PISO 4 BOCAS BRANCO: capacidade forno 70 litros, bivolt, acendimento automático, 
gás GLP, botões removíveis, forno esmaltado, forno com luz, vidro do forno removível. Garantia 
mínima de 12 meses. Selo de certificação do Inmetro. 

27 

BALANÇA ELETRÔNICA ANTROPOMÉTRICA: 

Capacidade 200 Kg, peso mínimo 1 Kg, divisão 50g. Cor predominante branco. Display 6 dígitos, 
teclado membrana policarbonato, função tara até a capacidade máxima da balança. Fonte de 
alimentação externa bivolt. Plataforma e coluna em aço carbono, pés reguláveis (material: 
borracha sintética), tapete antiderrapante. Antropômetro em alumínio anodizado e litografado 
medindo até 2 metros com fração de 0,5 cm. Medidas da base: 34 x 39 cm (L x C). Garantia mínima 
de 12 Meses. Homologada pelo INMETRO. 

28 

BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA:  

Capacidade de até 15 Kg, divisão de 5g. Gabinete em plástico ABS e concha anatômica em 
polipropileno 54 x 30 cm. Estrutura interna em aço carbono bi cromatizado com cobertura plástica 
com pés reguláveis. Painel digital com display LED com 6 dígitos. Fonte de alimentação externa 
bivolt. Certificada pelo INMETRO. Garantia mínima de 12 Meses. 

29 

INFANTÔMETRO HORIZONTAL PORTÁTIL EM ALUMÍNIO 

Estrutura em alumínio anodizado, medidores em plástico injetado, desmontáveis para transporte. 
Impressão litografada nas 3 faces da régua de alumínio em escala antropométrica milimetrada. 
Altura do produto: 1 metro. Garantia mínima de 12 meses. 

30 

 
KIT PARA LIMPEZA PROFISSIONAL: o kit deve conter:  
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01 Carro Funcional fabricado em plástico polipropileno com plataforma e aberturas para 
transportar todos os itens do KIT de uma só vez. Medidas (A x L x P): 104 x 55 x 124 cm. Peso: 17 
kg. Capacidade saco: 80 litros. 

01 Balde espremedor doblô 30 litros - 2 águas: material em polietileno, cabo em aço carbono, 
medidas (AxLxP): 96 x 43 x 60 cm. Peso: 7 kg. Capacidade: 24 litros (sendo 11 para água limpa e 
13 para água suja). 

01 Cabo Telescópico em alumínio medindo 1,40 m 

01 Garra Plástica: produzida em polipropileno com trava para refis em poliacetal 

01 Refil Loop com cinta 320 g. 

01 Placa Sinalizadora Piso Molhado em Polipropileno. Medida aberta (AxLxP): 64,5x27x31cm; 
medida fechada (AxLxP): 66,5x27x25 cm. 

01 pá: material da pá em polipropileno; material do cabo em alumínio. Medidas caçamba aberta 
(AxLxP): 94 x 30 x 28 cm; medidas caçamba fechada (AxLxP): 103 x 30 x 28 cm. Peso: 870 gramas. 

01 Conjunto Mop Pó - 60 cm: material da armação em polipropileno e aço galvanizado; material 
cabo em alumínio anodizado; material dos fios em acrílico eletroestático. Medidas (AxLxP): 140 x 
65 x 17 cm. Peso: 600 gramas 

Mop cru úmido: material suporte de fixação em polipropileno + poliacetal; material cabo em 
alumínio anodizado; material esfregão em fios de algodão + TNT + nylon. Medidas (AxLxP): 140 x 
38 x 18 cm. Peso: 650 gramas. Garantia mínima de 12 meses. 

 

31 

REFRIGERADOR DOMÉSTICO, TIPO FRIGOBAR: capacidade total líquida mínima de 120 litros, 
branca,  compartimento de congelamento rápido, porta-lata reversível, prateleiras do 
refrigerador aramadas, com controle de temperatura, consumo aproximado de 19,1Kwh/mês, 
110v, com gaveta de gelo, com forma de gelo, console, termostato, luz, pés niveladores, 
garantia mínima de 12 meses, com manual de instruções em português, fabricação de acordo 
com as normas vigentes. Selo de certificação do Inmetro. 
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3.9.5.4.2 Utensílios de Cozinha 

 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 
ABRIDOR DE LATA/GARRAFA INOX INDUSTRIAL. Material em aço inoxidável. Dimensões aproximadas: 
5cm x 14cm 

2 ACENDEDOR PARA FOGÃO. Composição Metal e Plástico. Comprimento mínimo 22 cm. 

3 
AFIADOR DE FACA: afiador de facas com 2 opções de afiação: desbaste e acabamento. Discos 
diamantados de alta capacidade de afiação e durabilidade, permite afiação em dois sentidos. Suporte 
em ABS com detalhes em aço inoxidável. Base antideslizante, cabo com design ergonômico. 

4 
AMASSADOR DE BATATAS VERTICAL EM AÇO INOX, tamanho 25 cm a 30cm de comprimento, com 
alça, resistente, cabo em polipropileno, fácil de higienizar. 

5 ASSADEIRA retangular hotel tamanho grande, em alumínio, tamanho aproximado 63x43x3,5 cm. 

6 ASSADEIRA retangular hotel tamanho médio, em alumínio, tamanho aproximado 47x33x6,5 cm. 

7 ASSADEIRA retangular hotel tamanho pequeno, em alumínio, tamanho aproximado 39x30x4 cm. 

8 BACIA COM TAMPA em polipropileno branco leitoso, livre de BPA. Capacidade: 9,5 litros. Dimensões: 
33,8cm (diâmetro) e 16,5cm (altura). 

9 BACIA DE PLÁSTICO ATÓXICO, reforçada, com alças resistentes. Cor: branco leitoso. Capacidade: 15 
litros. 

10 BACIA DE PLÁSTICO ATÓXICO, reforçada, com alças resistentes. Cor: branco leitoso. Capacidade: 30 
litros. 

11 BACIA DE PLÁSTICO ATÓXICO, reforçada, com alças resistentes. Cor: branco leitoso. Capacidade: 6,7 
litros. 

12 
BALDE DE PLÁSTICO reforçado em polipropileno,  para uso geral, capacidade 20 litros, com alça em 
metal, cores diversas. 
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13 
BALDE GRADUADO. Fabricado em polipropileno resistente, com marcação de litro em litro, material 
transparente, para uso industrial (produtos químicos e outros) e com alça em metal reforçado. 
Capacidade: 11 litros. 

14 
BALDE GRADUADO. Fabricado em polipropileno resistente, com marcação de litro em litro, material 
transparente, para uso industrial (produtos químicos e outros) e com alça em metal reforçado. 
Capacidade: 20 litros. 

15 BANDEJA retangular inox. Dimensões aproximadas: 49cmx33cmx2cm 

16 
BATEDOR DE OVOS FUÊ em inox. Material do cabo em polietileno. Comprimento total: 35cm. 

17 
BORRIFADOR BRANCO: em plástico branco leitoso, capacidade para 500ml. Aplicação gatilho spray 
com bico de regulagem para as funções de borrifar com alta ou baixa pressão. Opção para ficar travado. 

18 
CAÇAROLA, DE ALUMÍNIO BATIDO, Nº 20, com duas alças em alumínio fundido. Acompanha tampa de 
alumínio, com pegador de polietileno 

19 
CAÇAROLA, DE ALUMÍNIO BATIDO, Nº 26, com duas alças em alumínio fundido. Acompanha tampa de 
alumínio, com pegador de polietileno 

20 
CAÇAROLA, DE ALUMÍNIO BATIDO, Nº 34, com duas alças em alumínio fundido. Acompanha tampa de 
alumínio, com pegador de polietileno. 

21 
CAÇAROLA, DE ALUMÍNIO BATIDO, Nº 50, com duas alças em alumínio fundido. Acompanha tampa de 
alumínio, com pegador de polietileno. 

22 
CAIXA HERMÉTICA ORGANIZADORA 28 L: resistente, em plástico atóxico, com tampa sob pressão com 
alça que a trava, capacidade aproximada 28 L, dimensões aproximadas 564x385x201mm. 

23 
CAIXA HERMÉTICA ORGANIZADORA 56L: resistente, em plástico atóxico, com tampa sob pressão com 
alça que a trava, capacidade aproximada 56 L, dimensões aproximadas: 564x385x371mm. 

24 
CAIXA HERMÉTICA ORGANIZADORA 8,6 L: resistente, em plástico atóxico, com tampa sob pressão com 
alça que a trava., capacidade aproximada 8,6 L, dimensões aproximadas: 400x270x133mm. 

25 
CAIXA PLÁSTICA branco leitoso com tampa em polipropileno, isento de bisfenol, capacidade: 12 litros. 
Dimensões aproximadas: 8x37x53cm. 

26 CAIXA PLÁSTICA branco leitoso com tampa em polipropileno, isento de bisfenol, capacidade: 5 litros. 
Dimensões aproximadas: 33x17x12cm. 
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27 CAIXA PLÁSTICA branco leitoso com tampa: empilhavel. material em polipropileno, isento de bisfenol, 
capacidade: 30 litros. Dimensões aproximadas: 44 x 64 x 14 cm 

28 
CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL. Com alças laterais, material em polipropileno, branco leitoso, isento de 
bisfenol, capacidade: 40 litros. Peso: 1,7Kg. Dimensões externas: 67x44x19cm. Dimensões internas: 
61x41x16cm. 

29 
CAIXA TÉRMICA: caixa para transporte de alimentos de polietileno. Capacidade: 190L. Dimensões 
aproximadas: 56 x 80 x 61 cm. 
Tampa fixa com dobradiça moldada na própria peça fixada em vergalhão de alumínio. Contém porta 
cadeado, dreno com rosca e tampa sobre encaixada. 

30 
CANECA EM INOX: Caneca em aço inox polido, com uma alça, capacidade aproximada de 250 ml e 
dimensões aproximadas de 6,5 cm de altura e 7 cm de diâmetro. Peso aproximado: 93g. 

31 
CANECÃO EM ALUMÍNIO, LINHA HOTEL, N°22, capacidade aproximada de 8,3 litros, cabo em baquelite. 
Peso aproximado: 700g. 

32 
COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ: coador em estrutura metálica resistente, com tecido tipo flanela, 
sem cabo, nº6 (diâmetro de 24cm). 

33 COLHER DE ARROZ, em aço inox, inteiriça, aproximadamente 33 cm de comprimento. 

34 COLHER DE ARROZ, em inox, extra- forte, média, inteiriça (aproximadamente 50 cm de comprimento) 

35 COLHER DE CHÁ em aço inox. Peso aproximado: 20g (variação de peso permitida de 10%). 

36 COLHER DE SOBREMESA em aço inox. Peso aproximado: 30g. 

37 CONCHA PARA FEIJÃO, em alumínio, extra- forte, n°10, aproximadamente 40 cm de comprimento. 

38 
CONCHA TERRINA, em aço inox, inteiriça, aproximadamente 33 cm de comprimento. 

39 

CONJUNTO DE COLHERES MEDIDORAS: colheres para a medição de ingredientes durante a preparação 
de receitas. Deve ser composto por 04 a 05 peças, com diferentes medidas, totalmente fabricadas em 
aço inoxidável, resistentes e de qualidade. Cada item deve se encaixar dentro das outras e todas serem 
presas por uma pequena argolinha nos cabos. Fáceis de lavar e armazenar. Cada peça deverá conter 
marcação no cabo identificando o volume específico e a medida caseira.  

40 CONJUNTO DE TIGELAS FUNDAS EM AÇO INOXIDÁVEL 
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Tamanho P - Diâmetro 18 cm x 9 cm de altura aprox. Capacidade Liquida 800 ml 

Tamanho M - Diâmetro 26 cm x 13,5 cm de altura aprox. Capacidade Liquida 3,0 Litros 

Tamanho G - Diâmetro 28 Cm x 14,5 cm Altura aprox. Capacidade Líquida 4,0 Litros 

41 

CONJUNTO DE XÍCARAS MEDIDORAS: xícaras para a medição de ingredientes durante a preparação de 
receitas. Deve ser composto por 04 peças, com diferentes medidas, totalmente fabricadas em aço 
inoxidável, resistentes e de qualidade. Cada item deve se encaixar dentro das outras. Fáceis de lavar e 
armazenar. Cada peça deverá conter marcação individual identificando o volume específico e a medida 
caseira (1 xícara, ½ xícara, 1/3 xícara, ¼ xícara). 

42 
COPO BABY, em plástico resistente e atóxico livre de bisfenol A, com tampa de plástico rosqueada e 
bico rígido, alças laterais antiderrapantes, capacidade de 200 ml a 300 ml. 

43 
CORTADOR DE BISCOITO EM ALUMÍNIO, formato coração, tamanho aproximado de 5 cm de 
comprimento, kit com 03 unidades. 

44 CORTADOR DE BISCOITO EM ALUMÍNIO, formato flor, tamanho aproximado de 5 cm de comprimento, 
kit com 03 unidades. 

45 
CORTADOR DE BISCOITO EM ALUMÍNIO, formato redondo, tamanho aproximado de 5 cm de diâmetro, 
kit com 03 unidades.  

46 
CORTADOR DE LEGUMES/CABRITA MANUAL GRANDE, com tripé. Corpo em alumínio fundido, facas 
em aço inox, macho em polipropileno, 2 molas. Medidas da faca 10 x 10mm. 

47 
CUMBUCA EM INOX: Mini Bowl em inox, reforçado, capacidade aproximada 350 ml, diâmetro 
aproximado de 16 cm.  

48 DESCASCADOR DE LEGUMES MANUAL, dimensões aproximadas de 15x5x1 cm, cabo em plástico. 

49 
DÚZIA DE COPO DE VIDRO TRADICIONAL, modelo americano, vidro canelado, transparente, 
capacidade 190 mL.  

50 
ESCORREDOR DE MACARRÃO: em aço inox, com espessura mínima 1,0 mm, diâmetro de 24 cm, com 
furos na base e laterais para escorrer a água, base com anel de apoio, com alças. 

51 
ESCORREDOR DE MACARRÃO: em alumínio reforçado, linha hotel, com espessura mínima 1,0 mm, 
diâmetro de 50 cm, com furos na base e laterais para escorrer a água, base com anel de apoio, com 
alças. 

52 ESCORREDOR DE PRATO CROMADO DOBRÁVEL. Capacidade para 36 pratos. 
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53 
ESCORREDOR DE PRATO E COPO CROMADO TIPO BERÇO, 2 ANDARES. Capacidade para 16 pratos e 6 
copos 

54 ESCORREDOR PAREDE PARA COPO CROMADO. Capacidade para 20 copos. 

55 
ESCOVA PARA HIGIENIZAÇÃO DE MAMADEIRAS com cabo de aço inoxidável e com cerdas de nylon de 
tamanhos diferentes nas 2 extremidades. 

56 ESCUMADEIRA Nº 11 (alumínio), aproximadamente 40 cm de comprimento. 

57 ESCUMADEIRA, em aço inox, inteiriça, aproximadamente 33 cm de comprimento. 

58 
ESPÁTULA PÃO DURO EM SILICONE, inteiriça, tamanho médio (aproximadamente 30cm de 
comprimento). 

59 

ESPÁTULA RASPADORA MULTIUSO INOX: Espátula Raspadora Multiuso em material inox para uso em 
cozinha. Possui a finalidade de cortar pão, biscoitos, pasta americana, massas em geral. Com régua 
medidora de 15 cm, resistente à temperatura. Com pegador ergonômico também em aço inox durável. 
Tamanho aproximado 15 cm X 11 cm. 

60 FACA DE COZINHA PROFISSIONAL de aço inox, cabo de polietileno branco. 6 polegadas. 

61 FACA DE COZINHA PROFISSIONAL de aço inox, cabo de polietileno branco. 8 polegadas. 

62 FACA DE MESA INOX. Peso aproximado: 45g. 

63 FACA PARA LEGUMES profissional com lâmina em aço inox e cabo de polietileno branco. 3,5 polegadas. 

64 
FILTRO DE ÁGUA COM TORNEIRA: material predominante: liga de metais, acabamento: cromado, bica 
giratória, instalação: opção de escolha de bancada ou parede, ligação ½. Vem com a vela. Autorizada 
pelo Inmetro. 

65 FORMA/ASSADEIRA: com 12 cavidades para cupcake, em silicone completamente antiaderente, 
dobrável e moldável. Garantia de temperatura suportada: 220°C. dimensões aproximadas 30cm 
comprimento x 20cm largura x 3cm altura. 

66 FRIGIDEIRA alumínio linha Hotel, cabo em baquelite antitérmico, 36cm de diâmetro. 

67 FUNIL em aço inox com peneira removível. Diâmetro superior aproximado: 15cm. 

68 GARFO em aço inox. Peso aproximado: 30g (variação de peso permitida de 10%). 
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69 
GARRAFA TÉRMICA: bomba de pressão, revestida em aço inox, compacta, com ampola de vidro, 
capacidade 1,8 litros. 

70 

GARRAFÃO TÉRMICO DE 8 LITROS COM TORNEIRA:  revestimento interno com com espuma de 
poliuretano, material externo de plástico. 

Capacidade 8 litros. 

71 
JARRA DE PLÁSTICO atóxico transparente, com graduação, resistente, com tampa hermética, 
capacidade de 3,7 L. 

72 JARRA DE VIDRO transparente com alça. Capacidade de 1,5l 

73 JOGO DE PORTA CONDIMENTOS inox com suporte. Kit deve conter 6 potes de aço inox com 2 tamanhos 
de furo e visor nas dimensões: 5cm (diâmetro) x 8cm (altura); capacidade aproximada de 85ml.  

74 

JOGO PARA MANTIMENTOS em inox com fechamento hermético sem trava, com 5 peças.  

Dimensões aproximadas de cada peça: 14cm (2,4L), 15,5 (3,2L), 17cm (4,2L), 18,5cm (5,4L) e 20cm 
(6,7L) . 

75 KIT 6 TÁBUAS PARA CORTE COLORIDAS: Kit contendo 6 tábuas em polietileno, dimensões 50 cm de 
comprimento, 30 cm de largura e 1 cm de espessura. Cores: Branco, verde, vermelho, amarelo, azul e 
bege. 

76 
KIT DE 3 PENEIRAS em aço inox (cabo, aro e tela), Dimensões aproximadas de 12 cm (P); 16cm (M); 
20cm (G). 

77 
LIXEIRA PLÁSTICA PARA ESCRITÓRIO 15 LITROS: lixeira plástica 15 litros, dimensões aproximadas 30 
cm altura e 23 cm diâmetro. 

78 
LIXEIRA PLÁSTICA TIPO HOSPITALAR 100 LITROS: lixeira plástica pedal alta densidade, tipo hospitalar, 
branca, retangular, 100 litros, material de polietileno. 

79 
LIXEIRA PLÁSTICA TIPO HOSPITALAR 15 LITROS: lixeira plástica pedal alta densidade, tipo hospitalar, 
branca, retangular, 15 litros, material de polietileno.  

80 
LIXEIRA PLÁSTICA TIPO HOSPITALAR 50 LITROS: lixeira plástica pedal alta densidade, tipo hospitalar, 
branca, retangular, 50 litros, material de polietileno.  

81 MAMADEIRA com bico de silicone, ortodônticos e macios, com furo médio. Mamadeira inquebrável, 
inodora, atóxica, sem rebarbas cortantes. Capacidade: 250ml. 
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82 MAMADEIRA com bicos de silicone, ortodônticos e macios, com furo médio. Mamadeira inquebrável, 
inodora, atóxica, sem rebarbas cortantes. Capacidade: 120ml. 

83 

MANDOLINE PROFISSIONAL. Possui no mínimo 3 tipos de corte: liso, julienne e waffle. Conta com 
ajuste de espessura, que é facilmente regulável, em 4 medidas diferentes. 

Material em plástico branco; lâminas em aço inoxidável. 

Dimensões aproximadas: 16 cm (Altura); 14 cm (Largura); 36 cm (Comprimento). Peso aproximado: 
1,4Kg. 

84 
PÁ EM POLIETILENO 80 CM, com cabo em inox. 

85 PANELA DE PRESSÃO com capacidade de 11,4L. Possui asas ergonômicas, sem cabo. Com fechamento 
externo. Apresenta Válvula de Segurança Repetitiva, janela e mola de segurança.  

86 
PANELA DE PRESSÃO com capacidade de 20,8L. Possui asas ergonômicas, sem cabo. Com fechamento 
externo. Apresenta Válvula de Segurança Repetitiva, e possui janela e mola de segurança.  

87 PEGADOR EM AÇO INOX, com dente, tamanho aproximado de 28cm. 

88 
PENTE PARA ARMAZENAR OVOS: Pente em polietileno vazado para armazenar/transportar ovos, 
capacidade de 30 unidades de ovos, cor branca. Dimensões aproximadas: 5cmx5cmx30cm. 

89 PIPOQUEIRA em alumínio polido, nº22, com cabo em polietileno. 

90 PORTA TALHER inox redondo. Dimensões: 14cm (altura) e 10cm (diâmetro). 

91 PORTA TALHERES COM TAMPA Organizador de Gaveta. Material: polipropileno, tampa transparente. 
Dimensões: 27,5x35x7,5 cm. 

92 POTE DE VIDRO TRANSPARENTE COM TAMPA PLÁSTICA. Capacidade: 2,5 litros. Dimensões 
aproximadas: 25 cm (altura) x 15cm (diâmetro). 

93 PRATO FUNDO EM INOX: Prato de mesa em aço inox polido, modelo fundo com diâmetro maior 
aproximado de  23cm, diâmetro interno menor de 14cm; altura de 3cm. 

94 PRATO MESA RASO LINHA HOTEL: prato de mesa raso linha hotel em porcelana branca. Diâmetro 
aproximado de 24cm. 
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95 
RALADOR DE LEGUMES EM AÇO INOX, resistente e fácil de higienizar, com 4 faces, formato retangular. 
Cabo inox, aço nacional. 

96 
RECHAUD RETANGULAR 9 litros com 2 cubas com tampa: corpo em aço inox, 2 cubas gastronômicas 
(gn) em aço inox, 1 cuba para água, 1 suporte, 2 fogareiros e 1 tampa. Medidas aproximadas: 63 x 36 x 
29 cm. 

97 
ROLO DE ABRIR MASSA com cabo, material em polietileno, maciço, 40 cm de comprimento (sem 
considerar a medida do cabo) 

98 SUPORTE PARA GARRAFA DE CAFÉ VELADOR CROMADO. Dimensão aproximada: 50cm de altura x 
20cm de comprimento. 

99 TAÇAS CASUAL PARA ÁGUA: material vidro, capacidade 260 ml, dimensões 11 x 6 x 6 cm, com pé. 

100 
TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO PORTÁTIL, à prova d’água, resistente e com mola de proteção. 
Resistente à altas temperaturas. 
Escala: entre – 50 ºC e  280ºC  

101 TERMÔMETRO INFRAVERMELHO com Certificado de Calibração rastreável a RBC. Display LCD múltiplo 
e iluminado. Escala de medição entre -50 a +550ºC 

102 
TESOURA DE COZINHA INOX: lâmina em aço inox, cabo em resina termoplástica, comprimento 
aproximado de 21,5 cm, largura 9 cm, altura 1,3 cm, primeira qualidade. 

103 
TIGELA TIPO BOWL de aço inoxidável graduada. 

Diâmetro de 30cm, capacidade de 5 litros. 

104 TRAVESSA DE VIDRO INCOLOR FUNDA COM TAMPA PLÁSTICA TIPO LASANHEIRA. Uso: Forno 
convencional, Micro-ondas, Freezer, Geladeira e Lava-louças. Formato retangular, dimensões 
aproximadas: 40cm x 25cm x 7 cm; capacidade: 5 litros. 
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3.9.5.4.3 EPI’s 

ITEM DESCRIÇÃO UND 

1 

Luva de malha de aço de alta resistência a cortes de faca, que proporcione ao usuário 
total segurança. Confeccionadas em aço inoxidável, duráveis, que ofereça excelente 
relação custo/benefício. Que sejam maleáveis, permitindo ao usuário exercer sua função 
normalmente. Com fechamento em garras para permitir total higienização sem deixar 
resíduos. Disponível em 4 tamanhos de punho para atender à diversas situações e/ou 
necessidades. 

Unidade 

2 
Óculos de proteção com lentes em policarbonato e tratamento anti-riscos. Abas laterais 
de proteção. Armação preta e hastes reguláveis, com acompanhamento de  cordão de 
segurança. 

Unidade 

3 

Bota de PVC injetado, na cor branca, cano médio, com forro interno em poliéster e 
solado com desenho anti- derrapante. Resistente. Utilizado para proteção dos pés em 
locais úmidos ou encharcados, produtos químicos, ácidos e solventes. Numeração de 33 
a 44 

Unidade 

4 Mangote confeccionado em lona para proteção dos braços em indústrias alimentícias, 
resistente, com ajuste em elástico nas extremidades, comprimento mínimo de 50 cm. Unidade 

5 

Sapato de segurança Branco Calçado baixo, unissex, fechado na parte superior e traseira, 
para uso em atividade de cozinha e limpeza, confeccionado em material polimérico na 
cor branca, com proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra 
agentes abrasivos, escoriantes e umidade proveniente de operações com uso de água 
(impermeável).  Deve possuir palmilha interna removível e apresentar absorção de 
energia na região do salto (calcanhar), solado com borracha antiderrapante, resistente 
ao óleo combustível, ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril 
sulfato de sódio (detergente) e a piso de aço contaminado com glicerol. 

Numeração 33 a 44. 

Unidade 

6 

Avental de segurança, impermeável a líquidos não corrosivos, confeccionado em pvc 
branco nas dimensões aproximadas de comprimento total 100 cm e largura total 70 cm. 
Resistente. Para proteção do usuário contra umidade proveniente de operações com uso 
de água. Tamanho único. Regulagem no pescoço. 

Unidade 

7 Dedeira: Confeccionada em látex natural, em tamanho único, na cor branca e dimensão 
suficiente para cobertura dos dedos até a terceira falange. Caixa com 100 unidades. Unidade 

8 
Luva térmica, forma polegar e palma da mão, confeccionada em silicone resistente, para 
uso em cozinha industrial, utensílios aquecidos, bem como aplicações envolvendo 
assados, grelhados e frituras. 

Unidade 

9 
Luva de proteção (segurança) com cinco dedos, confeccionada em vaqueta, com reforço 
interno na palma. Presença de elástico no punho para ajuste. Indicada para proteção das 
mãos em serviços gerais, como manuseio de agentes abrasivos, dentre outros. 

Unidade 

10 
Botina de segurança em couro preto, sem biqueira, solado antiderrapante com ranhuras 
de drenagem em poliuretano, palmilha interna em EVA forrada com tecido poliamida.  
Fácil de calçar, sem cadarço. Numeração 36 a 44. 

Unidade 



 

263 

 

3.9.5.5 Listagem obrigatória de insumos, materiais e uniforme a serem fornecidos pela CONCESSIONÁRIA: 

• Insumos: gás de cozinha com vasilhame; fósforo; saco plástico adequado para coleta e 

guarda de amostra; saco plástico (próprio para a guarda de hortaliças e outros alimentos) 

transparente (100% polietileno virgem, translúcido e cristalino). 

• Equipamentos: conforme ANEXO I.G do Termo de Referência  

• Utensílios de mesa e cozinha: conforme Anexo I.G do Termo de Referência  

• Materiais de Limpeza: desincrustante, saneante para hortifrutícolas, saneante para objetos 

e superfícies, detergente, esponja dupla face, insumo de fácil manuseio que substitua a palha 

de aço (esponja de material não abrasivo), luva de borracha, saco alvejado para limpeza de 

piso, pano descartável, vassoura, rodo, refil para rodo, balde plástico.  

o Materiais como limpa alumínio, pasta brilho, sabão em pedra, palha de aço, não são 

permitidos.  

o Cabe à CONTRATADA o fornecimento de fita reagente para verificação da presença 

de cloroativo na solução clorada utilizada para sanitização.  

• Materiais de Higiene para sua mão de obra: sabonete líquido neutro para lavagem de mãos 

e álcool 70º para desinfecção das mãos, papel higiênico, papel toalha branco não reciclado, 

luva descartável.  

o Sabonete antisséptico somente será permitido quando houver uma pia exclusiva para 

lavagem de mãos.  

• Materiais Diversos: recipiente plástico ou em aço inoxidável com tampa e pedal para lixo, 

saco de lixo, recipiente plástico para sabonete líquido.  

• Uniformes especificados para o desempenho das funções, em boas condições de higiene e 

conservação, para troca diária e utilização apenas nas dependências internas da cozinha, e 

sem ônus para os empregados da CONTRATADA, tais como: aventais de frente de tecido, 

calças ou saias, blusas, meias, todos de cor clara; bota de borracha; rede de malha fina para 

proteção dos cabelos, mesmo que o uniforme inclua touca; a critério da CONTRATADA, o 
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uniforme poderá ou não ter sua logomarca.  

o Uniforme parcial reserva, referente a jaleco e rede de malha fina para proteção dos 

cabelos em adequadas condições de uso e higiene, a qualquer funcionário da 

unidade, ou da CONTRATANTE, ou de qualquer órgão fiscalizador, que pretenda 

visitar ou inspecionar a cozinha, ou ainda, a entregadores de alimentos e outros 

materiais, o qual será devolvido à CONTRATADA após o uso eventual. A critério da 

Contratada, tais insumos poderão ser substituídos por avental e touca protetora para 

os cabelos confeccionadas em material descartável, que deverão ser desprezados 

após uso.  

• Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) especificados para o desempenho das funções, 

em boas condições de higiene e conservação sem ônus para os empregados da 

CONTRATADA, tais como: aventais de PVC; luvas de malha de aço; luvas nitrílicas; luvas 

antitérmicas e botas de borracha (destinadas a utilização durante procedimentos de 

higienização ambiental).  

• Demais insumos, que se fizerem necessários para a adequada execução do objeto licitado. 
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ANEXO 7 - CONDIÇÕES GERAIS DAS APÓLICES DE SEGUROS 

1. A CONCESSIONÁRIA deverá contratar e manter em plena vigência durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO, em 

companhia seguradora autorizada a funcionar e operar no Brasil e que não esteja em processo de intervenção, 

direção fiscal ou liquidação extrajudicial pela SUSEP, os seguintes seguros: 

1.1. Seguros com validade para todo o período de OBRAS: 

a. Apólice de riscos de engenharia para obras civis em construção e para instalação e montagem, do tipo 

todos os riscos (ALL RISKS), com importância segurada correspondente a 100% do valor das obras, incluindo 

a cobertura de danos decorrentes de erros de projeto, risco do fabricante e cobertura de testes; 

b. Apólice de Responsabilidade Civil Geral Obras, cobrindo todos os seus administradores, empregados, 

funcionários, prepostos, mandatários ou delegados, dos danos materiais, pessoais e morais, custas 

processuais, lucros cessantes e quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais, pessoais e 

morais, inclusive, mas não se limitando, a danos involuntários, pessoais, mortes, danos materiais causados 

a terceiros, usuários ou não, com importância segurada mínima de R$30.000.000,00 (trinta milhões de 

reais); 

1.2. Seguros com validade para todo o período de prestação dos SERVIÇOS para operação das UNIDADES ESCOLARES 

a. Apólice todos os riscos (ALL RISKs) para danos materiais, cobrindo a perda, avaria, destruição, roubo, 

incêndio, raio, explosão, vendaval, alagamento, inundações, desmoronamento, granizo, dano elétrico, 

vazamento de tubulação, danos por água, impacto de veículos, tumultos, greves e manifestações, ou danos 

a todo e qualquer BEM REVERSÍVEL, com importância segurada anual correspondente a 100% do valor de 

reconstrução de todas as UNIDADES ESCOLARES em operação durante a vigência da apólice. 

b. Apólice de Responsabilidade Civil Geral Operações, cobrindo todos os seus administradores, empregados, 

funcionários, prepostos, mandatários ou delegados, dos danos materiais, pessoais e morais, custas 

processuais, lucros cessantes e quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais, pessoais e 

morais, inclusive, mas não se limitando, a danos involuntários, pessoais, mortes, danos materiais causados 

a terceiros, usuários ou não, com importância segurada mínima de R$30.000.000,00 (trinta milhões de 

reais). 

2. A contratação dos seguros acima mencionados é indispensável à eficácia do CONTRATO, em conjunto com as 

demais condições estabelecidas no CONTRATO. 
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3.  A contratação de quaisquer outras apólices, com previsão de coberturas adicionais às aqui mencionadas, bem 

como a contratação de limites de indenização superiores aos estabelecidos neste ANEXO, ficará a critério exclusivo 

da CONCESSIONÁRIA. 

4. Os montantes das apólices acima mencionadas serão reajustados anualmente, a partir da contratação, de acordo 

com a variação do IPCA ou outro índice que vier a substituí-lo.  

Nas apólices de seguros, deverá constar a obrigação de as seguradoras informarem, imediatamente, 

ao PODER CONCEDENTE, as alterações nos contratos de seguros, principalmente as que impliquem o 

cancelamento total ou parcial do(s) seguro(s) contratado(s) ou redução das importâncias seguradas 

5. O PODER CONCEDENTE deverá figurar como cossegurado nas apólices de seguros previstas neste ANEXO. 

6. As apólices dos seguros deverão ter prazo de vigência mínimo de 12 (doze) meses, estando a CONCESSIONÁRIA 

obrigada a comprovar, em até 30 (trinta) dias da data término da vigência das apólices, a sua renovação integral 

pelo mesmo ou por período superior. 

7. Os seguros deverão ser renovados a cada 12 (doze) meses contados a partir da contratação originária, incluindo 

eventos ou sinistros que não eram cobertos pelas seguradoras em funcionamento no Brasil no momento de sua 

contratação originária. 

8. Adicionalmente à contratação dos seguros mencionados neste ANEXO, a CONCESSIONÁRIA deverá: 

a. Manter equipe de brigada de incêndio, capacitada e pronta para atuação; 

b. Instalar e manter equipamentos e sistemas que reduzam o risco do contrato, tais como sistema de combate 

a incêndio, para-raios, alarmes, disjuntores, entre outros; 

c. Definir, em conjunto com o PODER CONCEDENTE, planos de emergência para as UNIDADES ESCOLARES, 

sujeita à aprovação das autoridades competentes. 

9. Com vistas a atenuar os riscos que envolvem a construção e operação das UNIDADES ESCOLARES, compete ao 

PODER CONCEDENTE: 

a. Comunicar à CONCESSIONÁRIA sobre a existência de incidentes, não-conformidades ou problemas que 

possam aumentar o risco no ambiente das UNIDADES ESCOLARES; 

b. Assegurar a observância, por parte de seus servidores, empregados e prepostos, de todas as regras para 

atenuação de risco existentes para as UNIDADES ESCOLARES, a serem definidas entre o PODER 

CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA; 
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c. Acompanhar, avaliar o trabalho de operação, conservação e manutenção dos serviços, incluindo todos os 

equipamentos a eles relacionados, indicando eventuais problemas que possam ensejar risco de sinistros; 

d. Acompanhar a evolução das ocorrências, reclamações e demais serviços relacionados a acidentes e 

incidentes, de modo a contribuir para o gerenciamento e minimização de riscos. 
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ANEXO 8 - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE MOBILIÁRIO 

1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Este ANEXO tem como objetivo detalhar a lista de equipamentos e mobiliários que deverão ser 

adquiridos pela CONCESSIONÁRIA de maneira a equipar as UNIDADES DE ENSINO para o seu adequado 

funcionamento durante todo o período de CONCESSÃO. 

A lista de equipamentos, suas quantidades e descrições devem ser consideradas como o mínimo 

requerido pelo PODER CONCEDENTE, podendo a CONCESSIONÁRIA propor mudanças desde que destas 

advenham comprovadas melhorias em relação aos requisitos mínimos aqui estabelecidos. Tais alterações 

deverão ser submetidas à aprovação do PODER CONCEDENTE antes de executadas. 

2 PROCEDIMENTO PARA A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO 

O fornecimento dos equipamentos e mobiliário seguirá as etapas apresentadas na Figura 1: 

  

 

Figura 1 – Etapas do processo de fornecimento de equipamentos e mobília 

 

Para o procedimento de fornecimento dos equipamentos e do mobiliário, as PARTES deverão 

cumprir os seguintes prazos: 

• A CONCESSIONÁRIA apresentará ao PODER CONCEDENTE, no prazo máximo de 4 (quatro) meses 

contados da DATA DE EFICÁCIA, o caderno de especificações dos equipamentos e do mobiliário que 

serão adquiridos, observadas as especificações contidas no ANEXO 6 – Diretrizes Mínimas dos Serviços; 

• O PODER CONCEDENTE terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da apresentação do 

caderno de especificações pela CONCESSIONÁRIA, para homologá-lo, integral ou 

parcialmente, ou para solicitar eventuais alterações; 
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• Solicitadas as alterações a CONCESSIONÁRIA terá o prazo suplementar de 15 (quinze) dias 

para a nova apresentação do caderno de especificações; 

• O PODER CONCEDENTE terá o prazo suplementar de 15 (quinze) dias para a análise das 

alterações realizadas no caderno de especificações; 

• O prazo da CONCESSIONÁRIA para a entrega do caderno de aceitação é de 15 (quinze) dias 

da instalação dos equipamentos e mobiliário; 

• O PODER CONCEDENTE terá o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar à CONCESSIONÁRIA 

sua manifestação, após o que, seu silêncio será reconhecido como recebimento do caderno 

de aceitação. 

2.1 Elaboração do Caderno de Especificações 

Para a elaboração do Caderno de Especificações, a CONCESSIONÁRIA deverá tomar como referência 

a volumetria, as especificações e os requerimentos técnicos e funcionais mínimos fornecidos no presente 

ANEXO. 

As especificações de alguns itens apresentadas neste ANEXO podem conter a referência a marcas 

e modelos. Para a elaboração do Caderno de Especificações fica garantido à CONCESSIONÁRIA a flexibilidade 

de meios e o direito de fornecer produtos e equipamentos de quaisquer fabricantes e modelos, desde que 

estes atendam às normas técnicas, à legislação vigente e aos requerimentos mínimos de desempenho e 

qualidade exigidos neste ANEXO. Na hipótese de haver a menção a determinada marca ou modelo, deverá a 

CONCESSIONÁRIA interpretar como elemento indicativo da qualidade e/ou funcionalidades mínimas 

desejadas do produto a ser fornecido, hipótese em que a descrição do item deverá ser acrescida de 

expressões como “referência”, “ref.”, "similar", "equivalente", "de melhor qualidade”. 

Quando a especificação de determinado item contiver a expressão “aproximado(a)” ou 

“aproximadamente”, deverá ser considerada uma tolerância dimensional de até ± 5% em relação à medida 

nominal apresentada. O objetivo é que sejam absorvidas as pequenas variações dimensionais existentes 

entre produtos equivalentes, mas de diferentes fabricantes. 

O Caderno de Especificações a ser elaborado pela CONCESSIONÁRIA não deverá relacionar 

equipamento de padrão técnico ou desempenho inferior aos indicados no presente ANEXO e procurará 

incorporar todas as modernizações havidas entre a publicação do EDITAL e a sua elaboração, desde que o 

custo-benefício dessas alterações se justifique. 
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Além de observar os requerimentos e especificações mínimas constantes neste ANEXO, a 

CONCESSIONÁRIA deverá garantir a interoperabilidade dos equipamentos e do mobiliário à infraestrutura e 

aos diversos serviços operantes nas UNIDADES DE ENSINO. 

O Caderno de Especificações conterá: 

• A volumetria de cada item em conformidade com a volumetria de referência fornecida neste 

ANEXO; 

• A descrição detalhada de cada item, apresentando para cada um, pelo menos: 

o A indicação do Fabricante / marca 

o A indicação do Modelo/ ano 

o A indicação da Especificação técnica completa (catálogo do Equipamento) 

o Unidade de fornecimento 

o O Plano de instalação e comissionamento padrão do fabricante 

o As Certificações e registros previstos na regulamentação específica 

o Os Manuais de uso e manutenção, bem como catálogos de especificação técnica 

reunindo a maior quantidade de informações sobre os equipamentos e mobiliário. 

Para a elaboração do Caderno de Especificações, a CONCESSIONÁRIA também deverá observar os 

parâmetros gerais de projeto das UNIDADES DE ENSINO, como o padrão de fornecimento de energia elétrica 

interna. 

Além disso, a CONCESSIONÁRIA deverá considerar, para a elaboração do Caderno de 

Especificações, as normas e padrões aplicáveis ao equipamento e mobiliário referente às UNIDADES DE 

ENSINO, tais como: 

• NBR 14006: estabelece os requisitos mínimos, exclusivamente para conjunto aluno 

individual, composto de mesa e cadeira, para instituições de ensino em todos os níveis, nos 

aspectos ergonômicos, de acabamento, identificação, estabilidade e resistência; 

• NBR 14007: fixa as condições mínimas exigíveis para encomenda, fabricação e fornecimento 

de assentos e mesas escolares, usados em instituições educacionais em todo país, exceto 

para escolas especiais. 

Todos os manuais devem ser redigidos em língua portuguesa ou devidamente acompanhados de 

sua tradução para a língua portuguesa, sendo de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA qualquer 

falha na tradução desses documentos. 
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2.2 Homologação 

Sendo aceito o Caderno de Especificações proposto, o PODER CONCEDENTE emitirá o termo de 

homologação e autorizará a realização das etapas seguintes. 

O PODER CONCEDENTE poderá impor quaisquer alterações no Caderno de Especificações que 

entenda cabíveis para melhor atendimento dos fins da CONCESSÃO, como condição para a sua homologação, 

desde que respeitado o prazo de 15 (quinze) dias e desde que as alterações não causem distorções de 

equivalência às especificações originalmente apresentadas. 

O PODER CONCEDENTE poderá homologar parcialmente o Caderno de Especificações 

possibilitando a aquisição dos itens homologados pela CONCESSIONÁRIA, ainda que haja solicitação de 

alteração nos demais itens. 

Na hipótese de haver qualquer alteração solicitada pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA 

deverá realizá-la no prazo estabelecido de 15 (quinze) dias. 

O PODER CONCEDENTE poderá, ainda, exigir amostras e a realização de testes prévios de quaisquer 

equipamentos sugeridos pela CONCESSIONÁRIA, como condição para a homologação do Caderno de 

Especificações. Nesta hipótese, os testes serão realizados com vias de comprovação de atendimento aos 

requerimentos mínimos apresentados no EDITAL e em especial neste ANEXO. 

2.3 Aquisição 

Após a etapa de homologação, a CONCESSIONÁRIA deverá adquirir os produtos apresentados no 

Caderno de Especificações que estejam homologados pelo PODER CONCEDENTE. 

Finalizada a etapa de aquisição, o PODER CONCEDENTE poderá exigir a apresentação de cópia das 

notas fiscais de compra para verificar se os produtos adquiridos estão em conformidade com a proposta 

homologada, sem prejuízo da realização de verificações in locu com a mesma finalidade. 

2.4 Instalação 

Competirá ao PODER CONCEDENTE fornecer previamente o Plano de Alocação dos Equipamentos 

e Mobiliário no ambiente das UNIDADES DE ENSINO (itens, quantidades e locais), bem como quaisquer outras 

instruções relativas a esta etapa. 
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O PODER CONCEDENTE poderá, ainda, indicar os prazos para instalação dos equipamentos e 

mobiliário, em compatibilidade com o faseamento da operação das UNIDADES DE ENSINO. 

O processo de instalação contemplará as atividades de recebimento, conferência e inspeção, 

instalação, configuração, condução de eventuais testes e comissionamento e liberação para a operação. Estas 

atividades serão de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA e serão fiscalizados pelo PODER 

CONCEDENTE. 

2.5 Elaboração do Caderno de Aceitação 

Após o término da fase de instalação, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER 

CONCEDENTE a versão final do Caderno de Aceitação contendo: 

• a descrição detalhada dos bens e sistemas instalados, bem como os respectivos locais de 

instalação e suas quantidades; 

• Manuais de uso e manutenção, bem como catálogos de especificação técnica, reunindo a 

maior quantidade de informações sobre os equipamentos e mobiliário; 

• Documentação contendo todas as configurações realizadas nos equipamentos e sistemas 

fornecidos; 

• Laudos, certificações, registros e quaisquer outros documentos previstos na regulamentação 

específica; 

• Atestado Técnico dos testes e comissionamentos realizados do desempenho do 

equipamento (ex.: atestado de calibração). 

Todos os manuais devem ser redigidos em língua portuguesa ou devidamente acompanhados de 

sua tradução para a língua portuguesa, sendo de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA qualquer 

falha na tradução desses documentos; 

Competirá ao PODER CONCEDENTE proceder a conferência e inspeção dos bens e sistemas 

indicados no Caderno de Aceitação em relação aos itens efetivamente fornecidos, ao Plano de Alocação, ao 

estado geral e de funcionamento dos itens, à condução do comissionamento, quando aplicável, e à presença 

de toda a documentação necessária, tais como manuais, certificados, laudos e outros. 

Na forma da cláusula 6 do CONTRATO o PODER CONCEDENTE terá o prazo de 30 (trinta) dias para 

se manifestar poderá: 
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• exigir a substituição ou a correção do prazo, do local ou do método de instalação e a alteração 

dos manuais de utilização que estejam em desacordo com o Caderno de Especificações; 

• exigir, ainda, a realização de testes de qualidade ou performance dos equipamentos e 

mobiliário, desde que tais testes sejam necessários para garantir a adequação dos 

equipamentos às finalidades do contrato e razoáveis, do ponto de vista lógico e econômico, 

e limitado ao valor de 2% sobre o valor de aquisição do equipamento. 

A homologação do Caderno de Aceitação pelo PODER CONCEDENTE é condição para o início da 

execução dos SERVIÇOS. 

2.5.1 Treinamento dos funcionários do PODER CONCEDENTE 

Após a Homologação do Caderno de Aceitação, a CONCESSIONÁRIA deverá dar início ao 

treinamento, teórico e prático, dos funcionários do PODER CONCEDENTE que terão envolvimento direto na 

operação dos equipamentos e mobiliário, nos termos previstos no ANEXO 6 – Especificações Mínimas dos 

Serviços do CONTRATO. 

Os treinamentos ministrados deverão ser realizados nos formatos, carga horária e ementa 

necessários e suficientes à plena capacitação dos funcionários para a correta operação dos equipamentos e 

mobiliário fornecidos, bem como dos sistemas e demais elementos componentes. 

2.5.2 Manutenção 

Após o início da execução dos SERVIÇOS, será responsabilidade da CONCESSIONÁRIA efetivar a 

manutenção preventiva, preditiva e corretiva, no que couber, e a calibração periódica dos bens fornecidos, 

incluindo o fornecimento das peças, acessórios e suprimentos de reposição, bem como a conservação dos 

equipamentos e mobiliário, conforme apresentado no ANEXO 6 – Diretrizes Mínimas dos Serviços. 
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3 DISCRIMINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS POR UNIDADE DE ENSINO 

De maneira a facilitar a organização da lista de mobiliário não pedagógico, foi realizado um 

agrupamento dos itens por similaridade em cada tipo de UNIDADE DE ENSINO. 

Importante registrar que as listagens que se seguem são ilustrativas e exemplificativas, não 

devendo ser entendidas como taxativas. A mensuração dos quantitativos e especificações dos itens a serem 

adquiridos pela CONCESSIONÁRIA deverá ser realizado no processo de dimensionamento e adequação das 

unidades escolares. 

3.1 CEI  

Nas CEIs, os equipamentos e mobiliários se dividem em cinco categorias distintas, são elas: 

MOBILIÁRIO  CEI 

*Imagens meramente ilustrativas 
CAD010: CADEIRA 
 

 

Cadeira fixa t6 com assento e encosto em polipropileno na cor preto (cantos arredondados e 

ponteiras) e estrutura em aço. Contém porta livros. 

Dimensões (LXPXH): 0,46X0,50X0,46 m. 

AMBIENTES: Sala de aula I / Sala de aula II / Sala de aula III 
 
MES002: MESA 
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Mesa para professor em MDP revestido com laminado melaminico brilhante na cor branco e 

estrutura em aço. Modelo com opção de gavetas. Dimensões (LxCxH): 1,20x0,60x0,76 m. 

AMBIENTES: Sala de aula 

SOF002: SOFÁ 
 

 

Sofá Ibirapuera em courino sintético na cor preto e estruturado em alumínio. Dimensões (LxCxH): 

2,30x0,84x0,62 m 

AMBIENTE: Sala dos Professores 
 
CAD003: CADEIRA 
 

 

Cadeira Eams Eiffel (ou Similar) em polipropileno na cor preta sem encosto de braço e base em 

metal. 
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Dimensões (LxCxH): 0,46x0,41x0,80 m. 

AMBIENTES: Diretoria e Vice / Pedagogia / Sala dos Professores  

EST001: ESTANTE 

 

Estante em aço com prateleiras (06 folhas) com pintura na cor cinza. Dimensões (LXPXH): 

0,92X0,40X1,98 m 

AMBIENTES: Almoxarifado (Sec.) / Almoxarifado (Ser.) / Despensa / Despensa MAKER / Esp. 

Gourmet / DML 
 
ARM001: ARMÁRIO 
 

 

 

Armário de arquivo baixo em aço na cor preto. Contém gavetão para guardar pasta. Dimensões 

(LxPxH): 0,46X0,49X1,33 m. 

AMBIENTE: Atendimento e Secretaria 
 
ARM007: ARMÁRIO 
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Armário alto aberto em MDP revestido com laminado melaminico brilhante na cor branco e 

estrutura em aço. Contém 18 vãos. 

Dimensões (LxPxH): 0,90x0,45x1,80 m. AMBIENTE: Atendimento Especializado 
 
ARM008: ARMÁRIO 
 

 

Armário baixo fechado em MDP, revestido com laminado melaminico na cor branco e estrutura 

em aço. Contém 01 prateleiras. 

Dimensões (LxPxH): 0,90x0,45x0,74 m. 

AMBIENTES: Arte e Design / Atend. Especializado / Espaço Comunicação - Suíter /Espaço 

Comunicação – Rádio. / Esp. De Música e DJ / Moda e Design / Sala de Línguas / Vigias / Esp. Estética 
 
 

PUF006: PUFE 
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Pufe redondo em tecido na cor cinza. Dimensões (DXH): Ø1,300X50 m AMBIENTE: Sala de Línguas 

CAD001: CADEIRA  
 

 

Cadeira executiva AT 501 (ou Similar) com estofado em tela Mesh e base cromada com 

levantamento a gás. 

Dimensões (LxCxH): 0,89x0,50x0,50 m. 

AMBIENTES: Atendimento e Secretaria / Pedagogia / Espaço Ler é Viver / Sala de projeção 
 
MES030: MESA REFEITÓRIO 
 

 

Mesa compartilhada em mdf na cor bordô e estrutura em aço carbono pintado na cor preto. 

Dimensões (LXPXH): 1,50X0,70X0,75 m. 

AMBIENTE: Refeitório 
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BNC011: BANCO 

 

Banco compartilhado em MDF na cor amarelo e estrutura em aço pintado na cor preto. 

Dimensões (LxPxH): 1,50X0,30X0,50 m. 

AMBIENTE: Refeitório 
 
ESC002: ESCANINHO 
 

 

 

Escaninho em aço pintado na cor preto. Contém 12 portas com pitão Padin. Dimensões (LxCxH): 

1,03x0,40x0,93 m. 

AMBIENTES: Sala dos Professores / Sala Planejamento 
 
LIX007: LIXEIRA 
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Lixeira seletiva FCQ (100 litros) composto por quatro armazenadores em polietileno com tampa 

basculante, fixadas em um pedestal em metalon pintado de preto 

AMBIENTE: Diversos: Espaço Maker e Tecnologia 
 
LIX003: LIXEIRA 
 

 

Lixeira fh70 (50 litros) com corpo em propiletileno, sem tampa na cor amarela. 

AMBIENTE: Laboratórios I e II, Atendimento Especializado, Salas de Aulas, Sala de Línguas, 

Formação, Informática, Teatro e Dança, Espaço Comunicação, Espaço Música e DJ, Arte e Design, Espaço 

Moda E Design, Sala de Planejamento Professores, Sala dos Professores, Xerox, Camarim, Sala de Ginástica 

E Sala de Luta 

LIX005: LIXEIRA 
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Conjunto contendo quatro lixeiras ciclo (50 litros) em tubo estrutural e chapa de aço perfurada 

com pintura eletrostática nas cores amarelo, azul, verde e vermelho. 

AMBIENTE: Diversos: Circulação do primeiro pav. / Anexo 
 
BEB001: BEBEDOURO 
 

 

Gabinete em aço inox com estrutura própria para fixação em parede facilitando o acesso para 

pessoas com mobilidade reduzida. Fácil acionamento elétrico da torneira através de botões alojados no 

painel plástico e com indicação em braile 

Dimensões (LxPxH): 0,47X0,46X0,625 m. AMBIENTE: Circulação 
 
BNC006: BANCO 
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Banco laminar com chapa de aço carbono perfurado na cor azul. Capacidade: 03 lugares. 

Dimensões (LxCxH): 1,50X0,60X0,50/0,80 m. 

AMBIENTE: Pátio coberto 
 
MES026: MESA 
 

 

 

Mesa coletiva redonda com pé central T6 em MDP revestido com laminado melaminico brilhante 

na cor maple e estrutura em aço. 

Dimensões (ØXH): 1,20X0,76 m. 

AMBIENTES: Maker e Tecnologia / Sala de Panejamento / Sala Reunião. 
 
CAD005: CADEIRA GIRATÓRIA 
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Cadeira giratória T4 com assento e encosto em polipropileno na cor preto (cantos arredondados) 

e estrutura em aço. 

Dimensões (LXPXH): 0,46X0,50X0,46 m. 

AMBIENTES: Informática / Formação / Maker e Tecnologia / Espaço Ler é Viver /Espaço 

Comunicação – Suíter e Espaço Comunicação – Rádio 
 
ARM008: ARMÁRIO 
 

 

 

Armário baixo fechado em MDP, revestido com laminado melaminico na cor branco e estrutura 

em aço. Contém 01 prateleiras. 

 

Dimensões (LxPxH): 0,90x0,45x0,74 m.  

AMBIENTES: Arte e Design / Atend. Especializado / Espaço Comunicação / Esp. De Música e DJ / 

Formação / Moda e Design / Sala de Línguas I / Sala de Línguas II / Vigias / Eletromecânica / Nutricionista 

/ Espaço Estética / Sustentabilidade. 

BRI005: BRINQUEDO 
 

 

 

Brinquedo zanga de nível estruturado em tubos de aço carbono, chapas de aço carbono. 

Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Batentes redondo de borrachas. 
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AMBIENTE: Playground 

BRI001: BRINQUEDO 
 

 

Brinquedo percurso desafio. Contém torre, reden quadriculada, gira espiral, gira perfil, ponte 

pinguela, escalador volantes, rampa de escalar, escorregador helicoidal, escada e umbrella árvore. 

AMBIENTE: Playground 
 
MES002: MESA 
 

 

 

Mesa para professor em MDP revestido com laminado melaminico brilhante na cor branco e 

estrutura em aço. Modelo com opção de gavetas. 

Dimensões (LxCxH): 1,20x0,60x0,76 m. 

AMBIENTES: Sala de aula III / Laboratório Experimental I / Laboratório Experimental II / 

Atendimento Especializado / Sala de Línguas / Informática / Formação / Maker e Tecnologia / Sala de aula 

II / Sala de aula I / Moda e Design / Arte e Design / Espaço Estética I / Teatro e Dança / Espaço Música e DJ 
 
MES003: MESA 
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Mesa colaborativa centopéia T6 em MDP revestido com laminado melaminico brilhante na cor 

branco e estrutura em aço. 

Dimensões (ØXH): 0,90X0,76 m AMBIENTE: Sala de aula III 

MES016: MESA 
 

 

 

Mesa coletiva trapézio T6 em MDP revestido com laminado melaminico brilhante na cor branco 

e estrutura em aço. 

Dimensões (LxCxH): 1,20x0,60x0,76 m. AMBIENTE: Sala de aula II 
 
MES018: MESA 
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Mesa colaborativa curva T6 em MDP revestido com laminado melaminico brilhante na cor branco 

e estrutura em aço. 

Dimensões (LxCxH): 1,20x0,60x0,76 m. 

 

AMBIENTE: Sala de aula I 
 
CAD006: CADEIRA  
 

 

Cadeira fixa T6 com assento e encosto em polipropileno na cor preto (cantos arredondados e 

ponteiras) e estrutura em aço. 

Dimensões (LXPXH): 0,46X0,50X0,46 m. 

AMBIENTES: Laboratório Experimental I / Laboratório Experimental II / Atendimento 

Especializado / Espaço Ler é Viver / Moda e Design / Espaço Comunicação - Rádio / Arte e design / Esp. 

Estética / Esp. Música e DJ / Sala de Línguas 
 
MES017: MESA 
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Mesa L400 em MDP revestido com laminado melaminico brilhante na cor maple e estrutura em 

aço. 

Dimensões (LxCxH): 1,60x0,60x0,76 m. 

AMBIENTES: Sala dos Professores / Sala de Planejamento 

CAD005: CADEIRA 

 

Cadeira giratória T4 com assento e encosto em polipropileno na cor preto (cantos 

 

arredondados) e estrutura em aço. Dimensões (LXPXH): 0,46X0,50X0,46 m. 

AMBIENTES: Informática / Formação / Maker e Tecnologia / Espaço Ler é Viver / Espaço 

Comunicação – Suíter /Espaço Comunicação – Rádio / Eletromecânica / Lab. De Jogos / Mídia Lab 

ARM014: ARMÁRIO 
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Armário suspenso fechado em MDP revestido com laminado melaminico brilhante na cor branco. 

Contém portas de correr. 

AMBIENTES: estética 

ARM015: ARMÁRIO 
 

 

 

Armário suspenso aberto em MDP revestido com laminado melaminico brilhante na cor branco. 

Dimensões (LxCxH): 1,00x0,40x0,40 m. 

 

AMBIENTE: Diretoria e Vice Diretoria / Esp. Estética 
 
ARM016: ARMÁRIO ALTO 

 

 

Armário alto fechado em MDP, revestido com laminado melaminico na cor maple e estrutura em 

aço. Contém 04 prateleiras. 

dimensões (LxPxH): 0,90x0,45x1,80 m. 

AMBIENTES: Diretoria e Vice Diretoria / Pedagogia / Sala Planejamento 
 
MES026: MESA 
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Mesa coletiva redonda com pé central T6 em MDP revestido com laminado melaminico brilhante 

na cor maple e estrutura em aço. 

AMBIENTES: Maker e Tecnologia / Sala de Panejamento / Sala Reunião 
 
POL001: POLTRONA 
 

 

 

Kit 04 poltronas executiva com courino sintético na cor preto e estrutura em madeira preta. 

Dimensões (LxCxH): 0,60x0,53x0,85 m 

AMBIENTE: Atendimento e Secretaria 
 
CAD001: CADEIRA 
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Cadeira executiva AT 501 com estofado em tela Mesh e base cromada com levantamento a gás. 

Dimensões (LxCxH): 0,89x0,50x0,50 m. 

AMBIENTES: Atendimento e Secretaria / Pedagogia / Espaço Ler é Viver) / Sala de projeção 
 
ARM001: ARMÁRIO 
 

 

Armário de arquivo baixo em aço na cor preto. Contém gavetão para guardar pasta. Dimensões 

(LxPxH): 0,46X0,49X1,33 m. 

AMBIENTE: Atendimento e Secretaria 
 
ARM008: ARMÁRIO 
 

 

 



 

291 

Armário baixo fechado em MDP, revestido com laminado melaminico na cor branco e estrutura 

em aço. Contém 01 prateleiras. 

 

Dimensões (LxPxH): 0,90x0,45x0,74 m. 

AMBIENTES: Arte e Design / Atend. Especializado / Espaço Comunicação / Esp. De Música e DJ / 

Formação / Moda e Design / Sala de Línguas I / Sala de Línguas II / Vigias / Eletromecânica / Nutricionista 

/ Espaço Estética 

BAN001: BANCADA 
 

 

 

Bancada em MDF na cor preto Trama com chapa reforçada para colocar máquina de xerox. 

Dimensões (LxPxH): 1,95x0,70x0,07 m. 

AMBIENTE: Xerox 
 

EQUIPAMENTOS/ELETRODOMÉSTICOS 

esterelizador de mamadeiras para microondas 

espremedor comercial de frutas cítricas 

multiprocessador de alimentos 

centrífuga de frutas 

lavadora de roupas linha branca 11kg 

secadora de roupas linha branca 10kg 

ferro elétrico 

televisor 32" 

VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL PREMIUM 60CM 

geladeira vertical industrial 4 portas 

geladeira linha branca frostfree 410l 

freezer vertical comercial 500l 

fogão comercial 6 queimadores com 2 fornos 

fogão linha branca 4 queimadores 

microondas linha branca 30l 

liquidificador industrial 15l 

liquidificador comercial 8l 

liquidificador comercial 4l 
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balança digital 30 kg 

balança plataforma 150 kg 

batedeira planetária 12l 

mixer de alimentos 

cafeteira 

purificador de água 

bebedouro elétrico acessível 

bebedouro industrial 25l 

ar condicionado split 30.000 btu's 

ar condicionado split 22.000 btu's 

ar condicionado split 9.000 btu's 

aparelho de som tipo microsystem 

 

3.2 Escolas Municipais 

Nas EMs os equipamento e mobiliário se dividem em três categorias distintas, são elas: 

MOBILIÁRIO FUNDAMENTAL 

*Imagens meramente ilustrativas 

EST001: ESTANTE 

 

Estante em aço com prateleiras (06 folhas) com pintura na cor  cinza. Dimensões (LXPXH): 
0,92X0,40X1,98 m 

AMBIENTES: Almoxarifado (Sec.) / Almoxarifado (Ser.) / Despensa / Despensa MAKER / Esp. 
Gourmet / DML 

COR001:  CORTINA 
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Cortina com boca de acionamento de abertura motorizado na cor bege. Dimensões (LXH): 
16,47X5,60 m 

AMBIENTE: Auditório 
PAI001: PAINEL 

 

 

Painel em MDF Inhotim, linha Essence Wood (ou Similar) Dimensões (LXPXH): 9,00X7,31X0,05 m 

AMBIENTE: Auditório 
PEN002: PENTEADEIRA 
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Penteadeira em mdf laqueado na cor preto. Contém espelho, gavetas e lâmpada led 5w. 
Dimensões (LXPXH): 1,30x0,38x0,77 m. 

AMBIENTE: Camamim I e II 
PL026: PLOTAGEM 

 

 

Plotagem em papel adesivo de acordo com o projeto. AMBIENTE: Auditório 
POL005: POLTRONA 
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Poltrona century irwin (ou SIMILAR) em estofamento em lã crepe na cor laranja, contra assento 
e apoia-braços em polipropileno. 

Dimensões (LXPXH): 0,60X0,7X0,4/0,9 m. 

AMBIENTE: Auditório 
POL009: POLTRONA 

 

 

Kit 04 poltronas executiva com courino sintético na cor bege e estrutura em madeira preta. 
Dimensões (LxCxH): 0,60x0,53x0,85 m 

AMBIENTE: Camarim I e II 
CLO001: CLOSET 

 

 

Closet com arara em estrutura de aço carbono e chapas em mdp amadeirado. Dimensões 
(LXCXH): 0,25X0,25X0,18 m 
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AMBIENTE: Camarim I e II 
ESP004: ESPELHO 

 

 

Espelho spin pivotante e autoportante, com moldura em madeira maciça de reflorestamento 
(pinus elliottii) na cor preto. 

Dimensões (LXPXH): 1,20X0,48X1,85 m. 

AMBIENTE: Camarim I e II 
MES029: MESA EM MDF 

 

 

Mesa saarinen com tampo em granito São Gabriel. Dimensões (LXPXH): 0,51X 0,51/0,52m 

AMBIENTE: Camarim I e II 
SOF004: SOFÁ 
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Sofá em courino na cor preto (no formato de “l”) com estrutura em madeira. 

Dimensões: (LXPXH): 2,18X0,80X0,75 m. 

AMBIENTE: Camarim I e II 
PAL001: PALCO 

  

 

 

 

 

 

 

 
Tablado em MDF forrado com carpete. Dimensões (LXPXH): 4,50X2,00X0,35 m 

AMBIENTE: Teatro e Dança 
BNC004: BANCO 
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Bancos caixotes retangulares em madeira mdf na cor Itapuã. Dimensões (LxPxH): 0,50x0,50x0,40 

m. 

AMBIENTE: Teatro e Dança 
CAD001: CADEIRA  

 

 

Cadeira executiva AT 501 (ou Similar) com estofado em tela Mesh e base cromada com 
levantamento a gás. 

Dimensões (LxCxH): 0,89x0,50x0,50 m. 

AMBIENTES: Atendimento e Secretaria / Pedagogia / Espaço Ler é Viver / Sala de projeção 
ALM001:ALMOFADA 
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Almofada em tecido na cor vermelho com enchimento em algodão. Dimensões (LxC): 0,45x0,45 
m. 

AMBIENTE: Espaço Ler é viver 
EST004: ESTANTE 

  

 

 

 

 

 

 
Estante central em aço carbono com pintura preto acetinado e prateleiras/divisão em mdf na cor 

amadeirado carvalho. 

Dimensões (LXPXH): 3,50X0,62X2,32m 

AMBIENTES: Espaço Ler é Viver 
CAD010: CADEIRA 

 

Cadeira fixa t6 com assento e encosto em polipropileno na cor preto (cantos arredondados e 
ponteiras) e estrutura em aço. Contém porta livros. 

Dimensões (LXPXH): 0,46X0,50X0,46 m. 

AMBIENTES: Sala de aula I / Sala de aula II / Sala de aula III 
ESR001: ESTAÇÃO BIBLIOTECÁRIO 
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Estação bibliotecária com bancada em mdf fosco na cor amarelo e painel em mdf brilhante na cor 
verde água. 

Dimensões (LXPXH): 3,22x3,35x0,75 m (balcão) - 3,57x2,15 m (painel). AMBIENTE: Espaço Ler é 

Viver 

 

COMP001: COMPUTADOR 

 

Computador Intel 8a Geração Core I7-8700 6-core 4.6ghz 8gb 1tb Monitor 21,5 Full HD  

AMBIENTE: Informática, Biblioteca 

 

MES002: MESA 
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Mesa para professor em MDP revestido com laminado melaminico brilhante na cor branco e 
estrutura em aço. Modelo com opção de gavetas. Dimensões (LxCxH): 1,20x0,60x0,76 m. 

AMBIENTES: Sala de aula 

 
SOF002: SOFÁ 
 

Sofá Ibirapuera em courino sintético na cor preto e estruturado em alumínio. Dimensões (LxCxH): 
2,30x0,84x0,62 m 

AMBIENTE: Sala dos Professores 

 
CAD003: CADEIRA 
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Cadeira Eams Eiffel (ou Similar) em polipropileno na cor preta sem encosto de braço e base em 
metal. 

Dimensões (LxCxH): 0,46x0,41x0,80 m. 

AMBIENTES: Diretoria e Vice / Pedagogia / Sala dos Professores  

 

ARM001: ARMÁRIO 

 

Armário de arquivo baixo em aço na cor preto. Contém gavetão para guardar pasta. Dimensões 
(LxPxH): 0,46X0,49X1,33 m. 

AMBIENTE: Atendimento e Secretaria 

 
ARM007: ARMÁRIO 
 

Armário alto aberto em MDP revestido com laminado melaminico brilhante na cor branco e 
estrutura em aço. Contém 18 vãos. 
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Dimensões (LxPxH): 0,90x0,45x1,80 m. AMBIENTE: Atendimento Especializado 

ARM008: ARMÁRIO 
 

Armário baixo fechado em MDP, revestido com laminado melaminico na cor branco e estrutura 
em aço. Contém 01 prateleiras. 

Dimensões (LxPxH): 0,90x0,45x0,74 m. 

AMBIENTES: Arte e Design / Atend. Especializado / Espaço Comunicação - Suíter /Espaço 

Comunicação – Rádio. / Esp. De Música e DJ / Moda e Design / Sala de Línguas / Vigias / Esp. Estética 

MES033: MESA EM MDF 
 

Mesa retangular em MDF na cor Trama preto. Dimensões (LXPXH): 3,60X0,60X0,75 m 

AMBIENTE: Espaço Música DJ 

EST009: ESTANTE 
 

Estante em mdf na cor amadeirado carvalho Dimensões (LXPXH): 6,39X0,55X1,10 m 
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AMBIENTES: Espaço Ler é Viver 

 

 

PUF006: PUFE 

 

Pufe redondo em tecido na cor cinza. Dimensões (DXH): Ø1,300X50 m AMBIENTE: Sala de Línguas 

 
MES030: MESA REFEITÓRIO 
 

Mesa compartilhada em mdf na cor bordô e estrutura em aço carbono pintado na cor preto. 
Dimensões (LXPXH): 1,50X0,70X0,75 m. 

AMBIENTE: Refeitório 

 
BNC011: BANCO 
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Banco compartilhado em MDF na cor amarelo e estrutura em aço pintado na cor preto. 
Dimensões (LxPxH): 1,50X0,30X0,50 m. 

AMBIENTE: Refeitório 

 

ESC002: ESCANINHO 

 

Escaninho em aço pintado na cor preto. Contém 12 portas com pitão Padin. Dimensões (LxCxH): 
1,03x0,40x0,93 m. 

AMBIENTES: Sala dos Professores / Sala Planejamento 

 
LIX007: LIXEIRA 
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Lixeira seletiva FCQ (100 litros) composto por quatro armazenadores em polietileno com tampa 
basculante, fixadas em um pedestal em metalon pintado de preto 

AMBIENTE: Diversos: Espaço Maker e Tecnologia 

 
LIX003: LIXEIRA 
 

Lixeira fh70 (50 litros) com corpo em propiletileno, sem tampa na cor amarela. 

AMBIENTE: Laboratórios I e II, Atendimento Especializado, Salas de Aulas, Sala de Línguas, 

Formação, Informática, Teatro e Dança, Espaço Comunicação, Espaço Música e DJ, Arte e Design, Espaço 

Moda E Design, Sala de Planejamento Professores, Sala dos Professores, Xerox, Camarim, Sala de Ginástica 

E Sala de Luta 

 
LIX005: LIXEIRA 



 

307 

 

Conjunto contendo quatro lixeiras ciclo (50 litros) em tubo estrutural e chapa de aço perfurada com 
pintura eletrostática nas cores amarelo, azul, verde e vermelho. 

AMBIENTE: Diversos: Circulação do primeiro pav. / Anexo 

 
BEB001: BEBEDOURO 
 

Gabinete em aço inox com estrutura própria para fixação em parede facilitando o acesso para 
pessoas com mobilidade reduzida. Fácil acionamento elétrico da torneira através de botões alojados no 
painel plástico e com indicação em braile 

Dimensões (LxPxH): 0,47X0,46X0,625 m. AMBIENTE: Circulação 

 
BNC006: BANCO 
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Banco laminar com chapa de aço carbono perfurado na cor azul. Capacidade: 03 lugares. 
Dimensões (LxCxH): 1,50X0,60X0,50/0,80 m. 

AMBIENTE: Pátio coberto 

 

MES026: MESA 

 

Mesa coletiva redonda com pé central T6 em MDP revestido com laminado melaminico 
brilhante na cor maple e estrutura em aço. 

Dimensões (ØXH): 1,20X0,76 m. 

AMBIENTES: Maker e Tecnologia / Sala de Panejamento / Sala Reunião. 

 
CAD005: CADEIRA GIRATÓRIA 
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Cadeira giratória T4 com assento e encosto em polipropileno na cor preto (cantos 
arredondados) e estrutura em aço. 

Dimensões (LXPXH): 0,46X0,50X0,46 m. 

AMBIENTES: Informática / Formação / Maker e Tecnologia / Espaço Ler é Viver /Espaço 

Comunicação – Suíter e Espaço Comunicação – Rádio 

 

BRI005: BRINQUEDO 

 

Brinquedo zanga de nível estruturado em tubos de aço carbono, chapas de aço carbono. 
Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Batentes redondo de borrachas. 

AMBIENTE: Playground 

 
BRI001: BRINQUEDO 
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Brinquedo percuso desafio. Contém torre, reden quadriculada, gira espiral, gira perfil, ponte 
pinguela, escalador volantes, rampa de escalar, escorregador helicoidal, escada e umbrella árvore. 

AMBIENTE: Playground 

 
MES003: MESA 
 

Mesa colaborativa centopéia T6 em MDP revestido com laminado melaminico brilhante na cor 
branco e estrutura em aço. 

Dimensões (ØXH): 0,90X0,76 m AMBIENTE: Sala de aula III 

 

MES016: MESA 
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Mesa coletiva trapézio T6 em MDP revestido com laminado melaminico brilhante na cor 
branco e estrutura em aço. 

Dimensões (LxCxH): 1,20x0,60x0,76 m. AMBIENTE: Sala de aula II 

 
MES018: MESA 
 

Mesa colaborativa curva T6 em MDP revestido com laminado melaminico brilhante na cor 
branco e estrutura em aço. 

Dimensões (LxCxH): 1,20x0,60x0,76 m. 

 

AMBIENTE: Sala de aula I 

 
CAD006: CADEIRA 
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Cadeira fixa T6 com assento e encosto em polipropileno na cor preto (cantos arredondados e 
ponteiras) e estrutura em aço. 

Dimensões (LXPXH): 0,46X0,50X0,46 m. 

AMBIENTES: Laboratório Experimental I / Laboratório Experimental II / Atendimento 

Especializado / Espaço Ler é Viver / Moda e Design / Espaço Comunicação - Rádio / Arte e design / Esp. 

Estética / Esp. Música e DJ / Sala de Línguas 

 

MES017: MESA 

 

Mesa L400 em MDP revestido com laminado melaminico brilhante na cor maple e estrutura em 
aço. 

Dimensões (LxCxH): 1,60x0,60x0,76 m. 

AMBIENTES: Sala dos Professores / Sala de Planejamento 

 



 

313 

ARM014: ARMÁRIO 

 

Armário suspenso fechado em MDP revestido com laminado melaminico brilhante na cor 
branco. Contém portas de correr. 

AMBIENTES: estética 

 

ARM015: ARMÁRIO 

 

Armário suspenso aberto em MDP revestido com laminado melaminico brilhante na cor branco. 

Dimensões (LxCxH): 1,00x0,40x0,40 m. 

 

AMBIENTE: Diretoria e Vice Diretoria / Esp. Estética 

 

ARM016: ARMÁRIO ALTO 
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Armário alto fechado em MDP, revestido com laminado melaminico na cor maple e estrutura em 

aço. Contém 04 prateleiras. 

dimensões (LxPxH): 0,90x0,45x1,80 m. 

AMBIENTES: Diretoria e Vice Diretoria / Pedagogia / Sala Planejamento 

 

MES026: MESA 

 

Mesa coletiva redonda com pé central T6 em MDP revestido com laminado melaminico 
brilhante na cor maple e estrutura em aço. 

AMBIENTES: Maker e Tecnologia / Sala de Panejamento / Sala Reunião 
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POL001: POLTRONA 

 

Kit 04 poltronas executiva com courino sintético na cor preto e estrutura em madeira preta. 
Dimensões (LxCxH): 0,60x0,53x0,85 m 

AMBIENTE: Atendimento e Secretaria 

 

BAN001: BANCADA 

 

Bancada em MDF na cor preto Trama com chapa reforçada para colocar máquina de xerox. 
Dimensões (LxPxH): 1,95x0,70x0,07 m. 

AMBIENTE: Xerox 

 

LAV001: LAVATÓRIO 
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Lavatorio dompel open fit na cor preto com cuba de polímero polipropileno (PP). Estrutura 
fabricada em polímero injetado de alta resistência e o acabamento mesclando diferentes texturas. Assento 
estofado utiliza espumas injetadas em formato anatômico, além de braços em pintura metalizada. 

Dimensões (LXPXH): 1,32X0,69X1,01 m. 

AMBIENTE: Espaço Estética 
CAR001: CARRINHO AUXILIAR 

 

Carrinho auxiliar Dompel mega hair na cor preta com regulagem de altura do tampo. Bandejas 
auxiliares inferiores para organizar e acomodar os demais utensílios. Material de fabricação polipropileno 
lavável e resistente à produtos químicos. 

Dimensões (LXPXH): 0,49X0,49X1,21 m. 

AMBIENTES: Espaço Estética 

 

CAR002: CARRINHO AUXILIAR 
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Carrinho auxiliar Dompel smaltbell classic na cor preta com bandeja superior removível que pode 
acomodar objetos para auxiliar a manicure em suas atividades. Fácil limpeza. Contém 06 bandejas. 

Dimensões (LXPXH): 0,45X0,29X1,15 m. 

AMBIENTES: Espaço Estética 

 

MAC001: MACA 

 

Maca para massagem hatten cristal (ou Similar) na cor branco com estrutura em aço tubular 
pintado, estofado em espuma laminada e revestido com courvin fixa com cabeceira móvel e suporte para 
lençol com furo. 

Dimensões (LXPXH): 1,80X0,65X0,85 m. 

AMBIENTE: Espaço Estética 
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CAD008: CADEIRA 

 

Cadeira Carol (ou SIMILAR) luxo reclinável na cor preto com estofamento em espuma de alta 
densidade, revestida em couro sintético, braços cromados e revestidos na cor da poltrona. Estrutura para 
os pés cromada. 

Dimensões (LXPXH): 0,64X0,53X0,97 m. 

AMBIENTE: Espaço Estética 

 
CAD009: CADEIRA 
 

Cadeira manicure na cor preta, contém porta com chave que permite acesso as prateleiras. 
Encosto rebatível, mesa e apoio para pés removível, suporte para algodão e gavetas auxiliares embutidos. 

Dimensões (LXPXH): 0,545X0,72X0,74 m. 

AMBIENTE: Espaço Estética 

 
GAV001: GAVETEIRO 
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Gaveteiro em MDP pintado na textura UV cor preto com gavetas (contém chaves) e rodizío 
embutido. 

Dimensões (LxCxH): 0,36x0,36x0,69 m. AMBIENTE: Atendimento e Secretária 

 
MES011: MESA 
 

Mesa informática dupla T6 em mdp revestido com laminado melamínico brilhante na cor 
branco/azul e estrutura em aço. 

Dimensões (LXPXH): 1,40X1,40X0,76 m. 

AMBIENTE: Sala de Línguas 

 
BAN002: BANCADA 
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Bancada molhada em aço inox com armário na parte inferior em MDF na cor preto Trama. 
Contém portas de abrir e prateleiras internas. 

Dimensões (LxPxH): 3,50x1,10x0,90 m. AMBIENTE: Espaço Gourmet 

 
BAN003: BANCADA 
 

Bancada seca em aço inox com armário na parte inferior em MDF na cor preto Trama. Contém 

gavetas e gavetões.Dimensões (LxCxH): 3,50x0,50x0,90 m. AMBIENTE: Espaço Gourmet. 

 

BNQ007: BANQUETA 

 

Banqueta Allegra Masters em polipropileno na cor vermelho escuro. Dimensões (LxPxH): 
0,38x0,38x0,50 m. 

AMBIENTE: Espaço Gourmet 

 
BNC001: BANCO 
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Bancos baixos em polipropileno com base fixa na cor amarela, estrutura metálica cinza com 
apoio para os pés. 

Dimensões (LxPxH): 0,30x0,30x0,45 m. AMBIENTE: Lab. Experimental (II) 

 

 

EQUIPAMENTOS/ELETRODOMÉSTICOS 

Fogão industrial, com 4 ou 6 queimadores, de acordo com o número de atendimento. 

Freezer industrial horizontal 

Geladeira ou Refrigerador Industrial com capacidade de acordo com o número de atendimento. 

Liquidificador industrial (preferencialmente desmontável para limpeza adequada) 

Balança Eletrônica de Precisão: com capacidade mínima de 15 kg com prato em aço inoxidável. Fabricada 

e aferida de acordo com o “Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem Não 

Automáticos” - Portaria INMETRO nº 236 de 22 de dezembro de 1994. Divisão: de 5g em 5g, tecla de tara e 

display de LCD de 5 dígitos com mínimo. 

Termômetro digital 

Filtro de Água 

Refil filtro 

Fatiadora de Legumes 

Cafeteira 

Microondas 

Forno combinado Croydon 

Forno combinado Prática 

Ilha de fogão com pia 

Máquina à vácuo 
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Geladeira vertical 

Termocirculador Conceito 

Thermomix TM31 

Char boiler 

Freezer vertical 

Fogão de bancada 5 bocas 

Fogão Industrial 6 bocas 

Batedeira profissional 

Máquina de moer 

Multiprocessador 

Secador Térmico 

Aspirador de pó 

Ar condicionado 24000 btus instalado  

Ar condicionado 12000 btus instalado 

Ar condicionado 32000 btus já instalado (prever ponto) 

Botijão de gás - 45kg 

EQUIPAMENTOS LABORATÓRIO 

Tubos de plástico 

Tubos de ensaio 

Placas de Petri 

Funil 

Caixas de lâminas e lamínulas 

Beckeres 

Termômetros 

Balança de precisão 

Cápsulas de porcelana 

Almofarizes 

Vidros e tubos de borracha para conexão 

Lupas grandes 

Quadro de aviso magnético 

Pipetas automáticas 
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Panela de pressão grande (autoclave) 

Quadro branco móvel 

Botijão de gás 

Geladeira 

Capela 

Destilador 

Microscópio digital Zeiss ou Nikon 

JOGOS 

Vareta 

Xadrez 

Sudoku 

Dama 

Ludo 

Caminho oculto 

Dominó de operações 

Dominó de decimais 

Dominó concencional 

Uno 

Dominó de fração 

Soletrando 

Jogo da velha 

Quebra cabeça de 100 peças 

Resta um 

Pirâmide finlandesa 

Boliche 

Jogo do dinheiro 

Encaixe 

Bingo 

Super estrela de seis pontas 

Tangram 

Quebra cabeça de 500 peças 

Quebra cuca 

Quebra cabeça de 50 peças 
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Palavras cruzadas 

INSTRUMENTOS MUSICAIS 

Mesa De Som 

Cachimbo Para Microfone 

Caxixi - Contemporânea  Grande  Com Estojo Compatível 

Cabo Coachial 

Pau De Chuva 

Triângulo 
Suporte Profissional Para Contrabaixo 
Pandeiro Izzo 10 
Reco Reco - Liverpool 
Berimbau Completo 
Jam Block - Lp 1208-K Lp Stealth Jam Block (Black) 
Jam Block  - Lp 1204 - Piccolo Jam Block (Orange)  
Jam Block - Lp Guiro Jam Block (Purple) 
Cowbel  
Queixada - Contemporânea 
Direct Box 
Suporte / Estante Portátil Para Clarinete 
Suporte / Estante Portátil Para Trompete  
Suporte / Estante Portátil Para Flauta Transversal 
Suporte / Estante Portátil Para Saxofone 
Banco De Bateria 
Suporte / Estante Portátil Para Trompa 
Estante Para Partitura Dobrável  
Cajon - Fsa 
Suporte / Estante Portátil Para Trombone 
Pedestal Para Microfone 
Shaker 
Tarol (Caixa Clara)  
Granit Block 
Carrilhão - Contemporânea 
Atabaque 
Afuche 
Bumbo De Fanfarra/ Banda Marcial 
Violão 
Estante Para Partitura 
Cuíca - Contemporânea 
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Estante Para Teclado 
Suporte / Estante Portátil Para Tubas 
Conjunto Triângulo Sinfônico 
Violino Com Estojo 
Contra Baixo Elétrico 
Microfone Com Fio 
Flauta Transversal Dó 
Trompete Sib 
Tumbadora 
Bateria 
Jogo De Pratos 
Trompete Fluegelhorn Bb 
Caixa Amplificada Para Violão 
Violoncelo 4/4 Profissional 
Pratos 
Saxofone Alto Mib  
Clarineta Sib, 17 Chaves, 6 Anéis 
Caixa Amplificada Para Contrabaixo 
Plotagem 
Cabeçote De Contra Baixo  
Tímpanos 
Violão Eletroacústico 
Guitarra Elétrica 
Trombone Baixo Sib - Fá 
Bumbo Sinfônico 
Bombardão/Tuba 3/4 Eb 
Bombardino / Euphonium Sib 
Teclado Elétrico 
Trompa Fá/Sib (Dupla)  
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 
Microfone auricular 
Aparelho de som 
Amplificador portátil com microfone Jex 
Faixa Elástica – Super Band – Leve (Vermelha) 
Tornozeleira – 1kg – KA Sports 
Tornozeleira – 2kg – KA Sports 
Mini Band Médio Vermelho – Versa Loop Red 
Cone Flexível – Collapsible Cone – 15cm 
Tornozeleira – 3kg – KA Sports 
Mini Band Pesado Azul – Versa Loop Blue 
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Colchonete D80 
Tornozeleira – 5kg – KA Sports 
Bolsa de Gelo Endurance 
Elástico Versa-8 – Leve (Verde) 
Elástico Versa-8 – Médio (Vermelho) 
Elástico Mosquetão 91 STROOPS – Médio (Vermelho) 
Fita KA SPORTS para Treinamento Excêntrico 
Elástico Versa-8 – Extra Pesado (Preto) 
Step eva 
Tornozeleira – 8kg – KA Sports 
Ajustador Leg Power – PER4M 
Corda de pular – 2,90m – PER4M 
Paraquedas – PER4M 
Roda Abdominal – Core Roller 
Conjunto de Marcadores – Versa Steps – 2 unidades 
Elástico Padrão 122cm STROOPS – Médio (Laranja) 
Kettlebell – com Base Protetora para Piso – 5 lb 
Elástico Padrão 122cm STROOPS – Muito Pesado (Verde) 
Chapéu Chinês – 20 unidades – PER4M 
Cinto de Reação 
Bola Dupla Peanut de Liberação Miofascial 
Escada de Coordenação – Simples 
Kettlebell – com Base Protetora para Piso – 10 lb 
Trampolim jump 
Cinto de Tração e Força – PER4M 
Jump Trainer – PER4M 
Escada de Coordenação – Dupla 
Bastão – The Stick 
Medicine Ball – Elite Power – 4 lb 
Suspenso KA SPORTS Athletic – Tipo TRX 
Marcadores – Anéis de PVC Alto Impacto – Agility Rings 
Barra Multiuso Fit Stick – Com Elástico 
Faixa Elástica – Super Band – Pesado (Roxo) 
Chapéu Chinês – 40 un. com Pino p/ Transporte 
Faixa Elástica – Super Band – Extra Pesado (Verde) 
Conjunto Trenó-Colete – PERF4M 
Conjunto de Marcadores – Versa Steps – 6 unidades 
Barreira Ajustável 20 ou 30 cm – PER4M 
Monitor cardíaco 
Cinto de Tração – Economy Power Jumper 
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Balança 
Tablado 
Corda de Bater Elástica STROOPS 
Estacas de Agilidade – Conjunto de 6 unidades 
Fita/faixa de demarcação com 5cm de largura Pista e Campo (preço por metro) 

Presilha de aço para ancoragem de bloco de partida Pista e Campo 
Cone de sinalização 23cm Pista e Campo 
Cone de Sinalização 50cm Vonder 
Fita zebrada sem adesivo amarelo/preto 200 metros x 7 cm 
Bastão de revezamento de plástico IAAF Vinex 
Bola de arremesso introdução ao lançamento de peso 
Plataforma/piso de polietileno DZainer 
Bastão de revezamento de plástico Pista e Campo - Unidade 
Testemunho alumínio 
Barreirinha de PVC para treinamento Pista e Campo - Largura: 48cm. Altura: 16cm 
Bolsa para transporte de cones Pista e Campo 
Disco de atletismo multipegas 
Barreirinha de PVC para treinamento Pista e Campo - Largura: 48cm. Altura: 31cm 
Conjunto de 6 discos numerados 
Barreirinha de PVC para treinamento Pista e Campo - Largura: 48cm. Altura: 40cm 
Disco de atletismo em espuma 
Contador de Voltas/Atletas 4 dígitos Vonder 
Barra superior para barreiras Pista e Campo 
Disco de atletismo em PVC 
Fasquia em fibra de vidro 
Faixa para empunhadura de varas de salto Mueller 
Tapete multisaltos em cruz 
Peso de atletismo em espuma 
Bola em PVC para introdução ao lançamento de dardo 
Peso 440 gr 
Fasquia para salto em altura 4m 
Barreirinha infantil Pista e Campo - Largura: 49cm. Altura: 22cm 
Barreirinha de PVC para treinamento Pista e Campo - Largura: 66cm. Altura ajustável: 6 a 38cm 
Cronômetro digital 10 memórias Pista e Campo 
Disco de atletismo em borracha 
Disco 400 gr 
Martelo 400 gr 
Obstáculo de PVC para treinamento Pista e Campo (2 cones/1 haste) - Altura ajustável até 38cm 
Ponteira para vara de saltos Gill 
Martelo de atletismo PVC 
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Fasquia elástica com peso para salto em altura 
Barra transversal elástica com pesos Pista e Campo 
Ponteira de sarrafo avulsa para reposição IAAF Gill 
Peso atletismo em ferro 1 kg, 2 kg 
Bastão de revezamento de plástico Pista e Campo - cnj com 8 und 
Dardo de atletismo espuma 
blocos de partida escolar 
Obstáculo de PVC para treinamento Pista e Campo (2 cones/3 hastes/2 presilhas) - Altura ajustável até 

1,00m 
Barra superior para barreiras Polanik 
Peso atletismo em borracha 
Bloco de partida de alumínio Pista e Campo 
Barreira de aço/alumínio Pista e Campo 
Dardo escolar de alumínio 
Bolsa para transporte de varas de 3,10 a 3,90m Polanik 
Lona plástica impermeável 10 x 4m 200 micras azul Vonder 
Colchão de salto em altura 
Par de poste para salto em altura 
Anteparo de madeira para arremesso de peso Vinex 
Escala gradual para medição de lançamento e salto 
Escada para árbitro de largada Pista e Campo 
Anteparo de aço oficial para setor de dardo Polanik 
Conjunto de marcadores para pista de atletismo 
Postes para salto em altura de aço IAAF Vinex Competition 
Área de queda (colchão) para saltos 2,50 x 2,00 x 0,30m Pista e Campo 
Conversor/redutor de círculo de lançamento de aço IAAF Polanik 
Podium de aço galvanizado/madeira para premiação esportiva de 3 atletas Pista e Campo 
Vara de fibra de vidro 9' (2,75m) 
Vara de fibra de vidro 11' (3,35m) 
Tapete para salto em comprimento 
Área de queda (colchão) para salto em altura IAAF Pista e Campo - 
Kit badminton 
Rede de badminton 
Bola de basquete 
Cesta de basquete profissional móveis marca Vitally 
Apito 
Bola de futebol 
Cronômetro 
Rede para trave 
Trave 
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Bola de futsal 
Rede para trave de futsal 
Trave de futsal 
Bola de handball 
Cones de plástico 
Bola Plástica Líder Playcenter 
Prancheta 
jogos de memória xalingo 
Bolas de borracha Penalty iniciação nº 14 
Bambolê ProAction - profissional 
Jogo de argola Fiore com 4 unidades 
Jogos de pino fiore com 06 unidades 
Jogos de dama a esportiva gigante 
Domino a esportiva gigante 
Mesa de pebolim 
Peteca profissional 
Rede de peteca 
Tubo de bola de tênis 
Raquete 
Rede de tênis 
Bolinha para tênis de mesa 
Raquete para tênis de mesa profissional 
Rede para tênis de mesa profissional 
Mesa de tênis de mesa profissional 
Bola de vôlei 
Rede de vôlei 
Tatame encaixe 2x1 10mm 
Espelho 
Slackline Jump 50MM X 15 M - Alto estilo 
Polar Balance 
Tatame 2 X 1 X 40 MM 
Cronômetro 500 memórias VL237 
Colchão gordo 
Queijinho 
Monitor de Aptidão Física e Ritmo Cardíaco 
Tobogã 
Mini Portal 
Kit escalada Vent mosquetão e freio oito pequeno com orelha 
Escadinha 
Rampinha 
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Colchão sarneige 
Modulo octogonal 70 cm 
Rampa dobrável 
Plinto de espuma 
Cadeirinha acolchoada de escalada SideUp fivela dupla Fitz regulável CE EM 
Cadeirinha acolchoada infantil marca Wild Country CE UIAA Vision Kids 
PISCINA - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 
Tub macarrão 
Bandeirola PVC ondulada 
Prancha Handboard EVA 
Jogo de figura de bicho EVA flutuante 
Mini palmar para natação 
Prancha EVA Mini 
Sapatilha para prender cabo da raia baliza 
Brinquedos Números flutuantes 
Jogo números EVA flutuante 
Polibóia EVA 
Prancha EVA pequena 
Prancha corretiva EVA 
Prancha EVA grande 
Gancho para raia de piscina 
Brinquedos bichos flutuantes 
Prancha EVA treinamento 
Bola de borracha 
Mini bastão 
clips para prenser cabo raia baliza 
Palmar power 
Bola de iniciação nº10 
Prancha para natação kids pinguim 
Prancha para natação kids sapinho 
Prancha para natação kids lulinha 
Aquafins 
Bola de pilates 45 cm 
Bola de iniciação nº 14 
Espaguete EVA 
Tornozeleira Hidroginástica EVA 1 a 2 KG 
Jogo fun pet 
Tornozeleira Hidroginástica Eva 2 A 3 Kg 
Jogo de bambolê 
Bola de pilates 65 
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Jogos de pino com peso 
Jogo de argolas com peso 
Halter Triangular 1 a 2 kg 
Água Padlle 
Halteres circular para Hidroginástica 
Jogo alfabeto EVA flutuante 
Aqua boxing 
Colete EVA deep running 80 kg 
Tornozeleira Hidroginástica Eva 3 A 4 Kg 
Halteres remo PVC Hidroginástica Pequeno 
Bola de pilates 75 
Halter tringular 3 a 4 kg 
Halteres remo PVC Hidroginástica Médio 
Mola Raia Baliza 
Halteres remo PVC Hidroginástica Grande 
Fixador raia baliza 
Termômetro flutuante para piscina 
Rolo para pilates 
Esticador de raia baliza aço inox 
Canopla externa raia baliza 
Tapete EVA flutuante 
Bola de polo aquático 
Boia para guarda vida 
Suporte para prancha em aço inox 
cavalinho para hidroterapia 
Kit jogo de biribol 
Colete cervical de neoprene 
Brinquedos argolas flutuantes 
Jogo de argola EVA flutuante 
Minhocão EVA 
Piso plático para vestiário 
Hidro step pequeno 
Hastes para bandeirola 
Raia Flutuante Oficial - Branca anti marola (metro linear) 
Catraca para esticar raia baliza 
Flutuador guarda vidas life belt 
Nadadeira para flutuação 
Programa cabo de guerra 
Cronômetro de Borda grande 
Sapateira colmeia 
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Gol médio colorido 
Gorro para polo aquático 
Suporte macarrão horizontal 
Suporte multiuso 4 
Suport deck stor 2 
Pódio premiação 
Bloco de partida piscina 
Tapete EVA flutuante pinguim, hipopótamo, submarino, sapinho 
Gol oficial para polo aquático 
plataforma para fundo de piscina casinha 
Tapete de EVA com cesto flutuante 
Cama espaguete flutuante 
Plataforma para fundo de piscina 2x4 
Plataforma para fundo de piscina 5x5 
Cadeira para guarda vida 

3.2.1 Quantitativos estimados 

As quantidades descritas nos quadros abaixo são estimativas de equipamento das UNIDADES DE 

ENSINO. Quando da elaboração do Caderno de Especificações, as PARTES deverão fazer os ajustes nos 

quantitativos que se fizerem necessários ao adequado equipamento das UNIDADES DE ENSINO, respeitando-

se o equilíbrio econômico da materialidade aqui apresentada. 

3.2.1.1 CEI  

Categorias Descritivo Quantidade mínima por  CEI 

Mobília Caminhas empilháveis 16 
Cadeira de alimentação para berçário I 06 (por sala) 

Conjunto Escolar - 01 e 02 anos (*) 07 

Conjunto Escolar - 03 a 05 anos (*) 45 

Armário de madeira (modelo FNDE – 
AAPA) 

02 

Armário de madeira (modelo FNDE – AM) 02 

Armário de madeira (modelo FNDE –AB) 02 

Carrinho de bebê 04 por turma (Berçários I e II) 

Bebê conforto 04 por turma (Berçários I e II) 

Tatame Para todas as turmas de Berçários I e II 

(*) Conjunto escolar é composto por mesa + cadeira, adequados para cada faixa etária. 
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Categorias Descritivo Quantidade mínima por CEI 

Banco para refeitório 03 a 05 anos - com encosto 12 
Mesa para refeitório 03 a 05 anos 06 

Cadeira giratória 05 

Mesa para escritório 13 

Mesa redonda para reunião 02 

Mesa para telefone 01 

Quadro de aviso em madeira 04 

Volante de apoio 01 

 

Móveis de aço 

Arquivo de aço para pastas suspensas 03 

Escaninho de aço 03 

Estante de aço para biblioteca 05 

Roupa de 
Cama 

Colchão para caminhas empilháveis 16 
Travesseiro 16 

 

Equipamentos 

CFTV - câmeras 04 

CFTV – monitor de visualização de 
imagens 

01 

Estação de monitoramento 01 

Teclado de controle 01 

 

3.2.1.1.1 Enxoval CEI 

Peça Quantidade referencial 
por aluno* 

Quantidade 
referencial por CEI 

Tempo médio referencial 
para reposição 

Edredons 2 por aluno 80 2 anos 

Conjunto para caminha 
empilhável: lençol e fronha 

 
2 por aluno 

 
80 

 
2 anos 

Toalhas de banho 4 por aluno 1.491 2 anos 

Babadores 4 por aluno 100 1 ano 

* Estimativa desenvolvida com base na troca média de enxoval 2 por semana, dependendo da peça, sendo o 
enxoval pessoal (nomeado para cada aluno) e a UNIDADE DE ENSINO funcionando com capacidade plena. 
Não considerando os enxovais reserva utilizados em casos emergenciais. 
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3.2.1.1.2 Roupa de cama/Enxoval 

 

ID 

Descritivo Especificação Dimensão (L x A x P) 
Quantidade 
mínima por 

CEI 

 

C01 
Travesseiro 

Travesseiro para mesa clínica, em 
espuma, revestido em plástico 
hospitalar, 40 x 30 x 5 cm 
aproximadamente 

40 x 30 x 5 cm 
aproximadamente 

16 para Creches 
 

30 para pré-Escola 
Tempo integral 

C02 
Edredom de 

caminhas 
empilháveis 

Edredom para caminhas 
empilháveis - Estampado 
1.00x1.50m - Percal 180 Fios 100% 
Algodão com enchimento 100% 
Poliéster 200gm2 

1.00x1.50m 80 

C03es Babador 
Babador decorado 100% algodão 
atoalhado 
240x200x5 mm 

240x200x5 mm 100 

 

3.2.1.2 Escola Municipal 

Categorias Descritivo Quantidade mínima 
por EM 

Mobília 

Cadeira fixa 115 
Cadeira giratória 10 

Mesa para escritório 24 

Mesa redonda 12 

Mesa ovalada 02 

Mesa para refeitório 10 

Banco para refeitório 20 

Conjunto escolar 480 

Mesa para telefone 02 

Quadro de aviso 04 
 Gaveteiro Volante de apoio 02 
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Categorias Descritivo Quantidade mínima por 
EM 

Móveis de aço 

Armário em aço 40 

Arquivo de aço para pastas suspensas 06 

Escaninho de aço 04 
Estante de aço para biblioteca com dupla 
face 06 

Estante de aço para biblioteca 06 

Equipamentos 

CFTV - câmeras 06 
CFTV – monitor de visualização de 
imagens 01 

Estação de monitoramento 01 

Teclado de controle 01 

Sistema de sonorização 01 

 

3.2.1.2.1 Enxoval EM 

Peça Quantidade referencial por 
aluno 

Quantidade referencial por 
EM 

Tempo médio referencial 
para reposição 

Toalha 4 por aluno 3.840 2 anos 

 

4 OBRIGAÇÕES 

Em relação aos mobiliários e aos equipamentos, a CONCESSIONÁRIA tem o dever de: 

•  Garantir que todos os mobiliários e equipamentos apresentados nesse ANEXO sejam 

repostos em caso de eventual perecimento, destruição, roubo, furto, perda ou quaisquer 

outros tipos de danos causados aos BENS VINCULADOS referidos nas subcláusulas 6.1.1 e 

6.1.2, do CONTRATO, não cobertos pelas apólices de seguro contratadas pela 

CONCESSIONÁRIA ou pela garantia do fabricante, exceto em caso de destruição decorrente 

de atos de vandalismo praticado pelos USUÁRIOS das unidades, conforme descrito na 

cláusula 29.1.4 do CONTRATO; 

•  Garantir que todos os mobiliários e equipamentos apresentados neste ANEXO estejam 

disponíveis e em perfeitas condições de uso para permitir o adequado funcionamento das 

UNIDADES DE ENSINO durante todo o período de CONCESSÃO; 



 

336 

• Realizar manutenção, renovação e reposição dos equipamentos e mobiliários das UNIDADES 

DE ENSINO, em atendimento à necessidade de preservação das características originais 

destes; 

• Manter os equipamentos e mobiliários operando com qualidade e bom funcionamento, 

assegurando que não há equipamentos quebrados, com rachaduras, sem pintura, conforme 

descrito no ANEXO 09 – Sistema de Mensuração do Desempenho; 

• Assegurar o cumprimento dos requisitos de desempenho estipulados para cada 

equipamento; 

• Manter relatório de registro de ocorrências de mau funcionamento dos equipamentos 

atualizado, em que se descreva o equipamento em questão, seu problema, data em que foi 

detectado o erro, data em que houve a correção do problema e qual foi a solução dada; 

• Elaborar relatório mensal dos equipamentos e mobiliários existentes dentro das UNIDADES 

DE ENSINO; 

• Adquirir novos equipamentos e mobiliários com a mesma qualidade e especificações 

apresentadas anteriormente quando for realizar a substituição dos mesmos. Em caso de não 

existência de tais equipamentos, a CONCESSIONÁRIA deverá substituí-los por equipamentos 

similares, de qualidade igual ou superior à especificada em contrato com autorização prévia 

do PODER CONCEDENTE; 

• Realizar a renovação completa dos equipamentos no 10º ano de CONCESSÃO, contado a 

partir da DATA DE EFICÁCIA. A renovação completa ao final da CONCESSÃO para a reversão 

dos bens, no entanto, não será obrigatória, devendo os equipamentos, de qualquer modo, 

estar em condições adequadas de uso, respeitando as normas técnicas relativas à saúde, 

segurança, higiene, conforto, sustentabilidade ambiental, entre outros parâmetros 

essenciais à sua boa utilização. 

 

5 LAVANDERIA E ROUPARIA  

Compete à CONCESSIONÁRIA a aquisição, o fornecimento, a lavagem e a manutenção de enxoval e 

roupa de cama, necessários ao funcionamento das UNIDADES DE ENSINO, em ideais condições de uso, nos 

padrões determinados pelo PODER CONCEDENTE.  

5.1 Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA com relação a lavanderia e rouparia:  

A CONCESSIONÁRIA, além do fornecimento da roupa processada para uso imediato, obriga-se a:  
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a. Trocar os enxovais com frequência de lavagem padrão executada no conjunto das UNIDADES DE 

ENSINO do Município, e sempre que necessário;  

b. Reaproveitar peças danificadas ou desgastadas, no caso de estar no padrão de aceitabilidade definido 

pelo PODER CONCEDENTE e desde que reparadas pela CONCESSIONÁRIA;  

c. Manter o enxoval sempre com qualidade, limpo e macio, sem rasgos, buracos, machas, resíduos e 

odores nas peças;  

d. Processar o enxoval em todas as suas etapas, desde sua confecção e utilização até seu retorno em 

condições ideais de reuso, sob situações higiênico-sanitárias adequadas, além da distribuição do 

enxoval aos setores da unidade;  

e. Manter o enxoval disponível durante todo o período de funcionamento das UNIDADES DE ENSINO, 

ainda que seja necessário manter enxovais em estoque para reposições de emergência;  

f. Utilizar para secagem do enxoval apenas máquinas secadoras de roupa, não sendo permitida a 

implantação de varais nas UNIDADES DE ENSINO;  

g. Garantir a qualidade dos serviços prestados, bem como a retirada e entrega da roupa por meio de 

veículos adequados, no caso de centralização do serviço de lavanderia, ou de emprego de equipe 

técnica/lavanderia centralizada para o processamento dos enxovais, de modo a manter o 

abastecimento adequado e as condições necessárias para higienização, acondicionamento de toda a 

roupa processada;  

5.2 Obrigações e Responsabilidades do PODER CONCEDENTE com relação à lavanderia e rouparia:  

O PODER CONCEDENTE deverá:  

a. Controlar e registrar, em conjunto com a CONCESSIONÁRIA, as quantidades de roupas processadas 

diariamente e a cada coleta;  

b. Apontar regras de operação e rotas de roupa limpa e suja;  
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ANEXO 9 - SISTEMA DE MENSURAÇÃO DO DESEMPENHO 

1 ÍNDICE DE DESEMPENHO (ID) 

A avaliação do desempenho da CONCESSIONÁRIA será realizada por meio da apuração, cálculo e 

aplicação do ÍNDICE DE DESEMPENHO, número adimensional (nota) representativo da qualidade entregue 

pela CONCESSIONÁRIA na prestação dos SERVIÇOS, quantificado de acordo com as avaliações dos subíndices 

e indicadores de desempenho apresentados nesse documento. 

A nota (valor) obtida no ÍNDICE DE DESEMPENHO (ID) será avaliada segundo classificação de 

desempenho em uma escala que varia de “1”, representando o total descumprimento das metas 

estabelecidas para os SERVIÇOS, a “4”, representando o completo atendimento das metas. 

O ÍNDICE DE DESEMPENHO terá a função de garantir a equivalência entre os serviços efetivamente 

prestados e as expectativas mínimas do PODER CONCEDENTE, servindo como balizador para a composição 

final da sua remuneração, já que promoverá o ajuste do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL da 

CONCESSIONÁRIA. Conforme exposto no ANEXO 10 – Modelo para o Cálculo do Pagamento da 

CONCESSIONÁRIA, o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL será diretamente proporcional ao 

resultado apurado do ÍNDICE DE DESEMPENHO. 

O ÍNDICE DE DESEMPENHO é composto da apuração e da ponderação de quatro índices de 

desempenho: 

1. Índice de Qualidade (IQL) – Avalia a qualidade técnica dos SERVIÇOS prestados pela CONCESSIONÁRIA; 

2. Índice de Satisfação (ISA) – Avalia a satisfação do PODER CONCEDENTE em relação aos SERVIÇOS prestados pela 

CONCESSIONÁRIA; 

3. Índice de Segurança (ISE) – Avalia a conformidade às normas, leis, requerimentos técnicos, contratuais e 

regulatórios exigidos; 

4. Índice de Entrega (IE) – Avalia o nível de disponibilidade da infraestrutura e de prontidão na execução dos 

SERVIÇOS nas UNIDADES DE ENSINO. 
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Conforme será apresentado nos itens subsequentes, estes índices são compostos, ainda, por 

subíndices e seus indicadores de desempenho componentes. 

1.1 Condições Gerais 

O Sistema de Mensuração do Desempenho poderá ser revisado. 

Paradas programadas, comunicadas e acordadas com antecedência mínima de 45 (quarenta e 

cinco) dias corridos, além dos casos fortuitos ou de força maior, não serão contabilizados na avaliação dos 

indicadores de desempenho e, portanto, não impactarão o ÍNDICE DE DESEMPENHO da CONCESSIONÁRIA. 

Todos os cálculos apresentados neste ANEXO, incluindo os índices e subíndices aqui apresentados, 

deverão ser realizados considerando-se apenas duas casas decimais, sendo que a regra para arredondamento 

dos valores seguirá a seguinte: 

a. Se o algarismo da terceira casa decimal for menor que 5, o algarismo da segunda casa decimal não se 

modifica. Exemplo: 3,642 = 3,64. 

b. Se o algarismo da terceira casa decimal for maior ou igual a 5, incrementa-se em uma unidade o 

algarismo da segunda casa decimal. Exemplo = 3,647 = 3,65. 

1.2 Procedimento de Avaliação 

O ÍNDICE DE DESEMPENHO será calculado a partir da avaliação e ponderação de quatro índices – 

IQL, ISA, ISE e IE – conforme os termos deste ANEXO. Cada um dos quatro índices será obtido por meio da 

avaliação dos subíndices e dos indicadores componentes, conforme ilustra a figura abaixo: 
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O resultado da apuração do ÍNDICE DE DESEMPENHO será representado por um número 

adimensional (nota), situado entre 01 (um) e 04 (quatro), sendo que 01 (um) representa a pior avaliação 

possível e 04 (quatro) a melhor avaliação possível a ser obtida pela CONCESSIONÁRIA, conforme tabela 

abaixo: 

Nota Descrição 
4 Metas ou expectativas totalmente atendidas 
3 Metas ou expectativas parcialmente atendidas, em nível satisfatório 

2 Metas ou expectativas parcialmente atendidas, em nível insatisfatório 

1 Metas ou expectativas totalmente descumpridas ou não atendidas 

A partir dos resultados apurados de cada um dos quatro índices (IQL, ISA, ISE e IE) será calculado o 

Índice de Desempenho Preliminar (IDP), que também é representado por um número adimensional situado 

entre 01 (um) e 04 (quatro). 

O IQL terá peso de 60% (sessenta por cento) na composição do Índice de Desempenho Preliminar, 

o ISA e o ISE, com pesos iguais, terão peso de 10% (dez por cento) cada um, e o IE terá peso de 20% (vinte 

por cento). 

Desta forma, o Índice de Desempenho Preliminar será calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

IDP = 60% x IQL + 10% x ISA + 10% x ISE + 20% x IEOnde: 

IDP = Índice de Desempenho Preliminar  

IQL = Índice de Qualidade 

ISA = Índice de Satisfação  

ISE = Índice de Segurança  

IE = Índice de Entrega 

Para a composição final do ÍNDICE DE DESEMPENHO da CONCESSIONÁRIA, cada um dos índices será 

avaliado isoladamente. Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA obter nota inferior a 2,00 (dois pontos) para 

qualquer um dos índices componentes do ID, ou seja, se IQL, ISA, ISE ou IE forem inferiores a 2,00 (dois 

pontos), o valor final apurado do ID será penalizado, ainda, em 0,1 (um décimo de ponto) para cada índice 

abaixo deste patamar, e o ID será apurado conforme abaixo: 

ID = IDP - 0,1 (se IQL < 2,00) - 0,1 (se ISA < 2,00) - 0,1 (se ISE < 2,00) - 0,1 (se IE < 2,00) 
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O cálculo do ÍNDICE DE DESEMPENHO deverá constar do Relatório de Desempenho que será 

entregue pela CONCESSIONÁRIA ao VERIFICADOR INDEPENDENTE e ao PODER CONCEDENTE. O Relatório de 

Desempenho deverá conter: 

a. informações completas sobre o cálculo do ÍNDICE DE DESEMPENHO, conforme o detalhamento 

contido neste ANEXO; e 

b. histórico de cada indicador e o detalhamento de todas as medições realizadas no período, bem 

como fonte dos dados, responsável pela coleta e demais informações pertinentes. 

O formato e padrão de apresentação do Relatório de Desempenho deverão ser previamente 

apresentados e aprovados pelo PODER CONCEDENTE, no prazo de até 45 dias anterior ao início da operação 

da primeira UNIDADE DE ENSINO. A forma de apresentação do Relatório de Desempenho poderá ser 

modificada ao longo da CONCESSÃO por solicitação do PODER CONCEDENTE com o objetivo de tornar a 

apuração dos resultados mais clara e precisa. 

A apreciação do Relatório de Desempenho e de todas as informações nele contidas, bem como a 

apuração do ÍNDICE DE DESEMPENHO correspondente, será efetuada por um VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

Concluído o processo de verificação, o ÍNDICE DE DESEMPENHO apurado será usado para o cálculo 

da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL devida à CONCESSIONÁRIA, na forma prevista no CONTRATO e no ANEXO 

10 – Modelo para o Cálculo do Pagamento da CONCESSIONÁRIA. 

 

1.2.1 Ponderação dos Índices, Subíndices e Indicadores de Desempenho 

Os índices IQL, ISA, ISE e IE serão calculados a partir dos subíndices e os respectivos pesos, conforme 

ilustrado na tabela abaixo: 

Índice Subíndice Peso 
Qualidade – IQL Qualidade Técnica – QT 100% 
Satisfação – ISA Satisfação dos Profissionais (Poder Concedente) – SPR 100% 
Segurança – ISE Conformidade de Normas – CN 80% 

Conformidade de Relatórios – CR 20% 
Entrega – IE Disponibilidade de Estruturas e Serviços – DES 30% 

Execução da Rotina de Serviços – ERS 30%  
Cumprimento dos Prazos – CP 40% 
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Os subíndices, por sua vez, serão calculados com base em seus indicadores componentes e 

respectivos pesos, definidos de acordo com o nível de criticidade dos SERVIÇOS. A criticidade está relacionada 

com o nível de interferência na qualidade do atendimento das UNIDADES DE ENSINO, da seguinte maneira: 

a. Criticidade 3 (Alta Criticidade) - O produto/serviço é crítico ao funcionamento da unidade (sua 

falha ou baixo desempenho interfere de forma significativa no funcionamento de toda a unidade, 

podendo causar grande dano ou prejuízo à operação, pessoas, etc). Determina exposição a risco 

se não cumprido ou cumprido inadequadamente. 

b. Criticidade 2 (Média Criticidade) - O produto/serviço afeta o desempenho das atividades, mas não 

as interrompe (sua falha ou baixo desempenho provoca perdas de funcionalidade, perda pontual 

de desempenho, sem prejuízo à operação pedagógica). Contribui, mas não determina exposição 

a risco se não cumprido ou cumprido inadequadamente. 

c. Criticidade 1 (Baixa Criticidade) - O produto/serviço é relacionado a melhorias, customizações e 

demais alterações sem impacto no trabalho e produtividade da unidade. Afeta em grau não crítico 

o risco. 

O nível de prioridade / criticidade e obtenção dos alvarás será analisado pela concessionária e 

apresentado ao poder concedente para aprovação. 

1.2.2 Períodos e Medições e Prazos 

A CONCESSIONÁRIA deve elaborar e apurar trimestralmente o Relatório de Desempenho, que será 

analisado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e pelo PODER CONCEDENTE para fins de determinação do 

Índice de Desempenho do período. 

A mediação e registro dos indicadores de desempenho deverá ser efetuada na periodicidade 

adequada para a efetiva captura do desempenho da CONCESSIONÁRIA, por meio de acordo entre as partes 

e em conformidade com os requerimentos mínimos de apuração de cada indicador, conforme apresentados 

neste ANEXO. 

As partes deverão chegar a acordo quanto à periodicidade das medições antes do início da 

operação dos SERVIÇOS, sob pena de ser decidida unilateralmente pelo PODER CONCEDENTE. Os valores a 

serem considerados no cálculo do ÍNDICE DE DESEMPENHO serão, portanto, o valor médio registrado para o 

indicador ao longo do período de medição. 
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O Relatório de Desempenho deve conter, além das atualizações periódicas previstas para cada 

indicador de desempenho, o histórico dos indicadores, assim como a lista detalhada de indicadores e 

respectivas medições realizadas durante o período. Caso um indicador não tenha sido atualizado no trimestre 

em questão, devido ao fato de possuir uma frequência de medição inferior àquela de elaboração do relatório, 

deve-se trazer a sua nota mais recente. 

O VERIFICADOR INDEPENDENTE analisará as informações apresentadas pela CONCESSIONÁRIA e 

promoverá as diligências necessárias à elaboração de um parecer final sobre o real desempenho apresentado 

pela CONCESSIONÁRIA e apurado no período de referência. Dentre as formas de diligência das informações, 

o VERIFICADOR INDEPENDENTE poderá se utilizar, entre outras: 

i. da análise da documentação produzida e apresentada pela CONCESSIONÁRIA; 

ii. da análise de informações prestadas pelo PODER CONCEDENTE; 

iii. de inspeções amostrais para verificação dos critérios de qualidade e disponibilidade; e 

iv. de pesquisas qualitativas e quantitativas junto aos USUÁRIOS. 

 

Apesar da CONCESSIONÁRIA ter a obrigação de prover as informações necessárias à análise do 

responsável pela verificação, VERIFICADOR INDEPENDENTE e/ou PODER CONCEDENTE, deve ser concedida a 

ambos a liberdade de realizar as vistorias necessárias para a aferição das notas, sempre que necessário. 

1.2.3 Procedimento de avaliação durante o período de implantação das UNIDADES DE ENSINO 

Via de regra, a efetiva medição e apuração dos indicadores de desempenho ocorrerá 

exclusivamente sobre as unidades em operação “estáveis” durante o período (trimestre) de apuração do 

desempenho. 

Entende-se por unidades em operação “estáveis” as UNIDADES DE ENSINO em operação por prazo 

superior a 90 (noventa) dias corridos da data de emissão da ordem de serviço pelo PODER CONCEDENTE. 

Desta forma, em consonância com o faseamento das obras previsto no ANEXO [•] – Especificações 

de Projetos e de Obras das Unidades de Ensino, durante os primeiros 90 (noventa) dias após o início da 

operação de cada uma das UNIDADES DE ENSINO, período caracterizado por erros e ajustes naturais 

inerentes à nova operação, a apuração dos indicadores de desempenho, no ambiente destas unidades, será 

flexibilizada e todos os indicadores de desempenho apurados para estas unidades serão definidos, a priori, 

como sendo iguais a 04 (quatro). Após este período, os SERVIÇOS prestados nestas unidades serão apurados 

na forma apresentada neste ANEXO. 
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Assim, as medições e registros dos indicadores, bem como os respectivos racionais de cálculo, serão 

executados em proporcionalidade às unidades em operação “estáveis” no período. 

1.2.4 Relatório de Desempenho 

O cálculo do ÍNDICE DE DESEMPENHO deverá constar do Relatório de Desempenho que será 

entregue pela CONCESSIONÁRIA ao VERIFICADOR INDEPENDENTE e ao PODER CONCEDENTE. O Relatório de 

Desempenho deverá conter: 

a. informações completas sobre o cálculo do ÍNDICE DE DESEMPENHO, conforme o detalhamento 

contido neste ANEXO; e 

b. histórico detalhado de cada indicador e o detalhamento de todas as medições realizadas no 

período, bem como fonte de dados, responsável pela coleta e demais informações pertinentes. 

O formato e padrão de apresentação do Relatório de Desempenho deverão ser previamente 

apresentados e aprovados pelo PODER CONCEDENTE, no prazo de até 45 dias anterior ao início da operação 

da primeira UNIDADE DE ENSINO. A forma de apresentação do Relatório de Desempenho poderá ser 

modificada ao longo da CONCESSÃO por solicitação do PODER CONCEDENTE com o objetivo de tornar a 

apuração dos resultados mais clara e precisa. 

A apreciação do Relatório de Desempenho e de todas as informações nele contidas, bem como a 

apuração do Índice de Desempenho correspondente, será efetuada por um VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

Concluído o processo de verificação, o ÍNDICE DE DESEMPENHO apurado será usado para o cálculo 

da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL devida à CONCESSIONÁRIA, na forma prevista no CONTRATO e no ANEXO 

10 – Modelo para o Cálculo do Pagamento da CONCESSIONÁRIA. 

1.2.5 Aplicação do Índice de Desempenho para efeitos de composição da Contraprestação Mensal 

O ID apurado no trimestre corrente impactará o pagamento feito mensalmente à CONCESSIONÁRIA 

durante todo o trimestre seguinte, conforme apresentado no ANEXO 10 – Modelo para o Cálculo do 

Pagamento da CONCESSIONÁRIA. 

 

 

 



 

345 

Prazo de contratação do Verificador Independente 

O PODER CONCEDENTE terá o prazo de 06 (seis) meses, contado da DATA DE EFICÁCIA, para a 

contratação do VERIFICADOR INDEPENDENTE. Durante esse período de 06 (seis) meses o PODER 

CONCEDENTE ficará diretamente responsável pelo cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL a ser paga à 

CONCESSIONÁRIA. 

Caso o VERIFICADOR INDEPENDENTE não seja contratado no prazo de 06 (seis meses), o PODER 

CONCEDENTE deverá, para o cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL da CONCESSIONÁRIA, aplicar o FATOR 

DE DESEMPENHO equivalente a 100% (cem por cento), até que ocorra a efetiva contratação do VERIFICADOR 

INDEPENDENTE. 

2 ÍNDICE DE QUALIDADE 

O Índice de Qualidade (IQL) retratará a qualidade da infraestrutura e SERVIÇOS disponibilizados nas 

UNIDADES DE ENSINO, compreendendo o atendimento das funcionalidades, performance, ausência de 

defeitos e inconformidades. 

O IQL, que corresponde a um índice técnico de qualidade, será apurado quantitativamente por 

meio de dados e métricas relacionados à qualidade da infraestrutura e dos SERVIÇOS. 

O IQL é dado pela avaliação dos itens correlacionados, formado pelo subíndice: Qualidade Técnica– 

QT. 

2.1 Procedimento de Avaliação 

O subíndice QT será apurado diariamente por meio dos sistemas de informação que serão 

implantados pela CONCESSIONÁRIA para gerenciamento dos serviços prestados e também através de 

inspeções in loco, realizadas aleatoriamente e por amostragem estatística representativa. 

Deverá ser elaborado pela CONCESSIONÁRIA e submetido à aprovação do PODER CONCEDENTE, 

em um prazo de até 45 dias anterior ao início da operação da primeira UNIDADE DE ENSINO, relatório 

contendo as definições de amostragem, frequência e método de abordagem, bem como das datas e horários 

de inspeção, entre outros pontos que se relacionem aos demais aspectos operacionais e que serão analisados 

durante a avaliação dos indicadores. 

A definição do Índice de Qualidade será extraída conforme o seguinte critério: 
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Subíndice Peso 

Qualidade Técnica - QT 100% 

 

Portanto, o Índice de Qualidade será representado por um número de 1 (um) a 4 (quatro) que será 

obtido pelo resultado da fórmula abaixo: 

IQL = QT x 100% 

O sub-índice QT será calculado a partir da média ponderada de cada um dos seus indicadores de 

desempenho componentes, conforme descrito nos itens subsequentes deste ANEXO e conforme fórmula 

ilustrativa abaixo: 

EQ =   ∑ (Nota do indicador x Criticidade) 

∑ (Criticidade) 

Onde “Nota do indicador” diz respeito a apuração da nota de cada um dos indicadores abaixo 

relacionados. 

Os itens que possuem como forma de medição o check list por inspeção amostral possuem seu 

detalhamento para medição no item 6 – METODOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE CHECK LIST deste ANEXO. 

2.1.1 Qualidade Técnica - QT 

O subíndice Qualidade Técnica – QT será apurado de acordo com a medição dos seguintes 

indicadores: 
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Notas:      (1) Entende-se por “ambientes amostrados” o total de ambientes inspecionados (aplicação do 

check list). Esta definição se aplica às métricas similares. 

(2) Média aritmética do desempenho apresentado por todos os equipamentos avaliados, durante 

o período avaliado. 

3 ÍNDICE DE SATISFAÇÃO 

O Índice de Satisfação (ISA) retratará a satisfação dos profissionais, representantes do PODER 

CONCEDENTE, a respeito das instalações e SERVIÇOS prestados nas UNIDADES DE ENSINO. 

O ISA será obtido por meio de pesquisa de satisfação a ser realizada com os profissionais das 

UNIDADES DE ENSINO. 

A pesquisa de satisfação poderá ser realizada por empresa especializada em pesquisa de mercado, 

filiada a ABEP – Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. Essa empresa, quando for o caso, será 

contratada e supervisionada diretamente pelo PODER CONCEDENTE. 

A pesquisa de satisfação deverá ser realizada com frequência mensal. Deverá envolver uma 

amostra estatisticamente significativa de USUÁRIOS, em conformidade com as melhores práticas de 

mercado. As definições da quantidade exata da amostra e das datas das entrevistas, entre outros pontos que 



 

348 

se relacionem aos demais aspectos operacionais, serão tomadas pelo responsável pela pesquisa, em 

conjunto com o VERIFICADOR INDEPENDENTE, o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA. A nota de 

avaliação, que será dada pelo entrevistado para cada um dos itens, está na escala de 1 (um) a 4 (quatro), 

variando de acordo com a seguinte valoração: 

 

Nota Descrição 

 

4 
Metas ou expectativas totalmente atendidas, ou TOTALMENTE SATISFEITO 

 

3 

Metas ou expectativas parcialmente atendidas, em nível satisfatório, ou PARCIALMENTE 

SATISFEITO 

 

2 

Metas ou expectativas parcialmente atendidas, em nível insatisfatório, ou PARCIALMENTE 

INSATISFEITO 

 

1 

Metas ou expectativas totalmente descumpridas ou não atendidas, ou TOTALMENTE 

INSATISFEITO 

O ISA é dado pela avaliação dos itens correlacionados, formado pelo subíndice: 

a.    Satisfação dos Profissionais (Poder Concedente) - SPR. 

 

3.1 Procedimento de Avaliação 

A definição do Índice de Satisfação se dará segundo o seguinte critério: 

 

Sub-índice Peso 

Satisfação dos Profissionais (Poder Concedente) – SPR 100% 

 

O Índice de Satisfação será representado por um número de 1 (um) a 4 (quatro) que será obtido 

pelo resultado da fórmula abaixo: 

ISA = SPR x 100% 
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O subíndice SPR será calculado a partir da média ponderada de cada um dos seus indicadores de 

desempenho componentes, conforme descrito no item subsequente deste ANEXO e conforme fórmula 

ilustrativa abaixo: 

SPR =   ∑ (Nota do indicador x Criticidade) 

∑ (Criticidade) 

 

Onde “Nota Indicador” diz respeito a apuração da nota de satisfação de cada um dos indicadores 

relacionados no item subsequente. 

Por ser um índice subjetivo deverão ser verificadas e corrigidas incoerências do seu resultado frente 

aos demais índices, para tanto, a nota final do Índice de Satisfação (ISA) ficará condicionada à nota do Índice 

de Qualidade (IQL) de modo que a nota do ISA nunca seja inferior a 50% da nota do IQL. 

Sendo assim, para definição da nota final do ISA deve-se seguir as seguintes condições: 

a. Se ISA ≥ IQL/2 → ISA = SPR x 100%; 

b. Se ISA < IQL/2 → ISA = IQL/2. 
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3.1.1 Satisfação dos Profissionais (Poder Concedente) - SPR 

 

4 ÍNDICE DE SEGURANÇA 

O Índice de Segurança (ISE) retratará a conformidade dos SERVIÇOS com as obrigações regulatórias, 

legais e contratuais aplicáveis. Ele é obtido por meio da apresentação de cadastros, laudos técnicos, certidões 

e relatórios gerenciais para diversas categorias de serviços, que indicarão a existência de plano de trabalho, 

atividades desempenhadas, ocorrências, tratamento de falhas e incidentes, lições aprendidas, nível de 

serviço desempenhado e ações de melhoria. 

O modelo dos relatórios de segurança, bem como o seu conteúdo mínimo, deverá ser definido por 

acordo entre as partes antes da data de início de operação. 

O ISE é dado pela avaliação dos itens correlacionados, formado pelos subíndices: 

a.  Conformidade de Normas - CN 

b.  Conformidade de Relatórios - CR 
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4.1 Procedimento de Avaliação 

Cada um dos principais grupos de serviços a serem prestados nas UNIDADES DE ENSINO terá um 

indicador de conformidade correspondente, que deverá apurar a conformidade do serviço aos padrões, 

normas, legislação e regulamentos pertinentes: 

a. Higiene e Limpeza - limpeza e higienização, gerenciamento de resíduos; 

b. Segurança - portaria, vigilância e CFTV; 

c.  Manutenção e Conservação - manutenção predial de ativos, jardinagem, controle de pragas; 

d. Administrativo - serviços gerais, gestão de riscos e seguros, help desk; 

e. Utilidades - água, energia, esgoto e gás; 

f.  Obra civil - instalações, acabamentos e sonorização. 

O Índice de Segurança será calculado pela média ponderada de seus respectivos sub- índices: 

 

Sub-índice Peso 
Conformidade de Normas – CN 80% 
Conformidade de Relatórios – CR 20% 

 

Portanto, o Índice de Segurança será representado por um número de 1 (um) a 4 (quatro) que será 

obtido pelo resultado da fórmula abaixo: 

ISE = CN x 80% + CR x 20% 

Os subíndices CN e CR serão calculados a partir da média ponderada de cada um dos seus 

indicadores de desempenho componentes, conforme descrito nos itens subsequentes deste ANEXO e 

conforme fórmulas ilustrativas abaixo: 

CN =   ∑ (Nota do indicador x Criticidade) 

∑ (Criticidade) 
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CR =   ∑ (Nota do indicador x Criticidade) 

∑ (Criticidade) 

 

Onde “Nota Indicador” diz respeito a apuração da nota de cada um dos indicadores relacionados 

nos itens subsequentes. 

4.1.1 “Conformidade de Normas” 

Este indicador avalia a conformidade em relação às exigências de normas, de qualidade, de 

legislação e alvarás de funcionamento dos diversos serviços, equipamentos, sistemas e outros existentes nas 

UNIDADES DE ENSINO. 

A nota dada a cada indicador será binária, ou seja, caso a CONCESSIONÁRIA apresente o certificado, 

laudo, apólice ou certidão exigidos, de maneira completa e demonstrando o pleno cumprimento dos 

requerimentos de cada uma das categorias de serviços às diretrizes apresentadas neste ANEXO e no ANEXO 

6 – Diretrizes Mínimas dos Serviços, a nota será equivalente a 4 (quatro), caso contrário a nota será 

equivalente a 1 (um). 
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4.1.2 “Conformidade de Relatórios” 

Este indicador avalia a conformidade em relação à entrega do relatório técnico de conformidade 

operacional referente a todos os serviços prestados nas UNIDADES DE ENSINO e à entrega do relatório de 

inventário dos bens da CONCESSÃO. 

O “Relatório de Conformidade Operacional” deverá ser composto por diversos elementos, dentre 

eles: 

a. POPs de todos os serviços relacionados no escopo da PPP, incluindo cronograma de atividades, com 

horários e periodicidade conforme requerimentos mínimos especificados no ANEXO 6 - Especificações 

Mínimas dos Serviços; 

b. POPs propostos para o período, ou do plano de trabalho, indicando as principais alterações em relação 

ao POP anterior; 

c. Plano de treinamento e comunicação; 

d. Apresentação das estatísticas de consumo de serviços; 

e. Políticas de conservação de água e energia e uso eficiente, bem como os resultados alcançados; 

f. Plano de ação em casos de incidentes emergenciais; 

g. Plano de mitigação gerado a partir do trabalho de gerenciamento de riscos; 

h. Ocorrências e suas resoluções (livro de ocorrências); 

i. Apresentação dos eventos de manutenção (trocas, reparos, etc); 

j. Gestão de chamados contendo análise sobre os chamados abertos (tendências, causas, relevância, 

reincidência) bem como plano de ação para minimização dos chamados; 

k. Apresentação das estatísticas de atendimento de chamados/ordens de serviços; 

l. Relação/Inventário dos ativos empregados na operação; 

m. Apresentação das principais melhorias realizadas; 

n. Apresentação dos principais elementos de conformidade com as normas relacionadas; 

o. Apresentação das cartas de controle do nível de serviço apresentado; 

p. Manual de boas práticas apresentando políticas e procedimentos para execução dos serviços; 

q. Relatório de Desempenho com detalhamento do resultado de cada indicador e cálculo final do ID. Neste 

item, deve ser apresentado plano de melhorias para recuperação de indicadores abaixo da nota 

máxima; 

r. Demais itens a serem definidos entre a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE. 
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O “Relatório de inventário dos bens da CONCESSÃO” deverá ser composto pelo inventário 

trimestral atualizado dos bens da CONCESSÃO até aquela data. 

 

5 ÍNDICE DE ENTREGA 

O Índice de Entrega (IE) retratará pontos relativos à entrega dos serviços e infraestrutura das 

UNIDADES DE ENSINO abarcando a disponibilidade da infraestrutura e serviços, a execução das rotinas e 

cumprimento dos prazos, pontos essenciais para o adequado atendimento dos profissionais e alunos. 

O IE é dado pela avaliação dos itens correlacionados, formado pelos subíndices: 

• Disponibilidade de Estruturas e Serviços - DES 

• Execução da Rotina de Serviços - ERS 

• Cumprimento dos Prazos - CP 

5.1 Procedimento de Avaliação 

O Índice de Entrega será calculado pela média ponderada de seus respectivos subíndices, sendo os 

pesos extraídos segundo o critério: 

 

Sub-índice Peso 
Disponibilidade de Estruturas e Serviços – (DES) 30% 

Execução da Rotina de Serviços – (ERS) 30% 
Cumprimentos dos Prazos – (CP) 40% 
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Portanto, o Índice de Entrega será representado por um número de 1 (um) a 4 (quatro) que será 

obtido pelo resultado da equação abaixo: 

IE = DES x 30% + ERS x 30% + CP x 40% 

Os subíndices DES, ERS e CP serão calculados a partir da média ponderada de cada um dos seus 

indicadores de desempenho componentes. Cada um dos indicadores receberá uma nota, na escala de 1 (um) 

a 4 (quatro), conforme as metas estipuladas. 

O cálculo dos subíndices será feito conforme descrito nos itens subsequentes deste ANEXO e 

conforme fórmula ilustrativa abaixo: 

DES =   ∑ (Nota do indicador x Criticidade) 

∑ (Criticidade) 

 

ERS =   ∑ (Nota do indicador x Criticidade) 

∑ (Criticidade) 

 

CP =   ∑ (Nota do indicador x Criticidade) 

∑ (Criticidade) 

 

A “Nota do Indicador” diz respeito à apuração da nota de cada um dos indicadores relacionados 

nos itens subsequentes. 

Para o subíndice Disponibilidade de Estruturas e Serviços, quando aplicável, a disponibilidade dos 

recursos será mensurada conforme fórmula abaixo:  

                        Disponibilidade = 100% ∑ (Horas úteis possíveis do serviço ao longo do período)  

                                                                  ∑ (Horas indisponíveis do serviço ao longo do período)  

 

O numerador da equação acima será determinado pela soma das horas em que o serviço esteve 

indisponível ao usuário final, quer pela não entrega, quer pela entrega fora dos requerimentos mínimos de 

qualidade, de todas as estruturas e/ou componentes mensuráveis (a serem disponibilizados). As horas de 

indisponibilidade serão calculadas, principalmente, pelos chamados abertos que reflitam interrupção dos 

serviços nos componentes e/ou elementos mensurados. 
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O denominador, por sua vez, será determinado pelo total de horas previstas de disponibilidade do 

serviço ao usuário através dos diversos componentes e/ou elementos a serem disponibilizados, também 

registrado no Help Desk. 

A indisponibilidade de água, luz e energia, decorrente de fato de responsabilidade das fornecedoras 

de tais serviços não poderá impactar a nota da CONCESSIONÁRIA, para fins de avaliação do seu desempenho. 

5.1.1 “Disponibilidade de Estruturas e Serviços” 

O DES será apurado de acordo com a medição dos seguintes indicadores: 
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5.1.2 “Execução das Rotinas de Serviço” 

As rotinas de serviço deverão ser previamente definidas nos POPs (Procedimentos Operacionais 

Padrão) de cada serviço em período definido em contrato antes da operação das UNIDADES DE ENSINO. 

 

 

5.1.3 “Cumprimento dos Prazos” 

O CP será apurado de acordo com a medição dos seguintes indicadores: 
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6 METODOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE CHECK LIST 

Os itens verificáveis listados nos checklists a seguir são referenciais, sendo que a lista final deverá 

ser definida por acordo entre as partes, CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE, no prazo de até 45 dias 

antes do início da operação da primeira UNIDADE DE ENSINO. 

6.1 Check List 1 - “Higiene e Limpeza” 

Os itens do checklist deverão ser verificados in loco por profissional capacitado do VERIFICADOR 

INDEPENDENTE. A verificação deverá ser feita após os turnos de limpeza, uma vez por mês, em cada unidade. 

As datas para realização das verificações ocorrerão em dias aleatórios, por sorteio, sem aviso prévio às 

UNIDADES DE ENSINO e CONCESSIONÁRIA. 

Os itens que medem o nível de qualidade da limpeza serão aplicados e verificados, nos diferentes 

ambientes que compõe as UNIDADES DE ENSINO, segmentados em blocos lógicos, de acordo com a 

similaridade dos itens de inspeção. O registro da inspeção dos itens verificáveis deverá ser realizado para 

cada ambiente inspecionado, em cada UNIDADE DE ENSINO, de forma a atenderem o racional de cálculo dos 

indicadores listados. A seguir são listados os ambientes e itens verificáveis referenciais. 

Itens verificáveis referenciais: 

 
Itens verificáveis 1º 

Pavimento 
2º 

Pavimento 
Área 

externa 
Limpeza das paredes e vidros 

   

Limpeza dos pisos 
   

Limpeza das portas 
   

Limpeza das janelas 
   

Limpeza dos espelhos 
  

NA 

Limpeza das mobílias 
   

Limpeza dos armários 
   

Limpeza dos ventiladores 
  

NA 

Limpeza das persianas/cortinas 
  

NA 

Limpeza dos lustres 
  

NA 
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Limpeza dos quadros 
  

NA 

Limpeza dos enfeites 
  

NA 

Limpeza dos aparelhos 
   

Limpeza dos livros 
  

NA 

Remoção do lixo das lixeiras 
   

Limpeza diária do bebedouro 
   

Limpeza periódica do bebedouro (troca do filtro e 
higienização do 
aparelho) 

   

Limpeza da caixa 
d’água 

NA NA 
 

Manutenção do chão seco 
   

Vasos sanitários desobstruídos 
   

Ralos desobstruídos 
   

Ausência de mau cheiro 
   

 
Higienização dos banheiros 

   

Organização do ambiente após a limpeza 
   

 

O check list apresentado será preenchido em escala binária:  

1 - Atende 

0 - Não atende 

 

A avaliação final do check list determinará se o ambiente inspecionado atende ou não aos 

requerimentos de limpeza. O ambiente amostrado será considerado limpo se atender a, pelo menos, 90% 

dos itens verificados no check list, ou seja, 90% dos itens verificados receberem nota. 
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6.2 Check List 2 - Vigilância  

Em relação à segurança das UNIDADES DE ENSINO deverão ser reportadas as reclamações 

referentes à conduta dos funcionários da CONCESSIONÁRIA que resultem em incidentes de segurança devido 

à sua omissão, negligência, imperícia ou imprudência. 

A lista longa de denúncias deverá ser elaborada em acordo entre as partes, PODER CONCEDENTE e 

a CONCESSIONÁRIA, de modo a abarcar, sem se limitar, aos seguintes pontos: 

• Saída de alunos sem permissão; 

• Entrada de pessoa sem permissão; 

• Entrada e/ou saída de bens sem a devida apuração, comunicação e registro; 

• Postura equivocada dos profissionais no trato com as crianças, professores e responsáveis. 

6.3 Check List 3 - “CFTV” 

Os itens do checklist deverão ser verificados in loco por profissional capacitado do VERIFICADOR 

INDEPENDENTE ou através do relatório de desempenho registrado pelos equipamentos fornecidos. 

Os itens que serão analisados para avaliar o índice de qualidade das imagens de CFTV são os 

seguintes: 

Itens verificáveis referenciais: 

• Registro e armazenamento das imagens do sistema do circuito interno de televisão por período não 

inferior a 30 dias corridos. 

Os itens que medem o nível de qualidade do CFTV serão aplicados e verificados nos equipamentos 

que compõe o sistema de CFTV das UNIDADES DE ENSINO. O registro da inspeção dos itens verificáveis deverá 

ser realizado para cada equipamento, em cada UNIDADE DE ENSINO, de forma a atenderem o racional de 

cálculo dos indicadores listados. 

O equipamento será considerado conforme, para fins de apuração do indicador, se atender à 100% 

dos itens verificáveis apresentados acima. 
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6.4 Check List 5 - “Manutenção e Conservação - Jardinagem” 

Os itens do checklist deverão ser verificados in loco por profissional capacitado do VERIFICADOR 

INDEPENDENTE. A verificação deverá ser feita a qualquer momento do horário de funcionamento. As datas 

para realização das verificações ocorrerão em dias aleatórios, por sorteio, sem aviso prévio às UNIDADES DE 

ENSINO e CONCESSIONÁRIA. 

Os itens que serão analisados para avaliar o índice de qualidade dos serviços de jardinagem são os 

seguintes: 

Itens verificáveis referenciais: 

• Presença de falhas significativas no gramado (> 70% da área gramada); 

• Poda adequada do gramado (altura do gramado não superior a 12 cm); 

• Áreas verdes livres de ervas daninhas, musgos, lodo, lixo, corpos estranhos (> 80% da área externa - 

perímetro da unidade); 

• Manutenção de árvores, plantas e arbustos procedendo à sua poda, adubagem, plantio, etc (< 90% dos 

espécimes mortos). 

O checklist apresentado acima será preenchido em escala binária:  

1 - Atende 

0 – Não atende 

 

A avaliação final do checklist determinará se a área de jardins da unidade inspecionada atende ou 

não aos requerimentos de qualidade especificados. A unidade amostrada será considerada conforme se 

atender a, pelo menos, 70% dos itens verificados no checklist, ou seja, 70% dos itens verificados receberem 

nota 1. 

6.5 Check List 6 - “Obra Civil e Instalações” 

Os itens do checklist deverão ser verificados in loco por profissional capacitado do VERIFICADOR 

INDEPENDENTE. A verificação deverá ser feita a qualquer momento do horário de funcionamento das 

UNIDADES DE ENSINO. As datas para realização das verificações ocorrerão em dias aleatórios, por sorteio, 

sem aviso prévio às UNIDADES DE ENSINO e CONCESSIONÁRIA. 
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Os itens que medem o nível de qualidade da obra civil e instalações serão aplicados e verificados, 

nos diferentes ambientes que compõe as UNIDADES DE ENSINO. O registro da inspeção dos itens verificáveis 

deverá ser realizado para cada ambiente inspecionado, em cada UNIDADE DE ENSINO, de forma a atenderem 

o racional de cálculo dos indicadores. 

Os ambientes verificáveis referenciais são os mesmos indicados neste documento. 

Itens verificáveis referenciais: 

Itens verificáveis Ambiente 
Infiltrações 

 

Cerâmica trincada 
 

Rachaduras 
 

Pintura de má qualidade 
 

Alagamentos 
 

Vazamentos 
 

Destelhamento 
 

Rachaduras nas telhas 
 

Rachaduras nas janelas 
 

Rachaduras nas portas 
 

Paredes descascando 
 

 

O checklist apresentado acima será preenchido em escala binária:  

1 - Atende 

0 – Não atende 

A avaliação final do checklist determinará se o ambiente inspecionado atende ou não aos 

requerimentos de qualidade de obras e instalações. O ambiente amostrado será considerado conforme se 

atender a, pelo menos, 90% dos itens verificados no checklist, ou seja, 90% dos itens verificados receberem 

nota 1. 
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ANEXO 10 - MODELO PARA O CÁLCULO DO PAGAMENTO DA CONCESSIONÁRIA 

1 INTRODUÇÃO 

Pela execução das OBRAS e pela prestação dos SERVIÇOS, a CONCESSIONÁRIA fará jus ao 

recebimento de remuneração, mediante o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL e ressarcimento pelo 

investimento realizado nas obras, mediante o pagamento da CONTRAPARTIDA PELO INVESTIMENTO NA 

OBRA, ambos realizados pelo PODER CONCEDENTE e observadas as condições e regras presentes neste 

ANEXO. 

2 INÍCIO DO PAGAMENTO 

O início dos pagamentos da remuneração, por meio da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, e do 

ressarcimento, por meio da CONTRAPARTIDA PELO INVESTIMENTO NA OBRA, respeitará o seguinte: 

1. Exceto nas hipóteses previstas, o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL será devido a partir do 

mês subsequente ao do início da operação de cada UNIDADE DE ENSINO; e 

2. O pagamento da CONTRAPARTIDA PELO INVESTIMENTO NA OBRA terá início no momento de entrega 

de cada UNIDADE DE ENSINO. 

3 CÁLCULO DO PAGAMENTO 

3.1 Contraprestação Mensal 

A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL terá seu valor efetivo atrelado ao número e tipo de UNIDADES DE 

ENSINO em operação e ao desempenho da CONCESSIONÁRIA. 

A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL (CM) será calculada da seguinte forma: 

CM = VMCP x FO x FD 

Onde:  

a. CM (CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL) equivale ao valor efetivamente pago à CONCESSIONÁRIA no 

período considerado; 

b. VMCP (VALOR MÁXIMO DE CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL) equivale ao valor nominal da 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, sendo aquele constante no CONTRATO; 

c. FO (FATOR OPERAÇÃO) equivale ao fator de ajuste da contraprestação ao número e tipo das 



 

364 

UNIDADES DE ENSINO efetivamente em operação no período considerado (mês anterior); 

d. FD (FATOR DE DESEMPENHO) equivale ao fator de ajuste da contraprestação ao desempenho 

apresentado pela CONCESSIONÁRIA em função do Índice de Desempenho (ID) apurado no último 

trimestre de apuração, conforme regras e diretrizes apresentadas no ANEXO 9 - Sistema de 

Mensuração do Desempenho. 

3.1.1 Forma de cálculo do FATOR OPERAÇÃO 

O FATOR OPERAÇÃO (FO) tem por efeito modular a contraprestação em função do número efetivo 

e tipo de unidades em operação no período de referência do pagamento. 

O FO será calculado conforme quadro abaixo: 
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FO = VMCP x % da UNIDADE EM OPERAÇÃO 

 

 

 

 Unidade  % 
Ampliação 

 % 
Operação 

 % 
Ampliação  Reforma  % 

Construçã  % TOTAL 

E. M. Carlos Henrique Roscoe 2,26% 0,32% 2,58%
E. M. Áurea Lima Taveira X 2,26% 0,53% 0,32% 3,11%
E. M. Ursino do Nascimento X 2,26% 0,53% 0,32% 3,11%
E. M. Florie Wanderley Dias X 2,26% 0,53% 0,32% 3,11%
E. M. Dona Antonieta Dias de Souza X 2,26% 0,53% 0,32% 3,11%
E. M. Emília de Lima X 2,26% 0,53% 0,32% 3,11%
E. M. José Francisco da Silva X 2,26% 0,53% 0,32% 3,11%
E. M. Vicente Estevão dos Santos X 2,26% 0,53% 0,32% 3,11%
E. M. José Brasil Dias X 2,26% 0,53% 0,32% 3,11%
E. M. Benvinda Pinto Rocha X 2,26% 0,53% 0,32% 3,11%
E. M. César Rodrigues X 2,26% 0,53% 0,32% 3,11%
E. M. Ana do Nascimento Souza de Educação Especial 2,26% 0,32% 2,58%
E. M. Dalva Cifuentes Gonçalves X 2,26% 0,53% 0,32% 3,11%
E. M. Dulce Santos Jones X 2,26% 0,53% 0,32% 3,11%
E. M. George Chalmers X 2,26% 0,53% 0,32% 3,11%
E. M. Harold Jones X 2,26% 0,53% 0,32% 3,11%
E. M. Cristiano Machado 2,26% 0,32% 2,58%
E. M. Vera Wanderley Dias 2,26% 0,32% 2,58%
Creche Menino Jesus 2,26% 0,32% 2,58%
CEI Professor Cássio Magnani 2,26% 0,32% 2,58%
Creche Lar da Esperança 2,26% 0,32% 2,58%
CEI Maria da Conceição Taveira Correa X 2,26% 0,53% 0,32% 3,11%
CEI Nancy Romani Duarte X 2,26% 0,53% 0,32% 3,11%
CEI Nize Conceição Silva Ribeiro X 2,26% 0,53% 0,32% 3,11%
CEI Maria de Lourdes Scoralick Serretti 2,26% 0,53% 0,32% 3,11%
E. M. Martha Drummond Fonseca 2,26% 0,32% 2,58%
E. M. David Finlay X 2,26% 0,53% 0,32% 3,11%
E. M. Rubem Costa Lima 2,26% 0,32% 2,58%
CPP Jardim Canadá 2,26% 0,32% 2,58%
CPP de Nova Lima 2,26% 0,32% 2,58%
Sede Pensão Retiro 2,26% 0,32% 2,58%
Unidade de Ensino (Jardim Canadá) 1,00% 1,00%
Unidade de Ensino (Campos do Pires) 1,00% 1,00%
Unidade de Ensino (Quintas II) 1,00% 1,00%
Unidade de Ensino (Honório Bicalho) 1,00% 1,00%
Unidade de Ensino (Cristais) 1,00% 1,00%
Nova Escola 1 1,00% 1,00%
Nova Escola 2 1,00% 1,00%
Nova Escola 3 1,00% 1,00%
Nova Escola 4 1,00% 1,00%
Nova Escola 5 1,00% 1,00%

70% 10% 10% 10% 100%
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Considera-se “EM OPERAÇÃO” as unidades: 

a. cujas OBRAS tenham sido aceitas pelo PODER CONCEDENTE, por meio do competente Termo de 

Recebimento Provisório (TRP), conforme disposto no ANEXO 5 e 5A - Especificações de Projetos 

e de Obras das Unidades de Ensino; 

b. que tenham ordem de serviço emitida pelo PODER CONCEDENTE. 

Na hipótese de determinada UNIDADE DE ENSINO ter entrado em operação no mês de referência 

do cálculo e pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, ou seja, na hipótese de ter operado em apenas 

parte do período, será considerado o valor pró - rata para esta unidade em específico. 

O FO variará de 0% a 100% conforme a soma do número de UNIDADES DE ENSINO em operação. 

 

3.1.2 Forma de cálculo do FATOR DE DESEMPENHO 

O Índice de Desempenho (ID) será aferido trimestralmente conforme regras e diretrizes 

apresentados no ANEXO 9 - Sistema de Mensuração de Desempenho. 

O Fator de Desempenho (FD) tem por efeito modular a contraprestação em função do resultado 

apurado do ID no período de referência, refletindo a qualidade dos serviços entregue pela CONCESSIONÁRIA. 

O FD terá um valor adimensional situado entre 80% (oitenta por cento) e 100% (cem por cento), definido 

seguindo a tabela abaixo: 

 

ID FD ID FD ID FD ID FD ID FD 
≥ 3,50 100,00% 3.2 95.9% 2.89 91.8% 2.58 87.8% 2.27 83.7% 
3.50 99.7% 3.19 95.8% 2.88 91.7% 2.57 87.6% 2.26 83.6% 
3.49 99.7% 3.18 95.7% 2.87 91.6% 2.56 87.5% 2.25 83.4% 
3.48 99.6% 3.17 95.5% 2.86 91.4% 2.55 87.4% 2.24 83.3% 
3.47 99.5% 3.16 95.4% 2.85 91.3% 2.54 87.2% 2.23 83.2% 
3.46 99.3% 3.15 95.3% 2.84 91.2% 2.53 87.1% 2.22 83.0% 
3.45 99.2% 3.14 95.1% 2.83 91.1% 2.52 87.0% 2.21 82.9% 
3.44 99.1% 3.13 95.0% 2.82 90.9% 2.51 86.8% 2.20 82.8% 
3.43 98.9% 3.12 94.9% 2.81 90.8% 2.50 86.7% 2.19 82.6% 
3.42 98.8% 3.11 94.7% 2.80 90.7% 2.49 86.6% 2.18 82.5% 
3.41 98.7% 3.10 94.6% 2.79 90.5% 2.48 86.4% 2.17 82.4% 
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3.40 98.6% 3.09 94.5% 2.78 90.4% 2.47 86.3% 2.16 82.2% 
3.39 98.4% 3.08 94.3% 2.77 90.3% 2.46 86.2% 2.15 82.1% 
3.38 98.3% 3.07 94.2% 2.76 90.1% 2.45 86.1% 2.14 82.0% 
3.37 98.2% 3.06 94.1% 2.75 90.0% 2.44 85.9% 2.13 81.8% 
3.36 98.0% 3.05 93.9% 2.74 89.9% 2.43 85.8% 2.12 81.7% 
3.35 97.9% 3.04 93.8% 2.73 89.7% 2.42 85.7% 2.11 81.6% 
3.34 97.8% 3.03 93.7% 2.72 89.6% 2.41 85.5% 2.10 81.4% 
3.33 97.6% 3.02 93.6% 2.71 89.5% 2.40 85.4% 2.09 81.3% 
3.32 97.5% 3.01 93.4% 2.70 89.3% 2.39 85.3% 2.08 81.2% 
3.31 97.4% 3.00 93.3% 2.69 89.2% 2.38 85.1% 2.07 81.1% 
3.30 97.2% 2.99 93.2% 2.68 89.1% 2.37 85.0% 2.06 80.9% 
3.29 97.1% 2.98 93.0% 2.67 88.9% 2.36 84.9% 2.05 80.8% 
3.28 97.0% 2.97 92.9% 2.66 88.8% 2.35 84.7% 2.04 80.7% 
3.27 96.8% 2.96 92.8% 2.65 88.7% 2.34 84.6% 2.03 80.5% 
3.26 96.7% 2.95 92.6% 2.64 88.6% 2.33 84.5% 2.02 80.4% 
3.25 96.6% 2.94 92.5% 2.63 88.4% 2.32 84.3% 2.01 80.3% 
3.24 96.4% 2.93 92.4% 2.62 88.3% 2.31 84.2% 2.00 80.1% 
3.23 96.3% 2.92 92.2% 2.61 88.2% 2.30 84.1% < 2,00 80.0% 
3.22 96.2% 2.91 92.1% 2.60 88.0% 2.29 83.9% 

  

3.21 96.1% 2.90 92.0% 2.59 87.9% 2.28 83.8% 
  

 

A meta de desempenho da operação a ser atingida pela CONCESSIONÁRIA corresponde ao ID maior 

a 3,50, meta a partir da qual não haverá qualquer tipo de desconto na CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL em 

função do fator de desempenho. 

Abaixo deste valor, haverá gradual desconto de valores da contraprestação, de maneira a garantir 

a equivalência entre o serviço efetivamente prestado pela CONCESSIONÁRIA e o seu pagamento. 

Cálculo do FD no início da operação das UNIDADES DE ENSINO: 

• Nos termos do ANEXO 9 - Sistema de Mensuração do Desempenho, durante os primeiros 180 (cento e oitenta) 

dias após o início da operação de cada uma das UNIDADES DE ENSINO, a apuração dos indicadores de 

desempenho, no ambiente destas unidades, será flexibilizada e todos os indicadores de desempenho apurados 

para estas unidades serão definidos, a priori, como sendo iguais a 4,00 (quatro), para fins de cálculo do FD e 

definição do valor da contraprestação. 
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Cálculo do FD ao longo da CONCESSÃO: 

• Após o período de maturação da operação, os SERVIÇOS prestados nestas unidades serão apurados na forma 

apresentada neste ANEXO, para fins de cálculo do FD; 

• O FD será calculado com base no ID apurado no trimestre anterior e impactará a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 

nos três meses seguintes; 

• Caberá ao PODER CONCEDENTE divulgar trimestralmente o Índice de Desempenho (ID) do período que será 

utilizado para cálculo do FD e o respectivo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL dos 03 (três) meses subsequentes. 

3.2 Aporte 

O APORTE a ser pago pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA equivale a uma quantia total 

de R$ 96.228.818,00 (noventa e seis milhões, duzentos e vinte e oito mil, oitocentos e dezoito reais)), 

referente à 90% do valor total do CAPEX inicial de investimentos, separando em etapas de obras, reformas, 

equipamento, mobiliários e informática das condições dispostas em cada etapa. Será à CONCESSIONÁRIA, 

conforme Cronograma Físico-Financeiro, observando as seguintes condições: 

Marcos de Aporte para Construção  

• Pagamento da 1ª parcela no valor de R$ 3.975.029,95 (três milhões, novecentos e setenta e cinco mil, 

vinte e nove reais e noventa e cinco centavos), após emissão do competente Termo de Recebimento 

Provisório – TRP das UNIDADES DE ENSINO e entrega dos PROJETOS EXECUTIVOS referentes às obras 

de engenharia para a construção e reforma das unidades e aprovação pelo PODER CONCEDENTE, para 

o início da sua operação; 

• Pagamento da 2ª parcela no valor de R$ 2.840.911,23 (dois milhões oitocentos e quarenta mil, 

novecentos e onze reais e vinte e três centavos), após a conclusão dos serviços de MOBILIZAÇÃO E 

PREPARAÇÃO DOS TERRENOS, referentes às obras de engenharia para a construção das UNIDADES DE 

ENSINO relacionadas no Anexo 5; 

• Pagamento da 3ª parcela no valor de R$ 2.840.911,23 (dois milhões oitocentos e quarenta mil, 

novecentos e onze reais e vinte e três centavos), após a conclusão dos serviços de FUNDAÇÃO, 

referentes às obras de engenharia para a construção das UNIDADES DE ENSINO relacionadas no Anexo 

5; 

• Pagamento da 4ª parcela no valor de R$ 11.352.416,04 (onze milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, 

quatrocentos e dezesseis reais e quatro centavos), após a conclusão dos serviços de ESTRUTURA (1ª 

parte), referentes às obras de engenharia para a construção das UNIDADES DE ENSINO relacionadas no 
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Anexo 5; 

• Pagamento da 5ª parcela no valor de R$ 11.352.416,04 (onze milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, 

quatrocentos e dezesseis reais e quatro centavos), após a conclusão dos serviços de ESTRUTURA (2ª 

parte - cobertura), referentes às obras de engenharia para a construção das UNIDADES DE ENSINO 

relacionadas no Anexo 5; 

• Pagamento da 6ª parcela no valor de R$ 5.670.593,57 (cinco milhões seiscentos e setenta mil, 

quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos), após a conclusão dos serviços de 

ALVENARIA, referentes às obras de engenharia para a construção das UNIDADES DE ENSINO 

relacionadas no Anexo 5; 

• Pagamento da 7ª parcela no valor de R$ 8.511.504,81 (oito milhões quinhentos e onze mil, quinhentos 

e quatro reais e oitenta e um centavos), após a conclusão dos serviços de INSTALAÇÕES, referentes às 

obras de engenharia para a construção das UNIDADES DE ENSINO relacionadas no Anexo 5; 

• Pagamento da 8ª parcela no valor de R$ 10.218.297,33 (dez milhões duzentos e dezoito mil, duzentos 

e noventa e sete reais e trinta e três centavos), após a conclusão dos serviços de ACABAMENTO, 

referentes às obras de engenharia para a construção das UNIDADES DE ENSINO relacionadas no Anexo 

5; 

• Pagamento da 9ª parcela no valor de R$ 2.372.812,56 (dois milhões, trezentos e setenta e dois mil, 

oitocentos e doe reais e cinquenta e seis centavos), após a conclusão dos serviços de T.I. e 

EQUIPAMENTOS, referentes às obras de engenharia para a construção das UNIDADES DE ENSINO 

relacionadas no Anexo 5; 

• Pagamento da 10ª parcela no valor de R$ 7.797.385,61 (sete milhões setecentos e noventa e sete mil, 

trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos), após a conclusão dos serviços de 

MOBILIÁRIO, referentes às obras de engenharia para a construção das UNIDADES DE ENSINO 

relacionadas no Anexo 5; 

Marcos de Aporte para Ampliação e Reformas  

• Pagamento da 1ª parcela no valor de R$ 5.213.019,38 (cinco milhões, duzentos e treze mil, dezenove 

reais e trinta e oito centavos), após a conclusão dos serviços do Grupo 1 – Serviços Preliminares, 

cobertura, Impermeabilização e Forros, SPDA e Demolições e Remoções, referentes às obras de 

engenharia para a ampliação e reforma das UNIDADES DE ENSINO relacionadas no Anexo 5A; 

• Pagamento da 2ª parcela no valor de R$ 5.213.019,38 (cinco milhões, duzentos e treze mil, dezenove 

reais e trinta e oito centavos), após a conclusão dos serviços do Grupo 2 – Infraestrutura e Alvenaria, 

referentes às obras de engenharia para a ampliação e reforma das UNIDADES DE ENSINO relacionadas 

no Anexo 5A; 
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• Pagamento da 3ª parcela no valor de R$ 1.737.673,13 (um milhão, setecentos e trinta e sete mil, 

seiscentos e setenta e três reais e treze centavos), após a conclusão dos serviços do Grupo 3 – 

Hidráulica, Prevenção e Combate a Incêndio, referentes às obras de engenharia para a ampliação e 

reforma das UNIDADES DE ENSINO relacionadas no Anexo 5A; 

• Pagamento da 4ª parcela no valor de R$ 6.950.692,51 (seis milhões, novecentos e cinquenta mil, 

seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e um centavos), após a conclusão dos serviços do Grupo 

4 – Pavimentação Interna, Bancadas, Divisórias e Peitoris, Revestimentos e Acabamentos, referentes às 

obras de engenharia para a ampliação e reforma das UNIDADES DE ENSINO relacionadas no Anexo 5; 

• Pagamento da 5ª parcela no valor de R$ 1.737.673,13 (um milhão, setecentos e trinta e sete mil, 

seiscentos e setenta e três reais e treze centavos), após a conclusão dos serviços do Grupo 5 – 

Esquadrias, Serralherias e Pintura, referentes às obras de engenharia para a ampliação e reforma das 

UNIDADES DE ENSINO relacionadas no Anexo 5A; 

•  Pagamento da 6ª parcela no valor de R$ 5.213.019,38 (cinco milhões, duzentos e treze mil, dezenove 

reais e trinta e oito centavos), após a conclusão dos serviços do Grupo 6 – Elétrico, referentes às obras 

de engenharia para a ampliação e reforma das UNIDADES DE ENSINO relacionadas no Anexo 5A; 

• Pagamento da 7ª parcela no valor de R$ 5.213.019,38 (cinco milhões, duzentos e treze mil, dezenove 

reais e trinta e oito centavos), após a conclusão dos serviços do Grupo 7 – Vidros, Espelhos, Acessórios, 

Louças e Metais, referentes às obras de engenharia para a ampliação e reforma das UNIDADES DE 

ENSINO relacionadas no Anexo 5A; 

• Pagamento da 8ª parcela no valor de R$ 3.475.346,25 (três milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, 

trezentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), após a conclusão dos serviços do Grupo 8 – 

Instalação de Cabeamento Estruturado e Drenagem, referentes às obras de engenharia para a 

ampliação e reforma das UNIDADES DE ENSINO relacionadas no Anexo 5A; 

Cada parcela de aporte poderá ser paga na proporcionalidade do valor total dela, à medida em que 

a Concessionária comprovar as entregas, por escola, de cada marco principal. 
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ANEXO 11 - DIRETRIZES DE GOVERNANÇA DAS UNIDADES DE ENSINO  

1 INTRODUÇÃO 

O presente ANEXO tem como objetivo definir as diretrizes de governança (“DIRETRIZES”) para 

coordenar, integrar e disciplinar os esforços das PARTES voltados à adequada execução dos SERVIÇOS objeto 

do contrato de CONCESSÃO bem como a harmonizá-los com os serviços pedagógicos executados 

diretamente pelo PODER CONCEDENTE, ambos no âmbito das UNIDADES DE ENSINO. 

2 DISPOSIÇÕES GERAIS 

Para a coordenação, integração e disciplina dos esforços das PARTES na execução dos SERVIÇOS 

concedidos (não pedagógicos) e dos serviços de responsabilidade do PODER CONCEDENTE (pedagógicos) 

ficam instituídos os Comitês de Governança (“COMITÊS”). 

Os COMITÊS terão como objetivo principal discutir e aperfeiçoar a inter-relação entre SERVIÇOS 

não pedagógicos concedidos e os serviços não concedidos, notadamente os serviços pedagógicos, prestados 

no âmbito das UNIDADES DE ENSINO e terão, dentre outras, as seguintes funções: 

i. a eliminação de dificuldades, conflitos e divergências entre as equipes da CONCESSIONÁRIA e do PODER 

CONCEDENTE, atuantes em cada uma das UNIDADES DE ENSINO; 

ii. a instituição e divulgação de regras, fluxos e métodos de trabalho visando à integração dos funcionários 

do PODER CONCEDENTE com os funcionários da CONCESSIONÁRIA que atuam nas UNIDADES DE 

ENSINO; 

iii. o registro e relato das imperfeições apuradas no decorrer da execução do CONTRATO; 

iv. a identificação de possíveis aperfeiçoamentos na gestão dos SERVIÇOS e das UNIDADES DE ENSINO; 

v. o planejamento do início das operações das UNIDADES DE ENSINO a programação de ações 

emergenciais no curso da operação dos SERVIÇOS e das UNIDADES DE ENSINO; 

vi. outras ações que vierem a ser definidas pelas PARTES. 

As funções conferidas aos COMITÊS não substituem as obrigações da CONCESSIONÁRIA definidas 

no CONTRATO e em seus ANEXOS. 

Os COMITÊS atuarão única e exclusivamente na regulação da operação das UNIDADES DE ENSINO, 

não cabendo a eles quaisquer atividades inerentes à fiscalização ou gestão do CONTRATO, que pertençam 

exclusivamente à COMISSÃO FISCALIZADORA. 
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Os COMITÊS não poderão tomar decisões que contrariem ou alterem o disposto no CONTRATO, 

mas poderão sugerir às PARTES a realização de aditivos contratuais. 

As PARTES indicarão representantes para a formação de cada COMITÊ, podendo contar com a 

participação das CAIXAS ESCOLARES. 

As PARTES poderão, ainda, acordar a criação de outros mecanismos de governança, mediante 

solicitação da CONCESSIONÁRIA, das CAIXAS ESCOLARES ou do COMITÊ TÁTICO. 

As decisões dos COMITÊS dependerão do consenso de todos os representantes. 

Os regimentos internos dos COMITÊS preverão as normas gerais de seu funcionamento, tais como 

a quantidade de representantes e de suplentes que deverão ser indicados pelas PARTES, a periodicidade de 

realização de reuniões ordinárias, a forma de convocação de suas reuniões, a forma pela qual suas 

deliberações tornar-se-ão públicas, entre outras providências. 

3 ASSESSORIA TÉCNICA  

Os COMITÊS poderão contar com a colaboração de assessores técnicos, podendo se valer, conforme 

o caso, do apoio do VERIFICADOR INDEPENDENTE, entre outros. 

4 ESTRUTURA DOS COMITÊS  

Os COMITÊS serão distribuídos em dois níveis hierárquicos, conforme abaixo: 

4.1 Comitê Tático 

O COMITÊ TÁTICO é o principal responsável pela coordenação, integração, disciplina e controle dos 

esforços das PARTES voltados à adequada execução e gestão efetiva do CONTRATO. 

Cumpre às partes a instauração do COMITÊ TÁTICO no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da 

DATA DE EFICÁCIA. 

O regimento interno do COMITÊ TÁTICO será analisado e aprovado exclusivamente pelo PODER 

CONCEDENTE, mediante proposta elaborada pelo próprio COMITÊ TÁTICO. 

Respeitando o disposto na legislação, em regulamentos e no CONTRATO, as resoluções do COMITÊ 

TÁTICO, de natureza normativa, terão caráter vinculante. 
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As decisões do COMITÊ TÁTICO que afetem o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO 

deverão ser formalmente submetidas e aprovadas pelo PODER CONCEDENTE. 

O COMITÊ TÁTICO será composto por representantes das PARTES, e, eventualmente, por 

“ESPECIALISTAS”, que serão convocados sob demanda e necessidade da análise e/ou desenho de aspectos 

técnicos, específicos da CONCESSÃO. 

O COMITÊ TÁTICO buscará definir os critérios e os protocolos para o melhor desempenho dos 

SERVIÇOS de forma a atender os usuários dentro dos padrões de qualidade estabelecidos no EDITAL, 

CONTRATO e seus ANEXOS. 

Dentre as atividades a serem desempenhadas pelo COMITÊ TÁTICO estão: 

a. contribuir para a definição final dos métodos, modelos, padrões e protocolos operacionais 

atinentes à inter-relação entre os SERVIÇOS concedidos e os serviços pedagógicos, elaborados 

pela CONCESSIONÁRIA; 

b. implantar os demais COMITÊS e aprovar seu regimento interno, bem como a sua eventual 

extinção ou alteração dos respectivos regimentos internos; 

c. identificar as falhas na prestação dos SERVIÇOS ou no funcionamento das UNIDADES DE ENSINO; 

d. acompanhar a implementação de ações de melhoria; 

e. contribuir para a definição de planos de implantação elaborados pela CONCESSIONÁRIA e gerir 

impactos de intervenção que se façam necessários à prestação dos SERVIÇOS e manutenção e 

conservação das UNIDADES DE ENSINO; 

f. contribuir para a definição de plano de contingência para eventos previsíveis, entre outras ações 

gerenciais; 

g. promover a integração entre as UNIDADES DE ENSINO e as melhores práticas desenvolvidas; 

h. avaliar novas normas e procedimentos e estruturar mudanças. 

4.2 Comitê de Ocorrências 

O COMITÊ DE OCORRÊNCIAS terá como finalidade a identificação e a resolução das ocorrências 

corriqueiras do dia-a-dia ocorridas no nível de cada UNIDADE DE ENSINO e a definição das prioridades de 

atuação das PARTES no tocante às variações comuns impostas à rotina e aos procedimentos e protocolos 

definidos pelo COMITÊ TÁTICO. 

O COMITÊ DE OCORRÊNCIAS será formado em cada UNIDADE DE ENSINO e será composto por: 
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a. um representante do PODER CONCEDENTE, por UNIDADE DE ENSINO, responsável pela operação 

desta, podendo ser integrante da CAIXA ESCOLAR. 

b. um representante da CONCESSIONÁRIA, por UNIDADE DE ENSINO, responsável pela coordenação 

geral dos serviços. 

O PODER CONCEDENTE poderá recorrer aos membros da CAIXA ESCOLAR para auxiliá-los na 

definição que eventualmente venham a ser adotadas no COMITÊ DE OCORRÊNCIAS. 

O COMITÊ DE OCORRÊNCIAS terá funcionamento diário com vistas a dar resposta imediata às 

ocorrências comuns e acompanhar o atendimento dos chamados em aberto, garantindo a adequação dos 

SERVIÇOS concedidos. 

O COMITÊ DE OCORRÊNCIAS será responsável pela identificação, pela definição de procedimentos 

a serem adotados e pelo acompanhamento de situações de emergência. 

O COMITÊ TÁTICO e a equipe de especialistas poderão ser acionados sempre que o problema não 

puder ser resolvido no nível do COMITÊ DE OCORRÊNCIAS. 
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ANEXO 12 -   RELAÇÃO DE BENS REVERSÍVEIS E DE BENS CEDIDOS À CONCESSIONÁRIA PELO PODER CONCEDENTE 

O presente ANEXO tem por finalidade apresentar a lista de BENS REVERSÍVEIS, que serão revertidos 

ao PODER CONCEDENTE no término do CONTRATO. 

BENS REVERSÍVEIS são todos os bens e direitos indispensáveis à continuidade dos SERVIÇOS 

relacionados ao objeto da CONCESSÃO. Serão, obrigatoriamente, revertidos os seguintes bens: 

a. Todos os bens para a operação e funcionamento das UNIDADES DE ENSINO; 

b. Todas as acessões resultantes das OBRAS e todos os equipamentos e sistemas instalados nas UNIDADES 

DE ENSINO que tenham como objetivo o funcionamento do empreendimento, conforme apresentado 

no ANEXO 5 - Especificações de Projetos e de Obras das Unidades de Ensino e ANEXO 5A - Especificações 

de Projetos e de Obras - Unidades Construídas pela Prefeitura; 

c. Todos os mobiliários listados e detalhados no ANEXO 8 – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE MOBILIÁRIOS, 

incluindo aqueles objetos de investimentos devido ao esgotamento da sua vida útil no curso da 

CONCESSÃO; 

d. Todos os equipamentos, mobiliários, sistemas e bens permanentes mínimos e essenciais à continuidade 

da prestação dos serviços apresentados no ANEXO 6 – DIRETRIZES MÍNIMAS DOS SERVIÇOS, incluindo 

aqueles objetos de reinvestimento devido ao esgotamento da sua vida útil no curso da CONCESSÃO; 

e. Os demais bens que pertençam à CONCESSIONÁRIA, para seu uso próprio e não exclusivos das 

UNIDADES DE ENSINO, tais como suprimentos de uso corrente, peças de reposição, conforme diretrizes 

apresentadas nos subitens acima, não serão elegíveis à reversão; 

f. Durante a construção e implantação das UNIDADES DE ENSINO, ao final desta e durante todo o período 

de CONCESSÃO, todos os BENS VINCULADOS à CONCESSÃO, alocados nas UNIDADES DE ENSINO e de 

uso exclusivo destas, serão inventariados, identificados e catalogados; 

g. A CONCESSIONÁRIA deverá enviar cópia do resultado do inventário a cada 12 (doze) meses, ou sempre 

que solicitado, ao PODER CONCEDENTE. Eventuais divergências deverão ser sanadas pela 

CONCESSIONÁRIA no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da notificação emitida pelo PODER 

CONCEDENTE.  

Os BENS REVERSÍVEIS deverão ser permanentemente inventariados e atualizados pela 

CONCESSIONÁRIA, ficando sujeita à aprovação pelo PODER CONCEDENTE. 

A CONCESSIONÁRIA não poderá reter ou deixar de devolver quaisquer dos BENS REVERSÍVEIS. Os 

bens desaparecidos ou danificados serão indenizados pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE.  
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ANEXO 13 - CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

1 OBJETO DA GARANTIA  

1.1. Garantir o fiel cumprimento de todas as obrigações contraídas pela CONCESSIONÁRIA perante o PODER 

CONCEDENTE, nos termos do CONTRATO, devendo o segurado ser indenizado na ocorrência de qualquer das 

hipóteses listadas no mesmo como passíveis de execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, 

incluindo, mas não se limitando, os ventos listados na Cláusula x do CONTRATO. 

2 VALOR DA GARANTIA 

2.1. A garantia deverá respeitar o valor estabelecido na cláusula [x] do CONTRATO. 

3 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA FIANÇA BANCÁRIA  

3.1. Na hipótese da CONCESSIONÁRIA oferecer a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO na modalidade de fiança 

bancária, deverá ser observado, além do previsto na cláusula [x] do CONTRATO, as condições abaixo: 

3.1.1. Obrigação do Banco Fiador de pagar as despesas judiciais ou extrajudiciais no caso do PODER CONCEDENTE 

ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a que refere a Carta de Fiança. 

3.1.2. Dever do Banco Fiador em garantir que: 

i. a Carta de Fiança esteja devidamente contabilizada e de acordo com os regulamentos do Banco Central 

do Brasil em vigor, bem como atenda aos preceitos da Legislação Bancária aplicável; 

ii. os signatários do instrumento estejam autorizados a prestar a Fiança em nome do Banco Fiador e em 

sua responsabilidade; e 

iii. o Banco Fiador esteja autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Cartas de Fiança, e que o valor 

da Carta de Fiança encontra-se dentro dos limites que lhe são autorizados pelo Banco Central do Brasil. 

4 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA SEGURO GARANTIA 

4.1. Na hipótese da CONCESSIONÁRIA oferecer a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO na modalidade de 

Seguro-Garantia, deve-se observar, além do previsto na Cláusula [X] do CONTRATO, as condições abaixo: 

i. Obrigação de que a Seguradora seja devidamente constituída e autorizada a operar pela 

Superintendência de Seguro Privados - SUSEP, observando os termos dos atos normativos da SUSEP 

aplicáveis a seguro-garantia; 

ii. Declaração da Seguradora de que conhece e aceita os termos e condições do CONTRATO; 
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iii. Vedação ao cancelamento da Apólice de Seguro-Garantia por falta de pagamento total ou parcial do 

prêmio; 

iv. As questões judiciais que se apresentem entre Seguradora e Segurado serão resolvidas na jurisdição de 

domicílio do Segurado. 

4.2. Apólice de Seguro-Garantia deverá ter prazo mínimo de 1 (um) ano, renovável por igual período. 

5 CONDIÇÕES PARA AS DEMAIS MODALIDADES DE GARANTIA 

Caso a CONCESSIONÁRIA opte pelas demais modalidades de garantia previstas no CONTRATO, 

deverá observar a legislação e regulamentação aplicáveis, além das disposições contratuais específicas. 
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ANEXO 14 – DIRETRIZES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE 

1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

O VERIFICADOR INDEPENDENTE constitui-se em pessoa jurídica de direito privado que comprove 

total independência e imparcialidade face à CONCESSIONÁRIA e ao PODER CONCEDENTE. 

O VERIFICADOR INDEPENDENTE será contratado pelo PODER CONCEDENTE, a quem competirá 

arcar integralmente, com os respectivos custos da contratação, observados os termos da legislação aplicável 

e das diretrizes dispostas neste ANEXO. 

Considera-se VERIFICADOR INDEPENDENTE a empresa responsável por auxiliar o PODER 

CONCEDENTE na fiscalização do CONTRATO durante todas as suas etapas, dentre outras contribuições 

dispostas a seguir. 

O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá possuir notória especialização na aferição de qualidade na 

prestação de serviços, conferindo total imparcialidade ao processo, assim considerada como a experiência 

comprovada em (i) auditoria ou verificação de indicadores, ou (ii) implantação e gerenciamento de 

indicadores.  

A critério do PODER CONCEDENTE, o VERIFICADOR INDEPENDENTE poderá ser contratado na forma 

de um consórcio de pessoas jurídicas, desde que atendidas as exigências da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, bem como as regras constantes do presente ANEXO. 

O trabalho do VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá ser desenvolvido em parceria com o órgão de 

fiscalização designado no CONTRATO e o PODER CONCEDENTE, promovendo a integração das equipes e 

alinhamento em relação às melhores práticas a serem adotadas.  

O VERIFICADOR INDEPENDENTE gozará de total independência técnica para realização dos serviços 

contratados, sendo que eventuais discordâncias quanto ao conteúdo do seu trabalho não ensejará a 

aplicação de quaisquer penalidades, atrasos ou descontos sobre sua remuneração.  

Eventuais discordâncias em relação ao conteúdo dos produtos conferidos pelo VERIFICADOR 

INDEPENDENTE serão dirimidas mediante mecanismos de solução de controvérsias previstos no 

CONTRATO.   
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O VERIFICADOR INDEPENDENTE não substitui, nem afasta o exercício do poder de fiscalização do 

PODER CONCEDENTE no âmbito da CONCESSÃO. 

2 JUSTIFICATIVA 

O PODER CONCEDENTE se valerá de serviço técnico de verificação independente para auxiliá-lo no 

acompanhamento da execução do CONTRATO, bem como na avaliação do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE 

DESEMPENHO, no cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA e na aferição do cumprimento das 

demais obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA 

3 DIRETRIZES PARA CONTRATAÇÃO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE  

O PODER CONCEDENTE, por intermédio da Secretaria [**], de acordo com a Lei Municipal nº 2.015, 

de 01 de novembro de 2007 e da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, deverá realizar procedimento 

licitatório para a seleção de empresa especializada para a prestação dos serviços de apoio aos trabalhos de 

fiscalização econômica e financeira, executivos pelo PODER CONCEDENTE no âmbito do CONTRATO, 

observadas seguintes diretrizes.  

As pessoas jurídicas interessadas em atuar como VERIFICADOR INDEPENDENTE deverão comprovar 

possuir equipe técnica com profissionais, contratados direta ou indiretamente, que demonstrem atender 

todas as qualificações descritas a seguir: 

i. Ter atuado diretamente na (i) prestação de serviços de VERIFICADOR INDEPENDENTE, por pelo 

menos 2 (dois) anos, em projetos de Parcerias Público-Privadas e Concessões Comuns; (ii) ou ter atuado na 

elaboração de modelagem econômico-financeira de projetos de Parcerias Público-Privadas ou de Concessões 

Comuns no Brasil ou no exterior, nos últimos 5 (cinco) anos; 

As qualificações exigidas acima poderão ser comprovadas isoladamente, pelo mesmo profissional. 

Pessoas jurídicas organizadas em consórcio poderão apresentar profissionais com vínculo 

comprovado direta ou indiretamente por um único consorciado, sendo desnecessário que todos os 

consorciados apresentem as qualificações técnico profissionais exigidas anteriormente. 

Os profissionais poderão ter vínculo com diferentes pessoas jurídicas do consórcio.  

O vínculo entre o(s) profissional(is) com o perfil técnico descrito acima e as pessoas jurídicas e/ou 

consórcios deverá ser comprovado: 
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i. No caso de ser sócio proprietário da empresa, por meio da apresentação do contrato social ou outro 

documento legal, devidamente registrado na Junta Comercial; 

ii. No caso de empregado da empresa, por meio da apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social – CTPS, da Ficha de Registro de Empregado ou outro documento oficial equivalente, 

comprovando o vínculo empregatício do profissional com as pessoas jurídicas e/ou consórcios; ou 

iii. No caso de profissionais que possuam vínculo através de Contrato de Prestação de Serviços, a 

comprovação do vínculo do profissional com as pessoas jurídicas e/ou consórcios se dará pela 

apresentação do referido documento, com firma reconhecida em cartório, de ambas as Partes. 

Não poderão ser contratadas, como VERIFICADOR INDEPENDENTE, as seguintes pessoas jurídicas 

e/ou consórcios: 

i. Que estiverem em regime de recuperação judicial ou extrajudicial, bem de insolvência, administração 

especial temporária ou intervenção, e ainda, cuja falência tenha sido decretada por sentença judicial, 

salvo se apresentado plano de recuperação judicial aprovado pelos credores e a recuperação judicial 

foi concedida judicial, ou, no caso de recuperação extrajudicial, mediante a demonstração de que o 

plano de recuperação extrajudicial foi homologado pelo juízo competente;  

ii. Que se encontrar em cumprimento de pena de suspensão temporária de participação em licitação ou 

impedimento de contratar com a Administração Pública;  

iii. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem 

como não terem sido condenadas, por sentença transitada em julgado, à pena de interdição de 

direitos devido à prática de crimes ambientais, conforme disciplinado no art. 10, da Lei Federal n° 

9.605, de 12.02.1998; 

iv. Que prestem serviço de auditoria independente no CONTRATO ou possuam contrato vigente com a 

CONCESSIONÁRIA, ainda que com objeto diverso; 

v. Cujos sócios tenham participação direta ou indireta na administração ou no quadro societário da 

CONCESSIONÁRIA; 

vi. Que sejam PARTES RELACIONADAS com a CONCESSIONÁRIA ou de seus acionistas diretos e/ou 

indireto; e 

vii. Que, de alguma forma, possam ter sua independência e imparcialidade comprometidas.  

 



 

381 

4 DO CONTRATO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE 

O CONTRATO a ser celebrado entre o PODER CONCEDENTE e o VERIFICADOR INDEPENDENTE não 

poderá exceder o prazo máximo de vigência previsto na Lei Federal nº 8.6666, de 21 de junho de 1993. 

O PODER CONCEDENTE deverá, na forma estabelecida no CONTRATO, elaborar minuta de contrato 

de prestação de serviços a ser celebrado com o VERIFICADOR INDEPENDENTE, observadas as disposições 

específicas contidas no CONTRATO.  

A minuta de contrato para contratação pelo PODER CONCEDENTE do VERIFICADOR INDEPENDENTE 

deverá conter, pelos menos, as seguintes disposições:  

i. O objeto do CONTRATO;  

ii. O objeto da contratação em questão;  

iii. A descrição detalhada das atividades a serem desenvolvidas pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE;  

iv. Os relatórios a serem entregues e os respectivos prazos;  

v. Duração do contrato limitada ao prazo previsto na Lei Federal nº 8.6666, de 21 de junho de 1993;  

vi. Percentual máximo de subcontratação dos serviços;  

vii. Condições de sigilo e de propriedade das informações;  

viii. Relacionamento com o PODER CONCEDENTE e com a CONCESSIONÁRIA. 

Quando da contratação do VERIFICADOR INDEPENDENTE, o PODER CONCEDENTE fará constar no 

contrato a obrigação do verificador atender integralmente ao disposto no CONTRATO. 

A minuta de contrato deverá prever que o VERIFICADOR INDEPENDENTE atuará com 

independência, transparência, previsibilidade, consistência, integração, eficiência, responsabilidade e 

imparcialidade, juntamente com o órgão fiscalizatório designado no CONTRATO e com o PODER 

CONCEDENTE. 

Em até 6 (seis) meses antes do advento do contrato celebrado com o VERIFICADOR INDEPENDENTE, 

o PODER CONCEDENTE deverá iniciar procedimento de seleção de novo VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

As despesas com a realização da contratação correrão à conta das dotações orçamentárias 

específicas para cada exercício por parte do PODER CONCEDENTE. 
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5 ESCOPO DOS SERVIÇOS 

Os serviços a serem prestados, sem prejuízo de outros previstos no CONTRATO e/ou eventualmente 

atribuídos em contrato específico, consistem em: 

a. Suporte à fiscalização do PODER CONCEDENTE referente aos aspectos de aferição do desempenho e 

da qualidade dos SERVIÇOS executados pela CONCESSIONÁRIA, bem como dos cumprimentos dos 

MARCOS DA CONCESSÃO;  

b. Suporte à fiscalização da CONCESSIONÁRIA referente aos aspectos econômicos e financeiros, 

conforme descrição, termos e condições para execução dos serviços especificados no CONTRATO e 

nos seus respectivos ANEXOS; 

c. Suporte ao PODER CONCEDENTE para acompanhamento referente ao processo de remuneração da 

CONCESSIONÁRIA, conforme descrição, termos e condições para execução dos SERVIÇOS 

especificados no CONTRATO e nos seus respectivos ANEXOS;  

d. Suporte à análise técnica de pedidos de liquidação de valores decorrentes da recomposição do 

reequilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO, do pagamento de indenizações à 

CONCESSIONÁRIA e do fluxo de caixa marginal, conforme descrição, termos e condições para 

execução dos serviços especificados no CONTRATO e nos seus respectivos anexos.  

e. Realização de diligências, levantamentos, inspeções de campo e coleta de informações, podendo 

contar com apoio da CONCESSIONÁRIA e do PODER CONCEDENTE.  

f. Elaboração do RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES, incluindo aferição em campo de todos os 

indicadores com amostra in loco, observado o ANEXO 9; 

g. Cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA e reajuste anual da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 

MÁXIMA. 

6 ATRIBUIÇÕES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE 

O acompanhamento do cumprimento das obrigações da CONCESSIONÁRIA durante o prazo do 

CONTRATO será realizado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, a quem caberá, entre outras obrigações que 

poderão ser definidas pelo PODER CONCEDENTE quando de sua contratação, as seguintes atribuições: 
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a. Analisar e se manifestar sobre os planos elaborados pela CONCESSIONÁRIA; 

b. Analisar e se manifestar sobre o cumprimento dos MARCOS DA CONCESSÃO pela CONCESSIONÁRIA 

e sobre instalações tais como o CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL; 

c. Realizar, periodicamente a avaliação de desempenho e a verificação do cálculo da 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA devida à CONCESSIONÁRIA a partir da CONTRAPRESTAÇÃO 

MENSAL MÁXIMA, bem como o acompanhamento do BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA, conforme 

indicadores previstos no ANEXO 9; 

d. Monitorar os ÍNDICES DE DESEMPENHO GERAL da execução da CONCESSÃO, validar os dados obtidos 

e elaborar o RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES; 

e. Realizar o cálculo dos reajustes de valores previstos no CONTRATO; 

f. Acompanhar e reportar ao PODER CONCEDENTE sobre o compartilhamento de RECEITAS 

ACESSÓRIAS;  

g. Realizar diligências necessárias ao cumprimento de suas funções, realizando levantamentos e 

inspeções de campo, quando necessário, e colhendo informações junto à CONCESSIONÁRIA e ao 

PODER CONCEDENTE, devendo ter, para tanto, acesso a toda a base de dados da CONCESSÃO; 

h. Informar à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA e ao PODER CONCEDENTE eventuais alterações 

no valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA e CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA; 

i. Validar as atualizações feitas pela CONCESSIONÁRIA ao inventário de BENS REVERSÍVEIS; 

j. Acompanhar o processo de reversão dos BENS REVERSÍVEIS e emitir parecer sobre o estado de 

conservação dos BENS REVERSÍVEIS ao final do CONTRATO; 

k. Avaliar o equilíbrio-financeiro do CONTRATO e revisar o fluxo de caixa marginal, conforme solicitado 

pelo PODER CONCEDENTE; 

l. Validar todos os dados técnicos e econômico-financeiros dos pedidos de revisão ordinária e 

extraordinária, conforme solicitado pelo PODER CONCEDENTE; 

m. Recomendar os parâmetros para a recomposição econômico-financeira do CONTRATO, ou para ajuste 

no valor da contraprestação, consolidando os resultados de suas análises em relatórios técnico-

financeiro; e  
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n. Outras atribuições previstas no CONTRATO e em seus ANEXOS. 

As determinações que vierem a ser emitidas no âmbito das verificações previstas serão 

imediatamente aplicáveis após o seu envio ao PODER CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA, e vincularão a 

CONCESSIONÁRIA nos termos do CONTRATO, observadas as hipóteses para discussão de eventuais 

divergências.  

A CONCESSIONÁRIA garantirá ao PODER CONCEDENTE e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE acesso 

irrestrito, ininterrupto e online, em qualquer época, aos sistemas de acompanhamento e monitoramento dos 

SERVIÇOS e aos dados relativos à administração, à contabilidade e aos recursos técnicos, econômicos e 

financeiros da CONCESSIONÁRIA. 

7 PRODUTOS DO VERIFICADOR INDEPENDENTE 

O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá apresentar plano de trabalho demonstrando a metodologia 

a ser aplicada na condução dos trabalhos de acompanhamento das atividades da CONCESSIONÁRIA e seus 

contratados e apresentar relatório detalhado com os resultados dos trabalhos realizados, na forma prevista 

no CONTRATO e, sempre que couber, conterá as seguintes informações:  

a. Fontes das informações e dados utilizados no relatório; 

b. Memórias de cálculo; 

c. Indicação de procedimentos para melhorar o acompanhamento e a fiscalização do CONTRATO; 

d. Indicação de falhas porventura cometidas pela CONCESSIONÁRIA;  

e. Nome da empresa e equipe técnica responsável pela elaboração do relatório; e 

f. Outras informações que entender relevantes.   

Além do cronograma e do relatório detalhado com os resultados dos trabalhos realizados, o 

VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá apresentar os seguintes produtos, sem prejuízo de outros previstos no 

CONTRATO e em seus ANEXOS: 

a. Matriz de responsabilidades do VERIFICADOR INDEPENDENTE, PODER CONCEDENTE e da 

CONCESSIONÁRIA, elaborada com base nas obrigações contidas no CONTRATO; 

b. Relatório contendo o desenho de todos os processos necessários para o desempenho das atividades 

pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE; 

c. Relatório de identificação das fontes das informações que serão utilizadas para cálculo dos relatórios 

de desempenho; 

d. Relatório de avaliação dos planos, programas e outros documentos e instalações elaborados ou 
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implantados pela CONCESSIONÁRIA, previstos no CONTRATO e seus ANEXOS, os quais preveem 

avaliação para o VERIFICADOR INDEPENDENTE; 

e. Relatórios de avaliação de desempenho e de cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA; 

f. Cálculos dos reajustes de valores previstos no CONTRATO; 

g. Análises de apuração de custos/despesas e receitas; 

h. Relatórios de apuração das RECEITAS ACESSÓRIAS; 

i. Relatórios de monitoramento de resultados da execução do CONTRATO e validação dos dados obtidos 

e recomendações de melhoria dos processos de aferição; 

b. Sistema web disponível para o VERIFICADOR INDEPENDENTE, o PODER CONCEDENTE e a 

CONCESSIONÁRIA, contemplando os resultados dos indicadores de desempenho, disponibilizado pelo 

VERIFICADOR INDEPENDENTE;  

c. Pareceres técnicos referentes aos pedidos de pleito e os cenários que originaram a sua reivindicação; 

e 

d. Outros pareceres e relatórios, conforme necessidades previstas no CONTRATO e solicitados pelo PODER 

CONCEDENTE. 

O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá realizar reuniões periódicas de acompanhamento e 

controle com o PODER CONCEDENTE, registrando, em ata, as providências a serem adotadas no sentido de 

se assegurar o cumprimento das exigências e os prazos do CONTRATO, devendo a CONCESSIONÁRIA ser 

informada da agenda prevista para tais reuniões e receber cópia de suas atas. 

8 RELAÇÃO COM AS PARTES 

A fim de conferir independência técnica das análises e conteúdos produzidos pelo VERIFICADOR 

INDEPENDENTE: 

Todos os documentos, relatórios, manuais, análises e estudos produzidos pelo VERIFICADOR 

INDEPENDENTE, ainda que em versões preliminares, deverão ser produzidos e entregues em via digital, 

concomitantemente, à CONCESSIONÁRIA e ao PODER CONCEDENTE. 

Para aqueles serviços em que o VERIFICADOR INDEPENDENTE atuar mediante demanda, somente 

o PODER CONCEDENTE poderá requerer formalmente sua prestação, devendo o VERIFICADOR 

INDEPENDENTE cientificar a CONCESSIONÁRIA de imediato.  
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O VERIFICADOR INDEPENDENTE goza de total independência técnica para realização dos serviços 

contratados, sendo que eventuais discordâncias quanto ao conteúdo do seu trabalho não ensejarão a 

aplicação de quaisquer penalidades, atrasos ou descontos sobre sua remuneração. 

9 REUNIÕES DE MONITORAMENTO E FÓRUNS 

O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá realizar reuniões periódicas de acompanhamento e 

controle com a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE, registrando, em ata, as providências a serem 

adotadas no sentido de se assegurar o cumprimento das exigências e os prazos do CONTRATO, devendo o 

PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA serem informados da agenda prevista para tais reuniões e 

receber cópia de suas atas. 

Além disso, poderão ser realizados fóruns, quando solicitados pelas PARTES, para que eventuais 

dúvidas, que surjam no decorrer do processo de aferimento, sejam solucionadas e proposições de melhorias 

sejam debatidas. 
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