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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1. APRESENTAÇÃO 

O presente Termo de Referência é indicativo para os serviços objeto desta licitação e integra o 
edital e o contrato administrativo para todos os fins de direito. 

 
 
2. OBJETO 
contratação de serviços técnicos especializados de cadastro técnico, elaboração de sondagem 
e parecer ambiental visando elaboração de plano e projetos de desenvolvimento integrado 
visando a urbanização, integração e regularização do assentamento precário Nossa 
Senhora de Fátima, no município de Nova Lima-MG. 
 

O objeto desta licitação está inserido no âmbito do PAC2, no Programa Projetos Prioritários de 
Investimento – PPI, na Ação Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários, na Modalidade 
Estudos, Planos e Projetos de Urbanização de Assentamentos Precários. Os recursos para esta 
contratação são da União e do Município. 

Todo o trabalho objeto desta licitação deverá a ser desenvolvido segundo o Manual do PAC 2 – 
Ministério das Cidades e demais normas do programa. 

 

3. INTRODUÇÃO 

A Secretaria Municipal de Habitação tem como papel implantar, gerir e promover a política de 
habitação, de acordo com as diretrizes do Plano Diretor e do Sistema Nacional de Habitação de 
Interesse Social. 

O Planejamento Urbano em Assentamentos Precários e a Regularização Fundiária Sustentável 
têm como objetivo geral a democratização do acesso da população de baixa renda à terra 
urbanizada e regularizada, por meio de medidas, instrumentos e intervenções nos assentamentos 
informais. 

 

4. OBJETIVOS 

Os objetivos específicos desta ação no assentamento proposto são: 

 Planejamento da regularização fundiária sustentável, sob os aspectos urbanístico-
ambientais, jurídicos e socioeconômicos, objetivando legalizar a permanência da 
população moradora das áreas ocupadas em desconformidade com a lei para fins de 
habitação de interesse social, implicando em melhorias urbanas e no meio ambiente do 
assentamento, no resgate da cidadania e da qualidade de vida da população beneficiária. 

 Estudar o universo do assentamento em pauta, com intuito de definir instrumentos, 
procedimentos, além de traçar estratégias para a implementação do Plano Integrado de 
Urbanização e Regularização Fundiária Sustentável. 

 Definir cenários de intervenção física para os setores mais precários, através do Plano e 
projetos de desenvolvimento integrado. 

 Elaborar projetos interventivos articulados, que garantam a urbanização, integração e 
regularização ambiental, urbanística e fundiária do assentamento, de maneira a atender às 
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famílias moradoras do assentamento. O levantamento preliminar 
feito pela SEMHA estimou o número de 820 famílias. 

Para tanto, faz-se necessário ter elaborada, uma base fidedigna de informações preliminares  que 
subsidie a contratação dos estudos, diagnósticos, planos e projetos integrados para a área.  

 

5. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

O Assentamento Nossa Senhora de Fátima localiza-se na sede municipal, ao longo da rodovia 
MG-030, na vertente oposta ao centro do município, em área classificada como Zona de Especial 
Interesse Social (ZEIS) e Zona de Ocupação de Residencial (ZOR).  

O principal acesso é pela MG-30 e pela Av. Benedito Alves Nazaré. Sua ocupação se iniciou no 
final da década de 1950, a partir de loteamento privado aprovado e não-registrado (setor 01). No 
final da década de 1980, a área destinada a uso público institucional passou a ser ocupada, dando 
origem ao setor 02, que já se encontra relativamente consolidado. Nos últimos anos, as áreas 
não-edificáveis e outras áreas remanescentes vêm passando por um intenso processo de 
ocupação, agravando os problemas do setor 02 e formando o setor 03, o mais precário do 
assentamento. 

Dessa forma, o Nossa Senhora de Fátima se apresenta como heterogêneo, com diferentes graus 
de carências urbanas. O mapa 01 ilustra a divisão da área em setores: 

Mapa 01: Assentamento Nossa Senhora de Fátima dividido em 3 setores 

Fonte: Marcação da SEMHA sobre foto de satélite do Google Earth (foto de 2009) 
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Como se pode observar no mapa, o setor 01 representa a maior parte do assentamento, com 
aproximadamente setenta e cinco por cento (75%) do total de domicílios. 

Atualmente, essa área apresenta pavimentação das vias em asfalto e piso tipo “blocrete”, 
iluminação pública, abastecimento de água e rede de coleta de esgoto. É atendida por transporte  
coletivo interurbano e intraurbano (não existem abrigos nos pontos de parada) e coleta de lixo 
domiciliar em pontos específicos. Aparentemente, não há sistema de drenagem pluvial. Não há 
tratamento final para o esgoto coletado. As calçadas são estreitas e muitas não têm calçamento. 
Os lotes são grandes e o índice de aproveitamento do terreno é alto, na maioria dos casos não há 
afastamento frontal e quando há ele é pequeno, como são pequenos os afastamentos laterais, em 
geral constituindo-se de simples corredores de acesso aos fundos do lote. Apesar disso há muitas 
casas com quintais. A altimetria predominante é de dois pavimentos acima do nível da rua, e é 
comum a existência de um piso abaixo, aproveitando a topografia do terreno. O uso principal é 
residencial, mas há uma quantidade significativa de imóveis mistos e comerciais, com destaque 
para lojas, bares e depósito de material de construção. Também há pequenas atividades 
comerciais e de serviços realizadas nas residências, como venda de alimentos e corte de cabelo. 
Há um posto de saúde no bairro. Apesar de não haver outros equipamentos públicos, a 
comunidade é satisfatoriamente atendida pelos equipamentos educacionais do entorno: Escola 
Vicente Estevão Santos, de ensino fundamental, Escola José Francisco Silva, CAIC (escola de 
educação infantil), Escola Municipal Ana Nascimento, Faenol (Fundação de Assistência ao 
Excepcional de Nova Lima) Escola José Brasil Dias, Escola NIEC.  

Não existem equipamentos urbanos de sociabilidade e lazer como praças, parques, quadras ou 
campos de futebol, nem foi identificada qualquer proposta de arborização urbana nem 
implantação e gestão de áreas verdes de uso público. A atividade construtiva é intensa, a maioria 
das casas não apresenta acabamento externo, e há indicadores de que internamente o padrão de 
consumo é mais elaborado (antenas de Sky, TVs de LCD, carros com menos de 10 anos de uso, 
etc.).  

Embora esse setor seja bem consolidado em relação aos outros e sua ocupação inicial tenha 
ocorrido a partir de parcelamento aprovado, trata-se de uma área classificada como 
Assentamento Precário de Interesse Social no Plano Local de Habitação de Interesse Social. O 
Bairro Nossa Senhora de Fátima apresenta a maior concentração de pobreza e vulnerabilidade do 
município de Nova Lima, tendo uma renda familiar média abaixo de um salário mínimo e um 
número alto de famílias atendidas por programas sociais municipais e federais voltados para 
famílias na linha de pobreza ou abaixo dela.  

No que tange ao padrão construtivo, o setor 1 tem por característica marcante a freqüência de 
diversos tipos de risco construtivo ligados à precariedade das edificações e das instalações 
elétricas e hidrossanitárias. Além disso, há, no setor 01, 14 setores de risco apontados no Plano 
Municipal de Redução de Risco e 10 foram classificados no mesmo Plano, como setores de risco 
alto e muito alto. Há alguns casos de famílias já removidas de suas casas e que estão vivendo, 
atualmente, em aluguel social, uma vez que o risco existente coloca em suas vidas em perigo.  

Como apontou o PLHIS e está apontando o PMRF, um dos maiores problemas do município de 
Nova Lima no que diz respeito à oferta de Habitação de Interesse Social é a carência de terrenos, 
uma vez que mais de 60% do território municipal está em mãos de grandes proprietários, o que 
eleva sensivelmente o preço da terra. Os problemas vividos atualmente nos conjuntos 
habitacionais construídos, associados à cultura de habitação unifamiliar com quintal e jardim e ao 
altíssimo custo da terra contribuem para que o município priorize a manutenção das famílias em 
suas áreas, realizando as devidas obras de erradicação de risco, em vez de optar pela remoção, 
que em geral tem sido mal-sucedida a médio e longo prazo em todo o Brasil. 

O setor 02 é atendido por iluminação pública e abastecimento de água. Não é totalmente 
atendido por redes oficiais de esgotamento sanitário. Em geral não há calçadas, pavimentação  
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das vias, drenagem pluvial, ou qualquer equipamento urbano. Há serviço de coleta de lixo em 
alguns pontos. É comum o acúmulo de lixo em vias, especialmente em esquinas.  

 

As ruas apresentam declividade acentuada e largura insuficiente, além de problemas de erosão. O 
padrão construtivo das casas é heterogêneo. A predominância residencial, a altimetria de dois 
pavimentos e a ausência de acabamento externo são traços que aproximam essa área do perfil do 
loteamento, apesar da maior precariedade. Em muitos casos há quintais e as casas têm 
afastamento frontal com presença de área verde (sem tratamento). A ocupação de áreas de risco 
é comum e há 5 setores de risco identificados no Plano Municipal de Redução de Riscos, sendo 
todos eles classificados como de risco alto ou muito alto. Apesar da intensidade do ritmo da 
ocupação, ainda é considerável a área remanescente, com grande presença de áreas verdes. 

O setor 03 é o mais recente e precário, os problemas que ocorrem nos outros setores aparecem 
com mais intensidade e se somam a outros, como ruas sem acessibilidade, falta de energia 
elétrica. 

A tabela a seguir apresenta uma síntese preliminar das características dos setores. 
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Tabela 01: Síntese preliminar de característica da área de intervenção 
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Rua Rio Pindaré ingreme sim asfalto m. parte sim médio três sim sim sim sim insufic. não sim não 

Rua Rio Verde ingreme sim asfalto m. parte sim médio dois sim sim sim sim não não sim não 

Rua Rio Parnaíba pouco inc. não asfalto sim sim médio dois sim sim sim sim insufic. sim sim sim 

Rua Rio Negro plana não asfalto sim sim médio dois sim sim sim sim não não sim sim 

Rua Rio Guaporé plana sim b.concreto não sim baixo um sim sim sim sim não não sim não 

Av. Rio das Velhas ingreme sim asfalto sim sim médio dois sim sim sim sim não não sim sim 

Rua Rio Itanhaem plana não asfalto sim sim médio dois sim sim sim sim não sim sim não 

Rua Rio São 
Francisco 

ingreme sim asfalto não sim baixo dois sim sim sim sim não sim sim não 

Rua Rio Taguari pouco inc. não asfalto sim sim médio três sim sim sim sim não não sim sim 

Rua Rio Japurá ingreme sim b.concreto não sim baixo dois sim sim sim sim sim não sim não 

Rua Rio Potengi ingreme sim b.concreto não sim baixo um sim sim sim sim insufic. não sim não 
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Rua Jequitinhonha ingreme não asfalto não sim baixo dois sim sim sim sim sim não sim não 

Rua Rio Madeira ingreme sim asfalto não sim baixo dois sim sim sim sim insufic. não sim sim 

Rua Rio Solimões ingreme sim asfalto não sim baixo dois sim sim sim sim insufic. sim sim não 

Rua Rio Jurema pouco inc. não asfalto não sim baixo um sim sim sim sim não não sim não 

Rua Rio Doce pouco inc. não asfalto sim sim baixo dois sim sim sim sim não não sim não 

Rua Rio Piracicaba ingreme sim asfalto insuficiente não baixo dois sim sim sim sim não não sim não 

Rua Rio Itajaí pouco inc. não asfalto sim sim médio dois sim sim sim sim sim sim sim não 

Rua Rio Jaguari plana sim asfalto sim sim baixo dois sim sim sim sim não não sim não 

Rua Rio Tietê média inc. sim asfalto sim sim baixo dois sim sim sim sim sim não sim sim 

Rua Rio Tibaji pouco inc. sim asfalto não sim médio dois sim sim sim sim não não sim não 

Rua Rio Jari ingreme sim asfalto não sim baixo dois sim sim sim sim não não sim não 

Rua Rio Xingu ingreme sim asfalto não sim baixo dois sim sim sim sim não não sim não 

Rua Rio Tocantins pouco inc. sim asfalto não sim baixo dois sim sim sim sim não não não não 

Rua Rio Capibaribe ingreme sim asfalto não sim médio dois sim sim sim sim não não sim não 

Rua Eduardo 
Aymorés Jones 

ingreme sim asfalto não sim baixo dois sim sim sim sim insufic. sim sim sim 

S
e
to

r 
2
 

Rua Araxá plana não asfalto sim sim médio dois sim sim sim sim não sim não não 

Rua Uberlândia plana não asfalto não sim baixo dois sim sim sim sim não não sim sim 

Rua Boa Esperança plana não pedra não não prec um sim não não  não  não não não não 

Rua Bom Sucesso íngreme sim pedra não não prec um não não sim não  não não não não 

Travessia Rio das 
Velhas 

pouco inc. não pedra não não baixo um sim sim sim sim não não não não 
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Rua Rio Tapajós plana não asfalto não sim médio dois sim sim sim não  não não sim não 

S
e
to

r 
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Av. Benedito Alves 
Nazareth-trecho 

média inc. não asfalto não sim não há não há não não item prejud item prejud não não não não 

Travessa Uberlândia 
Baixo 

média inc. sim terra não não prec um não não sim não  não não não não 

Travessa Uberlândia 
Cima 

íngreme sim terra não não baixo um não não sim não  não não não não 

Interseção das 
travessas 
(Baixo~Cima) 

íngreme sim terra não não prec um não não sim não  não não não não 

 

Fonte: equipe da SEMHA, 2011
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As fotos a seguir ilustram alguns dos problemas do Nossa Senhora de Fátima. (fonte: equipe da 
SEMHA, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vista Geral do Bairro – Setor 1 
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Vias sem calçamento – Setor 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deslizamentos – Setor 2  

Travessa Uberlândia - Setor 2.  
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Novas construções – Setor 3  

 

 
Acúmulo de lixo – Setor 2 

 

 
Ocupação de área pública – Setor 2 
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O assentamento como um todo foi classificado pelo Plano Local de Habitação- PLHIS, como 
assentamento precário de interesse social com predominância de população de baixa renda, com até 
três salários mínimos de renda familiar. 

A Tabela abaixo apresenta alguns indicadores sócio-econômicos da área, no contexto de outros 
assentamentos do município: 

 

Tabela 02: Indicadores sócio-econômicos das áreas com cadastro na Prefeitura 

Fonte: Cadastro Único versão 6.0.5 - 17/04/2009 - PMNL 

 

Atualmente, existem algumas iniciativas do poder público em andamento que, articuladas com o 
objeto deste Termo de Referência, contribuirão para a urbanização da área. No caso da energia 
elétrica domiciliar, a CEMIG vem atuando no sentido de melhorar o atendimento e combater as 
ligações clandestinas. Essas e outras iniciativas deverão ser mapeadas e avaliadas em detalhe pela 
equipe da CONTRATADA, para que os projetos realizados no âmbito deste contrato constituam em 
adequação e complementação dos projetos e ações já em andamento, de maneira a não haver 
sobreposição de atividades iguais garantindo as melhorias de segurança, salubridade e habitabilidade 
às, aproximadamente, 820 famílias beneficiárias do projeto. Atualmente, tem-se: 

 Plano Municipal de Redução de Risco. Concluído em 2007. Aborda em escala macro o 
problema do Risco no município, aponta os principais setores de risco geológico-geotécnico, a 
partir dessa avaliação macro. Sua relação direta com o objeto deste contrato é que constitui 
fonte de pesquisa de dados secundários; aponta diretrizes em nível municipal quanto à 
abordagem da questão do risco; com base nele, o município criou, em parceria da 
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO com a Defesa Civil, um 
programa de acompanhamento de risco, cujos laudos também se constituem em fonte de 
pesquisa para este trabalho. No PMRR não foi abordado todo o Bairro Nossa Senhora de 
Fátima, uma vez que há setores de ocupação recente. Este plano está sendo atualizado pelo 
Governo do Estado de MG também com recursos do PAC. 

BAIRRO 

MÉDIA 
RENDA 

FAMILIAR 

MÉDIA 
RENDA 

PER 
CAPITA 

FAIXA ETÁRIA ESCOLARIDADE 

IDF De 0 a 12 De 13 a 17 De 18 a 60 
Acima 
de 60 

Até 5º Ano 
(antiga 4º série) 

De 6º ao 9º Ano 
(antiga 5ª a 8ª) 

Ensino 
Médio 

ALTO DO GAIA 376,14 88,72 150 59 207 11 177 134 56 0,58 

BELA FAMA 387,47 99,77 59 23 85 4 71 64 22 0,63 

NOSSA SENHORA DE FATIMA 332,45 83,49 275 141 420 8 353 286 116 0,60 

FAZENDA DO BENITO 441,61 104,91 50 18 66 2 60 45 18 0,60 

CAMPO DO PIRES 426,59 89,50 66 17 62 2 64 43 16 0,57 

PAULO GAETANI 413,19 104,10 100 64 141 3 124 117 47 0,63 

VALE DA ESPERANÇA 391,24 93,31 200 55 298 20 248 175 83 0,59 

VILA MONTE CASTELO 377,27 116,73 68 47 116 7 88 82 39 0,60 

CRUZEIRO 367,57 94,19 187 78 267 11 210 182 83 0,59 

BARRA DO CÉU 464,19 109,40 55 24 82 6 62 58 27 0,60 

CHÁCARA BOM RETIRO 367,42 97,40 128 63 190 9 179 134 41 0,58 

OSVALDO BARBOSA PENA 437,18 122,99 21 12 41 3 26 27 13 0,61 
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 Plano Diretor Municipal. Aprovado em 2007. Aborda em nível macro a questão do 
desenvolvimento urbano municipal, constituindo fonte de pesquisa de dados secundários e 
diretrizes gerais para macrozoneamento e política urbana. 

 Plano Local de Habitação de Interesse Social. Concluído em 2011. Aborda em nível macro a 
questão da precariedade dos assentamentos no Município e apresenta linhas gerais de ação 
para o enfrentamento do problema da Habitação de Interesse Social. O PLHIS dá grande 
ênfase à necessidade da realização de Planos e Projetos de desenvolvimento integrado em 
assentamentos precários como o Bairro Nossa Senhora de Fátima. 

 Plano Municipal de Regularização Fundiária Sustentável. Em andamento. Aborda de maneira 
integrada e sustentável a problemática da irregularidade fundiária urbana no Município e 
classifica o Bairro Nossa Senhora de Fátima como Loteamento Privado Irregular de Interesse 
Social. O diagnóstico já foi concluído e constitui fonte de pesquisa de dados secundários. 

 Plano Municipal de Saneamento. Aborda em nível macro os principais problemas de infra-
estrutura urbana do Município de Nova Lima: drenagem pluvial e esgotamento sanitário. Esse 
plano apresenta uma importante fonte de dados secundários e tem sido a base principal para 
a realização de projetos preliminares para a realização de obras de drenagem e de tratamento 
do esgoto domiciliar, no nível municipal. A proposta do Plano foi elaborada está em tramitação 
na Câmara Municipal de Nova Lima. 

 Projeto de sistema de drenagem pluvial para o bairro Nossa Senhora de Fátima. 

 Projeto básico para sistema de coleta de esgoto sanitário para o bairro Nossa Senhora de 
Fátima. 

A lógica dos planos e projetos globais e a lógica dos planos e projetos específicos não se apresentam 
em termos de sobreposição, mas em termos de complementaridade. Os planos são muito 
importantes porque eles criam uma forma homogênea de o município tratar os seus problemas e, em 
outras escalas, de a Região Metropolitana, de o Estado e de a União enfrentar esses problemas. Mas 
eles não substituem as pesquisas e proposições realizadas em escala local (do bairro), pois apenas 
nesse âmbito é possível realizar pesquisas suficientemente detalhadas e proposições suficientemente 
integradas para garantir a apropriação e a sustentabilidade das intervenções. Precisamente por esse 
motivo, o Ministério das Cidades tem apoiado a criação de um sistema articulado de Plano Nacional / 
Plano Estadual / Plano Regional / Plano Municipal / Plano Específico.  

Os projetos existentes para Drenagem Pluvial e esgotamento sanitário necessitam ser revistos e 
complementados, uma vez que o bairro vem crescendo rapidamente e que a abordagem integrada 
dos problemas pode apontar alguma readequação dos projetos existentes, o que de maneira alguma 
significa desperdício de dinheiro público mas, antes, adequações e adaptações criteriosas para seu 
gasto responsável e conseqüente, uma vez que existem metodologias diferentes para tratar os 
problemas urbanos em cada escala de planejamento e projeto.  

Com base em levantamentos preliminares da área de intervenção, pode-se traçar as linhas gerais de 
um programa de necessidades. 

 

Programa de necessidades geral: 

 Revisão e readequação de projeto para sistema de drenagem urbana  

 Complementação do sistema de coleta de lixo 

 Mobiliário urbano 
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 Equipamento urbano 

 Revisão e readequação do sistema de esgotamento sanitário 

 Arborização urbana e tratamento de áreas verdes 

 Educação ambiental 

 Tratamento de calçadas 

 Revitalização de fachadas e quintais com avaliação da possibilidade de aproveitamento de 
água de chuva 

 Adequação do sistema viário e acessibilidade 

 Regularização fundiária 

 Trabalho de mobilização e organização comunitária voltado para o desenvolvimento do 
cuidado com o espaço. 

 Erradicação de risco geológico-geotécnico 

 Recuperação de encostas 

 Recuperação de áreas degradadas 

 Melhoria habitacional, de maneira a garantir condições de habitabilidade, salubridade e 
segurança. 

Programa de necessidades adicionais para os setores 02 e 03: 

 Adequação do sistema viário com pavimentação das vias, redefinição de fluxos de veículos e 
resolução de problemas de acessibilidade 

 Criação de mecanismos preventivos de novas ocupações  

 
Observação: O número de domicílios indicados na caracterização da área é apenas estimado. 
O possível acréscimo ou decréscimo de domicílios decorrentes da selagem de domicílios, no 
limite de até 25% para mais ou para menos, não implicará em aditivos de preço ou prazo. 

 

6. EQUIPE TÉCNICA  

A equipe técnica deve ser composta no mínimo dos profissionais listados a seguir: 

 

 1 (um) Engenheiro Civil ou engenheiro geotécnico, com, no mínimo 05 anos de formação e 
com experiência em projetos de contenção, proteção  e estabilização geológico-geotécnica 
dos solos, estruturas de contenção e dispositivos de drenagem em áreas de risco e análise 
ambiental urbana; 

 1 (um) Engenheiro Agrimensor: profissional de nível superior sênior, com formação em 
Engenharia de Agrimensura, com experiência de trabalhos na área de estudo e projeto de 
levantamento topográfico cadastral multifinalitário. Deverá ser apresentada comprovação de, 
no mínimo, 5 anos de experiência profissional. 
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 OBS.: Os serviços de topografia, além dos ensaios necessários à investigação dos 
materiais fazem parte do escopo deste trabalho, podendo ser terceirizados pela 
CONTRATADA.  

Caberá à licitante efetuar a identificação, em destaque, de seu coordenador geral, que deve ser 
obrigatoriamente um engenheiro ou arquiteto urbanista, que comprove sua formação mediante 
apresentação de diploma e registro no CREA ou CAU. Deve ser feita também, citação nominal 
completa de todos os profissionais propostos para membros da equipe, com a correspondente 
caracterização da formação acadêmica e profissional e a função a que foi designado na equipe 
técnica. 

 É exigida a participação efetiva do coordenador geral durante todas as etapas de elaboração 
do trabalho. É obrigatória a comprovação de integração do coordenador à empresa 
contratada. 

 Para a elaboração dos trabalhos previstos no escopo é proibida a participação de qualquer 
profissional na equipe técnica a ser contratada que esteja trabalhando na administração 
pública municipal direta ou indireta de Nova Lima, como efetivo ou terceirizado. Da mesma 
forma, a empresa licitante não pode ser de propriedade ou responsabilidade de profissional 
em idêntica condição. 

A apresentação de equipe técnica compatível é exigida para habilitação da empresa. 

 

7– DIRETRIZES GERAIS DA CONTRATAÇÃO; 

 Planejar e executar as atividades em conjunto com a equipe da CONTRATANTE; 

 Submeter os produtos à apreciação da CONTRATANTE; 

 Envolver-se com a equipe da SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
URBANO, através dos Técnicos Sociais , ao longo do trabalho, de forma que haja interação 
da equipe com as lideranças comunitárias que atuam no assentamento, não somente como 
fonte de informação mas também, e principalmente, na qualidade de parceira. 

 

Antes da entrada da equipe contratada no local, haverá realização de apresentação da equipe, às 
lideranças comunitárias de forma a comunicar o início dos trabalhos que subsidiarão o Plano de 
Bairro. Esta reunião será previamente agendada com as lideranças comunitárias e o trabalho de 
mobilização ficará a cargo da SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO. 

 

7.1– LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL LEPAC  

Nesta etapa, a CONTRATADA deverá realizar levantamento topográfico planialtimétrico cadastral  de 
toda área objeto do Plano de Desenvolvimento Integrado e de seu entorno imediato para fins de 
amarrações com a malha adjacente, para qual serão fornecidas pela CONTRATANTE, as bases 
existentes nos arquivos da PNL, as quais deverão ser retificadas e completadas, uma vez que o 
município dispõe apenas do polígono geral da área e fotografia de vôo de 2007.  

A referida atualização tem como objetivo cadastrar todo o sistema viário, ocupações (lotes e 
edificações), bem como quaisquer elementos físicos (árvores, cursos d’água, etc.) e equipamentos 
(postes, Pv, etc.) na abrangência do projeto. O levantamento topográfico realizado pela 
CONTRATADA deverá ser compatibilizado e lançado na base cartográfica original do Município em 
AUTOCAD. 
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A Base Cartográfica Atualizada deve conter os seguintes itens: 

 Limite do zoneamento oficial da área, contorno atual do assentamento e divisão de sub-bacias 
da área; 

 Superposição do loteamento aprovado com o encontrado em campo, inclusive com descrição 
de áreas institucionais e de vias públicas; 

 Memorial descritivo com poligonal geral e poligonal dos três setores que permita analise 
integrada ou separada dos setores.  

 Divergências entre o limite legal atual e o limite de fato do assentamento; 

 Nome dos bairros do entorno imediato; 

 Curvas de nível mestras (5 em 5m) e secundárias (1 em 1m); 

 Elementos naturais e edificados, coem forma de cadastro, contendo no mínimo: 

- contorno das edificações e parcelamento da área interna das quadras; 

- níveis de cota de soleira e de cobertura para indicações de altimetria existente. 

- indicações de muros de contenção e outros elementos significativos;  

- equipamentos comunitários no entorno e dentro do assentamento; 

- sistema viário interno e do entorno com respectiva toponímia, constando meio-fio; 

- espécies arbóreas e posteamento; 

- escadarias e elementos de transposição (pinguelas, pontes, passarelas, etc.); 

- cursos e corpos d’água com respectiva toponímia; 

- ferrovias e rodovias com toponímia, torres e linhas de transmissão da CEMIG, gasodutos, 
oleodutos, adutoras da COPASA; 

- lançamentos de drenagem e esgotamento sanitário. 

 

Devem ser executados os seguintes serviços no LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO 
CADASTRAL LEPAC: 

 

I - Determinação das Coordenadas UTM 

 Deve ser determinada Base com 02 (dois) marcos (Padrão CONTRATANTE), intervisíveis, 
com indicação, um a um, de azimute a ponto notável perene. 

 Tal base deve ser monumentalizada dentro da área envolvida no escopo do Plano, em local 
seguro e estável, segundo critério da equipe de fiscalização da CONTRATANTE. 

 Croquis, fotografia e roteiro de localização, deve ser elaborada para cada vértice da Base 
implantada. 

 A determinação das Coordenadas se dará por transporte, partindo-se da Rede de Vértices 
Oficiais da Prefeitura Municipal de Nova Lima, incluindo a rede de Adensamento, através de 
poligonal com Estação Total com precisão angular ≤ ± 02” e linear ± (3mm + 3 ppm x D). 
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 Deve ser utilizado o Método das direções, com três séries de leituras conjugadas direta e 
inversa, horizontal e vertical. 

 Poderá ser utilizado GPS Geodésico com leitura de pelo menos 5 satélites por um período 
mínimo de 1 hora. 

 

II - Levantamento Cadastral 

 O Levantamento Cadastral deve se apoiar na Base implantada, passando para o Plano de 
Coordenadas Topográficas Locais, e executado através de Estação Total com precisão 
angular ≤ ± 05” e linear ± (5mm + 5 ppm x D), identificando e caracterizando as feições com 
projeção horizontal como: linha das testadas; linha divisória entre as ocupações; contorno das 
edificações e sua numeração postal; poços, fossas ou cisternas; meio-fio; escadarias situadas 
nos espaços públicos; postes de iluminação pública; poços de visita; bocas de lobo; poços 
luminares; galerias, canaletas ou sarjetas com sentido do fluxo; contorno das cristas e pés de 
taludes ou barrancos relevantes; e outros elementos que se julgue importante para a 
atualização da Base Cartográfica. 

 As poligonais secundárias, criadas para realização das irradiações devem ser fechadas, com 
tolerância Linear de 1:10.000 e Angular de 30” EMBED Microsoft Equation 3.0 n , onde: “n” = 
nº de vértices (limitado a 20 vértices). Obs.: Pode-se chegar a 1’ EMBED Microsoft Equation 
3.0 n , em situações específicas operacionais a critério da equipe de fiscalização. 

 Poligonais abertas poderão ser criadas, desde que não ultrapasse uma seqüência de 05 
(cinco) vértices utilizando o Método das direções, com três séries de leituras conjugadas direta 
e inversa, horizontal e vertical. 

 De posse dos levantamentos e das informações obtidas sobre o cadastro, a CONTRATADA 
deve promover reavaliação, atualização, correções e complementações necessárias. 

 

III - Amarração aos Parcelamentos Aprovados Locais 

O parcelamento aprovado local deve ser reproduzido digitalmente, em camada (layer) específica, de 
forma sobreposta às plantas do levantamento topográfico realizado. O método utilizado deve ser o de 
construção digital sendo permitida a digitalização ou mesmo a vetorização de imagens, desde que 
passem por tratamento analítico que preserve as formas e dimensões reais. 

 

IV - Desenhos Topográficos 

 Todos os elementos levantados em campo devem ser apresentados nos desenhos 
topográficos. 

 Também devem constar curvas de nível de metro em metro, oriundas de compilação digital de 
planta original, na escala mínima de 1:250. 

 Os desenhos topográficos devem ser apresentados em papel sulfite color, plotados em 
escalas legíveis e em formato compatível com a escala, dobrados no tamanho A4. 

 Os desenhos devem ser elaborados através do programa AUTOCAD, utilizando o recurso 
Viewport”. 
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 Além dos mapas em escala mínima de 1:250, deve ser apresentado um mapa que abranja 
todo o assentamento, em escala adequada e os diagramas de declividade para fins de 
procedimento de análise ambiental.  

 Os respectivos arquivos digitais (DWG) devem ser entregues em CD. 

 

V - Memória de Cálculo e memorial descritivo da área e dos três setores  

Deve ser reunido todo material, digital e impresso, referente ao Levantamento como: Caderneta de 
campo, relatórios de sessão de rastreamento de GPS, croquis, planilhas de cálculo e afins, utilizados 
para desenvolvimento dos levantamentos. 

 

VI – Normas Técnicas a serem utilizadas 

 Os serviços deverão ser realizados a fim de atender as normas técnicas pertinentes à área, como:  
 

 Recomendações para Levantamentos Relativos Estáticos – GPS, do IBGE;  

 Norma ABNT NBR-13.133/1994;  

 Norma ABNT NBR-15.309/2005.  
 

Caso ocorra alguma omissão neste Termo de Referência, valerão a melhor técnica corrente e as 
normas técnicas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

 

PRODUTOS: 

 Levantamento Planialtimétrico Cadastral (LEPAC), com todos os itens descritos em I, II, III, IV 
e V;  

 Desenhos topográficos 

 Memória de cálculo 

 Vetorização do parcelamento aprovado 

 Sobreposição do levantamento e amarração ao parcelamento aprovado 

 Lançamento do levantamento na base do município 

 ART do levantamento. 

 

7.2-  Elaboração de sondagem no terreno e análise ambiental  
 

Sondagens de subsolo dos três setores da áreas de intervenção. A sondagem deverá ser executada 
em todas as áreas de intervenção, sendo obrigatório o mínimo de 2 (dois) furos por área. 

Produto:  

Relatórios de sondagem contendo perfis das camadas do subsolo e resultados da investigação  

ART do relatório de sondagem 
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Relatório ambiental por setores, com base no cadastro e levantamento topográfico e demais dados 
fornecidos pela SEMHADU; 

A pesquisa deve definir com precisão a demanda por sondagem identificando os locais onde será 
realizada. Em cada local a ser realizada a sondagem devem ser executados, no mínimo, 2 (dois) 
furos. É de responsabilidade da CONTRATADA a execução da sondagem. 

Devem ser elaboradas seções transversais ao terreno, indicadas no mapa de risco geológico, para 
caracterizar as situações de risco alto e muito alto. Deve, também, ser elaborado um texto sucinto, 
descrevendo o contexto geomorfológico e geológico da área em estudo, apontando, dentre outros, 
estruturas intrínsecas da rocha e contatos geológicos que potencializam o desencadeamento de 
processos instabilizadores.  

O texto deve abordar, também, possíveis problemas advindos das características geotécnicas dos 
materiais existentes na área e citar as áreas de risco mapeadas, bem como o processo destrutivo 
atuante em cada uma delas relacionado com o meio físico. Deve ser entregue também o Relatório de 
Sondagem que fundamenta o  relatório ambiental realizado. 

 

8. APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS 

A apresentação dos produtos gerados ao longo do processo de elaboração dos serviços deverá 
seguir as seguintes orientações: 

 Apresentar toda a documentação produzida em papel sulfite, encadernado em formato 
apropriado (preferencialmente A4), inclusive mapas plotados em escala legível, acordada com 
a equipe de fiscalização da CONTRATANTE; 

 A formatação dos volumes deve seguir as normas da ABNT em relação às margens, 
referência bibliográfica, organização do sumário, citações de autores, figuras, tabelas etc.; 

 Apresentar os textos em fontes Times New Roman ou Arial, tamanho 12 e espaçamento entre 
linhas de 1,5; 

 Fornecer todos os produtos aprovados em CD, em duas versões: uma com arquivos digitais 
nos programas originalmente utilizados; outra em arquivos equivalentes com extensão PDF; 

 Os mapas em AUTOCAD devem ser apresentados na versão 2002, extensão “DWG”, com 
recurso “Viewport” e “X-ref” e toda configuração padrão para futuras impressões. 

 Arquivos de imagem devem ser gravados em extensão JPEG e na extensão do programa 
utilizado originalmente. Devem apresentar resolução adequada e não ter distorções. 

 Os produtos devem ser apresentados, em alguns casos específicos, segundo normas, 
procedimentos e formulários indicados pela equipe da CONTRATANTE. 

 

A apresentação dos produtos deve ser feita em três momentos: 

I. Entrega Preliminar para a Secretaria Municipal de Habitação 

• 01 (um) volume impresso encadernado, devidamente assinado pelo coordenador e os responsáveis 
técnicos, em formato A4, A3, A2 ou A1;  

• 01 (um) CD com todos os arquivos digitais no programa utilizado originalmente; 

• 01 (um) CD com todos os arquivos em formatos PDF, com organização idêntica ao volume 
impresso; 
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I. Entrega Intermediária para a Caixa Econômica Federal 

• 01 (um) volume impresso encadernado, devidamente assinado pelo coordenador e os responsáveis 
técnicos, em formato A4, A3, A2 ou A1;  

• 01 (um) CD com todos os arquivos digitais no programa utilizado originalmente; 

• 01 (um) CD com todos os arquivos em formatos PDF, com organização idêntica ao volume 
impresso; 

Caso haja solicitação de revisão pela CEF a CONTRATADA deverá apresentar quantas versões e 
volumes necessários até a aprovação do produto pela CEF. 

 

II. Entrega Definitiva: 

• 02 (dois) volumes impressos encadernados do produto final revisado. 

• 02 (dois) CDs atualizados, com todos os arquivos digitais no programa utilizado originalmente; 

• 02 (dois) CDs com todos os arquivos em formatos PDF, com organização idêntica ao volume 

impresso; 

Para a entrega dos produtos de cada etapa deverão ser atendidas as especificações abaixo 
relacionadas. 

Para os produtos em versão impressa: 

 exemplares encadernados em modelo fichário, devidamente assinados pelo coordenador e os 
responsáveis técnicos; 

O modelo fichário deve conter: 

Na frente: 

 Titulo do trabalho, a citar Plano e Projeto Integrado de Urbanização e Regularização do 
Bairro Nossa Senhora de Fátima. 

 Programa, a citar o Programa de aceleração do Crescimento – PAC, Programa Projetos 
Prioritários de Investimento – PPI, modalidade Elaboração de Estudos, planos e projetos 
de urbanização de assentamentos precários. 

 Titulo da etapa correspondente. 

 Volume 

 Nome da Contratante, a citar Prefeitura Municipal de Nova Lima e respectiva logomarca ou 
brasão, além do nome da Secretaria Municipal de Habitação (SEMHA). Nome Governo 
federal e do Ministério das Cidades e respectiva logomarca e o nome da Caixa econômica 
Federal e respectiva logomarca. 

 Nome da contratada e respectiva logomarca 

 Data 

 Cidade 

 Nº do Contrato 

Na borda: 
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 Titulo do trabalho, a citar Projeto Integrado de Urbanização e Regularização do Bairro 
Nossa Senhora de Fátima. 

 Titulo da etapa correspondente. 

 Volume. 

Para os produtos em versão digital: 

 CDs contendo todos os arquivos digitais no programa utilizado originalmente; 

 CDs contendo todos os arquivos equivalentes em formato PDF, com organização idêntica ao 
do produto em versão impressa. 

 

Devem ser identificados com adesivo próprio, constando: 

 Titulo do trabalho, a citar Plano e Projeto Integrado de Urbanização e Regularização do 
Bairro Nossa Senhora de Fátima. 

 Programa, a citar o Programa de aceleração do Crescimento – PAC, Programa Projetos 
Prioritários de Investimento – PPI, modalidade Elaboração de Estudos, planos e projetos 
de urbanização de assentamentos precários. 

 Titulo da etapa correspondente. 

 Volume 

 Nome da Contratante, a citar Prefeitura Municipal de Nova Lima e respectiva logomarca ou 
brasão, além do nome da Secretaria Municipal de Habitação (SEMHA). Nome Governo 
federal e do Ministério das Cidades e respectiva logomarca e o nome da Caixa econômica 
Federal e respectiva logomarca. 

 Nome da contratada e respectiva logomarca 

 Data 

 Cidade 

 Nº do Contrato 

A capa do CD deve ser padronizada: de plástico preto, que fecha sob pressão, modelo DVD, 
constando, obrigatoriamente: 

Na frente: 

 Titulo do trabalho, a citar Plano e Projeto Integrado de Urbanização e Regularização do 
Bairro Nossa Senhora de Fátima. 

 Programa, a citar o Programa de aceleração do Crescimento – PAC, Programa Projetos 
Prioritários de Investimento – PPI, modalidade Elaboração de Estudos, planos e projetos 
de urbanização de assentamentos precários. 

 Titulo da etapa correspondente. 

 Volume 

 Nome da Contratante, a citar Prefeitura Municipal de Nova Lima e respectiva logomarca ou 
brasão, além do nome da Secretaria Municipal de Habitação (SEMHA). Nome Governo 
federal e do Ministério das Cidades e respectiva logomarca e o nome da Caixa econômica 
Federal e respectiva logomarca. 
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 Nome da contratada e respectiva logomarca 

 Data 

 Cidade 

 Nº do Contrato 

 

Na borda: 

 Titulo do trabalho, a citar Projeto Integrado de Urbanização e Regularização do Bairro 
Nossa Senhora de Fátima. 

 Titulo da etapa correspondente. 

 Volume. 

 

No verso: 

 Equipe técnica de acompanhamento e supervisão da Prefeitura Municipal de Nova Lima. 

 Equipe técnica da Empresa contratada. 

 Conteúdo do trabalho. 

 Programas utilizados. 

 

Os produtos a serem entregues serão apresentados, em alguns casos específicos, segundo normas, 
procedimentos e formulários indicados pela equipe da CONTRATANTE. O produto final na entrega 
definitiva deverá seguir as normas e orientações da Orientação Operacional nº 02/2011 de 14 de 
março de 2011 da SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO do Ministério 
das Cidades 

 

9. PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

O prazo total para execução dos serviços objeto deste Termo de Referência é de 3 (três) meses, 
contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, cumprindo rigorosamente o Cronograma Físico-
Financeiro, parte integrante deste documento, constante do ANEXO II, o qual estabelece os prazos 
para execução de cada item do objeto. 

10. CUSTOS E FORMAS DE PAGAMENTO 

Para execução do trabalho, o Ministério das Cidades repassará recursos do PAC 2, e a 
Prefeitura Municipal de Nova Lima dará contrapartida, totalizando o valor máximo de R$ 
228.346,93  (duzentos e vinte e oito mil reais e trezentos e quarenta e seis reais e noventa e 
três centavos).  

 
a-Diagnóstico setorial dos aspectos físico-urbano-ambientais: R$ 33.920,20 
Produtos: Relatório do Diagnóstico Setorial Físico-urbano, Mapas, Relatórios de sondagem 
com ART do estudo geológico geotécnico sendo: 
a-1:R$ 3.392,02  
a-2:R$ 30.528,18 incluindo mobilização e atendendo ao previsto na NBR.   
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b-Levantamento Planialtimétrico Cadastral LEPAC: R$ 194.436,73 
  
Produtos: LEPAC, Desenhos topográficos, memória de cálculo, vetorização do parcelamento 
aprovado, lançamento do levantamento na base do município com emissão de ART ou RRT  
do levantamento topográfico e memorial descritivo; 
Os pagamentos serão realizados conforme os desembolsos estipulados no Cronograma 
Físico-financeiro, abaixo: 
 

Cronograma Físico-financeiro 

Área  Mês 01 Mês 2 Mês 3 Total  

Nossa Senhora de Fatima – 

levantamento topográfico e cadastro 

técnico; 

20% 

30% 30%  

85,15% 

Nossa Senhora de Fatima – sondagem  
50% 50% 13,36% 

Relatório Ambiental   
 100% 1,48% 

TOTAL 
 100% 

  

 

11. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 

É de fundamental importância que a CONTRATADA tenha conhecimento da área onde o trabalho 
será realizado.  

A CONTRATADA deverá elaborar o trabalho, considerando a qualidade dos serviços, em relação aos 
requisitos de adequação aos interesses públicos, conforme disposto na Lei de Licitações.  

A equipe técnica deverá ser composta de forma compatível com o volume e a complexidade dos 
trabalhos a serem realizados e, em sua constituição, deverão constar profissionais e técnicos com 
experiência em trabalhos de equipe multidisciplinares em concordância com o objeto deste edital. 

Os serviços deverão ser elaborados seguindo a metodologia utilizada em projetos desta natureza, 
seguindo as normas da ABNT, a legislação urbanística municipal e as demais legislações pertinentes, 
bem como o previsto neste edital.  

Todos os serviços e produtos deverão ser desenvolvidos obedecendo às normas e especificações do 
“Manual de Instruções para Aprovação e Execução dos Programas e Ações do Ministério das 
Cidades inseridos na 2ª. Fase do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2” e do  “de outros 
normativos do Ministério das Cidades relativos ao objeto deste Termo de Referencia. 

Todos os documentos deverão ser elaborados de acordo com a norma técnica brasileira (NBR); 
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12. PROPRIEDADE DOS SERVIÇOS 

Toda a documentação técnica elaborada pela CONTRATADA será de propriedade exclusiva da 
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO, que dela se utilizará conforme 
melhor lhe convier. 

À CONTRATADA é vedado dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer dado ou 
documento preparado ou recebido para a execução dos serviços, salvo com prévia autorização da 
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO. 

Toda a documentação técnica fornecida à CONTRATADA para execução dos trabalhos deverá ser 
devolvida à SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO, juntamente com os 
documentos da emissão final. 

Nos termos do artigo 111 da lei nº. 8666/93 e suas alterações posteriores, os direitos autorais de 
todos os estudos e projetos desenvolvidos pela CONTRATADA serão cedidos à CONTRATANTE.  

A CONTRATANTE se reserva o direito de reutilizar, no todo ou em parte todos os projetos e estudos 
sem nenhum ônus adicional e ao seu exclusivo critério, repassando todos os direitos à Prefeitura 
Municipal de Nova Lima. 

 

13. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES 

A CONTRATADA será responsável pela coordenação, conferência e adequação de todos os serviços 
prestados nas etapas previstas no contrato.  

O início do trabalho deverá ser precedido de reunião com a SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
HABITAÇÃO para definição de diretrizes. A presença do Coordenador da empresa é imprescindível 
para condução dos trabalhos. Sua ausência impedirá a realização da reunião e a etapa será 
considerada não iniciada por inadimplência da mesma.  

Toda entrega de etapa será realizada na reunião para recebimento de serviços, sendo que a falta de 
um ou mais documentos ou projetos impedirá o recebimento dos demais e a etapa será considerada 
não entregue.  

Os serviços serão verificados pela SECRETARIA DE MUNICIPAL DE HABITAÇÃO. Após a 
verificação de cada etapa, haverá o repasse das alterações solicitadas, sendo imprescindível a 
presença do Coordenador.  

Efetuada as alterações e adequações necessárias, a CONTRATADA enviará novamente os serviços 
para a fase de Aprovação. Caso as alterações solicitadas na fase de verificação não sejam atendidas 
e ou/ justificadas na íntegra, impedindo a aprovação, gerando nova verificação, a contratada será 
considerada inadimplente.  

A CONTRATADA ficará obrigada a prestar esclarecimentos de dúvidas geradas na concepção, a 
qualquer tempo e a hora, quando a etapa entregue carecer de clareza ou falta de adequação entre o 
solicitado e o executado, podendo ser solicitados esclarecimentos complementares, por parte da 
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO, sem acarretar ônus para a 
mesma.  
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14. ORDEM DE SERVIÇO  

Para o início dos trabalhos serão obedecidos os critérios estabelecidos no Cronograma Físico-
Financeiro, no ANEXO II, contemplando cada serviço objeto desta Licitação, de acordo com as 
etapas previstas. 

Na data de emissão da Ordem de Serviço, a supervisão da SECRETARIA DE HABITAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO promoverá uma reunião para definição de diretrizes, quando a 
CONTRATADA, Coordenador e equipe técnica, receberão informações detalhadas sobre o escopo do 
serviço e esclarecimentos sobre os procedimentos e padrões a serem adotados no planejamento e 
desenvolvimento dos trabalhos. A ausência de qualquer um dos profissionais da CONTRATADA 
impede a realização da reunião e a etapa é considerada não iniciada por inadimplência da mesma. 
Nessa reunião devem ser fornecidos pela CONTRATANTE os seguintes itens: 

 Carimbos, padrões e formatos e configurações a serem utilizados, em meio digital; 

 Cartografia disponível, em meio digital; 

 Modelo de Selo a ser utilizado; 

 Padrões a serem adotados quando necessários; 

 Modelo de emissão de relatórios. 

 Outras informações atualizadas existentes. 

No prazo máximo de dez dias após a assinatura da OS a CONTRATADA deve apresentar: 

 ART OU RRT do contrato e dos profissionais que compõem a equipe técnica; 

 Ajustes que julgar necessário no Cronograma Físico-Financeiro, desde que não haja alteração 

no prazo de término do contrato, ficando tais ajustes submetidos à anuência da 

CONTRATANTE; 

15. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

Todos os trabalhos serão supervisionados por técnicos da SECRETARIA DE HABITAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO e/ou contratados por ela, com poderes para verificar se os serviços 
especificados estão executados de acordo com o previsto, analisar e decidir sobre proposições da 
CONTRATADA que visem melhorar os serviços, fazer advertências quanto a qualquer falta da 
CONTRATADA, aplicar multas, efetuar retenções de medição e demais ações necessárias ao bom 
andamento dos serviços. 

Sempre que a supervisão da SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 
julgar necessário, a execução dos serviços será discutida com a CONTRATADA.  

A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO poderá solicitar, formalmente, à 
CONTRATADA, a substituição de membros de sua equipe técnica, a qualquer momento que julgar 
necessário, caso ocorra comportamento inadequado e/ou se constate falta de qualificação técnica 
para execução dos trabalhos. 

A substituição de qualquer profissional por decisão da CONTRATADA só poderá ser feita por 
profissional de igual ou superior qualificação técnica ao profissional substituído e mediante 
autorização da SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO. 
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15.1-Adequação das etapas do trabalho 

A CONTRATADA será responsável pela coordenação, conferência e adequação de todos os serviços 
e etapas previstas no Contrato.  

A CONTRATADA, conforme se especifica no item Equipe Técnica, deverá ter um coordenador geral 
dos serviços. Este profissional é aquele indicado pela empresa na proposta técnica desta licitação. 

Em cada uma das etapas todos os serviços, desenhos, projetos, pesquisas, textos, gráficos e 
planilhas deverão ser conferidos e compatibilizados antes de serem entregues. Todos as pesquisas, 
gráficos, mapas, relatórios e planilhas deverão ser assinadas em carimbo específico pelo 
Coordenador. Caso a conferência e adequação não tenham sido efetuadas, a etapa não será 
considerada entregue. 

 

15.2-Apresentação dos serviços/etapas dos serviços 

Os produtos a serem entregues serão apresentados segundo normas, procedimentos e formulários 
próprios para o recebimento dos serviços e/ou projetos, definidos pela CONTRATANTE quando da 
emissão da Ordem de Serviço, vinculadas ao cronograma Físico Financeiro. O acompanhamento dos 
serviços nas diversas etapas deste contrato será desenvolvido nas fases de Verificação e Aprovação 
permitindo providenciar, em tempo hábil, reformulações pertinentes à concretização dos objetivos 
pré-estabelecidos. São etapas do trabalho, os itens definidos no Cronograma Físico Financeiro.  

 

15.3-Verificação 

Esta fase inclui a verificação pela SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 
de todos os serviços em todas suas etapas, de acordo com a metodologia abaixo: 

 Reunião para definição de diretrizes: antes do início de cada etapa a CONTRATADA receberá 
da SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO informações 
detalhadas sobre o escopo de cada trabalho e esclarecimentos sobre os procedimentos a 
serem adotados na aplicação de metodologia, no planejamento e desenvolvimento da ação e 
na aprovação dos trabalhos.  

 Reuniões agendadas a critério da Supervisão, na própria SECRETARIA DE HABITAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO ou na empresa da CONTRATADA, para acompanhamento 
das etapas dos trabalhos e esclarecimento de eventuais dúvidas.  

 Reunião para recebimento dos serviços: no recebimento de cada etapa deverá ser realizada 
reunião de apresentação e recebimento dos serviços.  

 Reunião para devolução de serviços: concluída a verificação em cada etapa pela 
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO, os serviços serão 
devolvidos em reunião, para discussões sobre as alterações devidas.  

 Formalização da conclusão da fase verificação 

 

15.4-Aprovação 

Nesta fase a Supervisão da SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 
receberá os serviços concluídos para liberação da respectiva etapa de acordo com a metodologia 
abaixo: 
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 Recebimento dos serviços após efetuadas as alterações pela CONTRATADA. 

 Verificação dos serviços para checagem das alterações solicitadas. 

 Reunião final de “Check List”: no recebimento das etapas, será efetuado o “Check List” que 
compreende a apresentação, análise e conferência final de todos os serviços, textos, 
pesquisas, planilhas e gráficos. Os participantes serão definidos pela SECRETARIA DE 
HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO. 

 Formalização da conclusão da fase de Aprovação e da etapa em questão. 

 Autorização para emissão final. 

 Formalização do recebimento final e Emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

Quaisquer falhas, erros ou omissões detectados nos relatórios e/ou serviços serão de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA assim como o custo financeiro gerado pelos mesmos. 

Após a conclusão dos trabalhos, eventuais revisões poderão vir a ser solicitadas pela SECRETARIA 
DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO. Apenas aquelas caracterizadas como 
modificações, convenientemente acordadas entre as partes, serão passíveis de remuneração. 

 

15.5-Emissão final 

Cinco dias corridos após a autorização para emissão final de cada um dos produtos previstos, a 
CONTRATADA fará a entrega final do trabalho. 

A apresentação final dos conteúdos em cada etapa deverá ser feita em entrega única em volumes 
ordenados e sistematizados, assim como em meio digital de tal forma que facilite a sua compreensão 
e revisão. 

A apresentação final deverá ser feita em conformidade com ao seção 9 deste Termo de Referencia 
que trata da Apresentação dos produtos. 

 

15.6-Recebimento definitivo dos serviços 

Decorridos até 90 (noventa) dias da data da Emissão Final, e desde que a CONTRATADA tenha 
corrigido sem ônus para a SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO, as 
pesquisas, textos, planilhas, gráficos e documentos, porventura falhos, devidamente comentados por 
escrito pela Supervisão da SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO, será 
emitido o "Termo de Recebimento Definitivo” dos serviços contratados. 

 

15.7-Relatório de Acompanhamento e fiscalização 

O “Relatório de Acompanhamento e Fiscalização” constitui instrumento importante da atividade de 
supervisão e fiscalização, nele são anotadas continuamente pela CONTRATANTE, as ocorrências, 
instruções e decisões tomadas durante o desenvolvimento dos trabalhos de elaboração. O “Relatório 
de Acompanhamento e Fiscalização ”, assim como todos os documentos gerados durante a vigência 
do contrato, fundamentam a avaliação de desempenho da CONTRATADA, que identifica o nível de 
atendimento pelas empresas às especificações de prazo, preço e qualidade constantes em contrato. 
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Este relatório constitui condicionante para a liberação de pagamentos previstos na finalização de 
cada etapa de trabalho, juntamente com outros documentos constantes do Manual do PAC 2 / 
Ministério das Cidades. 

 

16. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

A medição dos serviços será feita pelo critério de execução de serviços, previsto nas etapas de 
serviços propostos, inclusos no Cronograma Físico-Financeiro. Os serviços não aceitos pela 
Supervisão não serão objeto de medição. Em nenhuma hipótese poderá haver adiantamentos de 
serviços na medição. 

As medições serão elaboradas relativas aos serviços entregues até o dia 20 do mês em curso e 
aprovados até o dia 25, pela Supervisão com a participação da CONTRATADA. A medição será 
formalizada e datada no último dia útil de cada mês quando a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal que 
será paga no mês subseqüente.  

Caso seja constatada qualquer inadimplência por parte da CONTRATADA, a medição sofrerá 
retenção de 10% (dez por cento) sobre o total dos serviços referente à etapa prevista no Cronograma 
Físico Financeiro. A cada 10 (dez) dias corridos de atraso ou a CONTRATADA estará sujeita a 
aplicação de multas previstas no edital. Após aprovação dos serviços posterior as retenções acima 
citadas serão liberadas. Se o prazo final previsto no Cronograma Físico Financeiro Global não for 
cumprido, serão aplicadas as multas previstas no edital. 

As etapas que não forem realizadas de acordo com o previsto no Cronograma Físico, sem a devida 
justificativa de atraso, serão passíveis de multa prevista no edital, de acordo com parecer da 
Supervisão da SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO. 

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

A CONTRATADA se compromete a: 

 Planejar, juntamente com a equipe da SECRETARIA DE HABITAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO o Plano de Trabalho de cada etapa prevista no cronograma 
Físico Financeiro.   

 Realizar o trabalho dentro dos prazos solicitados pela CONTRATANTE; 

 Antes da realização das pesquisas de campo, fazer o reconhecimento da área definida para 
tal fim, em parceria com técnicos da SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
URBANO, visando ajustes que se fizerem necessários; 

 Utilizar para a realização dos trabalhos somente técnicos treinados adequadamente para a 
função exercida; 

 Informar, por escrito, à SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO, de 
maneira imediata, sobre qualquer fato que possa atrasar ou impedir, nos prazos previstos, a 
execução dos serviços no seu todo ou em parte, sugerindo as medidas próprias para o 
adequado equacionamento da situação; 

 Devolver à SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO, após o 
término do respectivo serviço, toda a documentação técnica disponibilizada pela 
CONTRATANTE, para subsídio durante a execução dos trabalhos; 

 Não dar conhecimento, não conceder entrevista, nem transmitir ou ceder a terceiros quaisquer 
informações, dados ou documentações elaboradas ou recebidas da SECRETARIA DE 
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HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO, durante os trabalhos sob sua 
responsabilidade, salvo se houver prévia autorização, por escrito, da CONTRATANTE; 

 Cumprir com todos os encargos e obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato, bem como por quaisquer preços públicos que se tenham 
por devidos; 

 Manter coberto por apólice de seguros os riscos de acidentes e os danos físicos da execução 
dos trabalhos e outros seguros exigidos por lei; 

 Participar de reuniões ou atividades de treinamento promovidas pela Prefeitura ou CAIXA. 

 Trabalhar sob a orientação da equipe de fiscalização da CONTRATANTE, acatando todas as 
normas, instruções e especificações fornecidas pela mesma; 

 Executar os trabalhos em conformidade com as normas técnicas vigentes, de acordo com as 
especificações do termo de referência e dentro do melhor padrão técnico; 

 Corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o produto que estiver com vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços, conforme verificação da 
CONTRATANTE; 

 Manter em atividade a equipe apresentada para desenvolvimento dos trabalhos, de forma a 
cumprir o prazo previsto, garantindo integração total entre os trabalhos e preservando a 
qualidade dos serviços; 

 Manter equipe técnica apresentada para realização do trabalho de mobilização social e 
capacitação junto aos moradores, o que implica na realização de reuniões noturnas ou aos 
finais de semana, conforme necessidade da COMUNIDADE; 

 Estudar junto com a equipe de fiscalização a melhor forma de desenvolver os serviços 
contratados, sempre que solicitada pela CONTRATANTE; 

 Pesquisar e adquirir, junto aos órgãos públicos, concessionárias e instituições, documentos, 
plantas, mapas de cadastros públicos e outras informações julgadas pertinentes, que sejam 
importantes e necessárias ao entendimento das intervenções e que auxiliem no 
desenvolvimento dos trabalhos; 

 Compatibilizar as informações técnicas existentes com as exigências da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores; 

 Substituir imediatamente, a pedido da CONTRATANTE, profissional de sua equipe que tenha 
durante desenvolvimento dos trabalhos, demonstrado incapacidade técnica ou atuado de 
forma inconveniente ou desrespeitosa com a equipe de fiscalização da CONTRATANTE ou 
com membros da COMUNIDADE; 

 Comparecer às reuniões promovidas pela CONTRATANTE, sempre que solicitado pela equipe 
de fiscalização, sendo que o coordenador e os profissionais das áreas afins devem estar 
presentes em todas as reuniões; 

 Apresentar para a CONTRATANTE, sempre que solicitado, e conforme especificado, material 
representativo dos trabalhos em desenvolvimento; 

 Fornecer os materiais, nas entregas das etapas, de acordo com o Cronograma Físico-
Financeiro; 
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 Devolver todos os volumes e encadernações avaliados pela equipe de fiscalização, havendo 
ou não anotações e pedidos de correção, juntamente com os novos produtos corrigidos; 

 Elaborar os materiais para as apresentações previstas ao longo de todo o trabalho, nos quais 
constarão, dentre outros, desenhos e mapas coloridos, em escala apropriada, contendo todos 
os elementos indispensáveis ao entendimento dos produtos de cada etapa; 

 Providenciar todos os elementos necessários à realização das reuniões e apresentações, 
assim como das atividades de mobilização e capacitação previstas, tais como retroprojetor, 
caixa de som, microfone, transparências de mapas e textos, mapas em formato adequado, 
vídeos, fotos, materiais gráficos educativos, dentre outros, com prévia apreciação dos 
materiais de apresentação pela equipe da CONTRATANTE. Para as reuniões que envolvam a 
comunidade deverá ser providenciado lanche. 

 Promover atividades iniciais junto à equipe responsável pela elaboração do trabalho e equipe 
da CONTRATANTE de forma a nivelar as informações e os conhecimentos do trabalho a ser 
realizado. 

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A Secretaria Municipal de Habitação, na condição de CONTRATANTE se compromete a: 

Fornecer todos os documentos técnicos disponíveis na SECRETARIA DE HABITAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO URBANO e disponibilizar para cópia todos os dados, informações e demais 

elementos técnicos disponíveis, ou ao seu alcance; 

 Orientar a CONTRATADA quanto à melhor forma de execução dos serviços e os padrões a 
serem adotados; 

 Prestar todas as informações solicitadas pela CONTRATADA para o bom andamento dos 
serviços; 

 Promover reunião com representante da CONTRATADA, logo após emissão da Ordem de 
Serviço, para orientar quanto à forma de desenvolvimento dos serviços bem como prestar 
informações relevantes; 

 Promover reunião com representante da CONTRATADA, sempre que julgar necessário; 

 Fiscalizar o andamento do trabalho verificando e orientando os procedimentos adotados e 
corrigindo-os se necessário; 

 Avaliar e aprovar os trabalhos apresentados no prazo estabelecido; 

 Processar as medições dos serviços efetivamente executados e aprovados, conforme 
especificações e termo de referência, bem como realizar os pagamentos correspondentes 
devidos. 

 Prestar contas dos recursos transferidos pela União; 

 Apresentar os produtos para avaliação e aprovação da CAIXA, atestando a veracidade e a 
qualidade dos serviços prestados. 

19. PROPOSTA DE PREÇO 

A contratada deverá apresentar cronograma físico-financeiro com os preços unitários e total orçados 
no mês da apresentação da proposta, em moeda corrente nacional, incluindo todas as despesas 
diretas e indiretas necessárias à plena execução dos serviços, objeto desta licitação, incluindo 



 

       PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 

               SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  
 

 31 

também, a mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais necessários, despesas tais como 
impostos, taxas, seguros, garantias, ART´s, RRTs, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, 
mobilização, desmobilização, lucro, E.P.I.´s, e quaisquer outras despesas pertinentes e necessárias. 

20- PROPOSTA DE PREÇO 

À empresa qualificada pela documentação apresentada terá uma Nota de preço, com a seguinte 
formulação: 

NP = 100x (Pm / P) 

Onde: 

NP= Nota de preço da Empresa; 

Pm = Menor preço apresentado dentre as propostas válidas; 

P = Preço da Empresa; 

21-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os prazos de execução das etapas e respectivos serviços constantes do Cronograma Físico-

Financeiro são indicativos, podendo sofrer alterações pela CONTRATADA, desde que a 

CONTRATANTE aprove tais alterações e haja reprogramação de Cronograma junto à Caixa Federal / 

Ministério das Cidades, quando for o caso, e seja mantido o prazo de término do contrato. 

Após a aprovação do cronograma apresentado pela CONTRATADA só pode ser efetivada nova 

alteração com autorização formal da CONTRATANTE, registrada no “Relatório de 

Acompanhamento”, após justificativa formal apresentada pela CONTRATADA, com pelo menos dez 

dias corridos de antecedência e aprovação pela CONTRATANTE. 

Caso a CONTRATADA não apresente justificativa ou a mesma não seja aceita pela CONTRATANTE 

e o prazo original não seja cumprido, a CONTRATADA será considerada inadimplente. 

Nova Lima, 11 de Novembro de 2013 

 

___________________________________________________ 

Júlio Ramissés Ladeia Ramos  

CREA/MG: 117202/D 

Engenheiro Agrimensor  

 

____________________________________________________ 

Cláudia Teresa Pereira Pires 

CAU A-20229-0 

Secretária Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano 
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Anexo I – Planta do Parcelamento Aprovado 


