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ANEXO I 
 TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO 

 

 
OBJETO: Contratação de empresa de especializada pelo regime de empreitada por 
preços unitários dos serviços de execução e instalação de PIEZÔMETRO no Aterro 
Sanitário de Contagem/MG 
 
1. OBJETIVO 
 
Este Termo de Referência, parte integrante da licitação, tem por objetivos: 
 
a) Caracterizar o objeto a ser contratado; 
b) Estabelecer as normas, especificações e procedimentos; 
c) Estabelecer o nível de qualidade desejada para os serviços, com base nos elementos 

que constituem este edital de licitação; 
d) Salientar o cumprimento da Lei 6.514/77 e da Normas Regulamentadoras da Portaria 

n.º 3214/78 do Ministério do Trabalho; 
e) Estabelecer as formas de medição para os serviços que serão desenvolvidos durante 

o cumprimento do contrato; 
f) Estabelecer que as informações contidas nas especificações técnicas deverão ser 

seguidas sempre, salvo quando determinado em contrário pela supervisão; 
g) Estabelecer que qualquer proposta, modificação de processo técnico ou material a ser 

empregado no empreendimento durante o processo executivo, somente será analisada 
se representar um ganho técnico e econômico para a contratante. 

 
 
2.  OBJETO 
 
Contratação de empresa especializada, pelo regime de empreitada por preços unitários 
dos serviços de execução e instalação de PIEZÔMETRO no Aterro Sanitário de 
Contagem/MG 
 
LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 
 
Os trabalhos deverão ser executados em consonância com os documentos integrantes do 
projeto executivo do Aterro Sanitário de Contagem que foram elaborados em consonância 
com a Norma NBR-8419 – Apresentação de Projetos de Aterros Sanitários de Resíduos 
Sólidos Urbanos da ABNT, sendo aprovados pela Fundação Estadual do Meio Ambiente – 
FEAM. 
 
As obras e serviços objeto desta licitação seguirão rigorosamente as determinações 
relativas a edificações e infraestrutura urbana, constantes do CADERNO DE ENCARGOS 
DA SUDECAP. 
 
A CONTRATADA e eventuais subcontratadas deverão executar a obra considerando 
sempre os requisitos de Segurança do Trabalho, em conformidade com a Lei 6.514/77, as 
Normas Regulamentadoras da Portaria n.º 3214/78 do Ministério do Trabalho e as Normas 
da ABNT. 
 
 
A CONTRATADA deverá fazer duas ART’s para a obra, uma em nome de quaisquer dos 
seus responsáveis técnicos constantes da Certidão de Quitação e Registro da Pessoa 
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Jurídica junto ao CREA, e outra em nome do engenheiro que efetivamente executará os 
serviços. Caso o RT geral da empresa seja o engenheiro que efetivamente comandará os 
serviços, conforme previsto no edital, a segunda anotação fica naturalmente suprida, 
desde que seja garantida a sua permanência na obra, conforme previsto no item 4. 
 
A CONTRATADA deverá apresentar também, a ART de cada um dos profissionais 
responsáveis pelos projetos. O prazo máximo para entrega destas ART’s será na entrega 
do projeto executivo sob pena de retenção da medição. 
 
 
3. EQUIPE TÉCNICA 
 
No prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá 
indicar à SUPERVISÃO, o engenheiro que comandará a obra e seus auxiliares, técnicos 
e/ou encarregados. 
 
O engenheiro que comandará a obra deverá, obrigatoriamente, manter presença mínima  
diária  de trabalho no local da obra. 
 
 
4. SUPERVISÃO 
 
A execução dos serviços será supervisionada pela Secretaria Municipal Adjunta de 
Serviços Urbanos-Departamento de Limpeza Urbana do município de Contagem/MG e/ou 
seus contratados, com poderes para verificar se as especificações estão sendo cumpridas, 
analisar e decidir sobre proposições da CONTRATADA que visem melhorar a execução 
dos serviços, fazer qualquer advertência quanto a qualquer falha da CONTRATADA, 
recomendar a aplicação de multas ou outras penalidades no contrato. 
 
A existência do SUPERVISOR não exime a responsabilidade da CONTRATADA, podendo 
inclusive questionar detalhes construtivos, de serviços em execução ou executados, 
materiais em utilização ou já utilizados, sujeitando-os a análise e aprovação. 
 
 
5. MEDIÇÕES 

 
Os serviços serão medidos mensalmente, conforme executados na obra e de acordo com 
o cronograma físico detalhado e o de desembolso financeiro entregue pela CONTRATADA 
e aprovado pela SUPERVISÃO. Serviços não aceitos pela SUPERVISÃO não serão objeto 
de medição. Em nenhuma hipótese poderá haver adiantamento dos serviços sem a 
cobertura do devido aditivo contratual, o qual deverá ser solicitado pela CONTRATADA e 
aprovado pela Secretaria Municipal Adjunta de Serviços Urbanos-Departamento de 
Limpeza Urbana do município de Contagem. 
 

 
6.   ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
O Aterro Sanitário de Contagem localiza-se na Av. Helena de Vasconcelos Costa s/nº, no 
bairro Perobas, e ocupa uma área de 60 hectares, sendo que 13 hectares são de 
preservação permanente, coberta com vegetação nativa de médio porte. O 
empreendimento encontra-se devidamente licenciado, obtendo a licença de operação do 
COPAM  e recebe cerca de 700 toneladas de resíduos sólidos urbanos por dia. 
 
A operação da unidade, assim como os serviços de limpeza urbana, são de 
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responsabilidade da Secretaria Municipal Adjunta de Serviços Urbanos/ Departamento de 
Limpeza Urbana, ligada à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOBS. 
 
 
Este documento apresenta as especificações técnicas para o serviços de execução e 
implantação de PIEZÕMETRO no Aterro Sanitário de Contagem – MG, necessário ao 
monitoramento dos parâmetros relativos ao controle da estabilidade do maciço do Aterro. 
 
 
7.   MEMORIAL DESCRITIVO 
 
7.1 Instalações preliminares e canteiro de obras 
 
O canteiro de serviço deverá ser instalado no interior da área do Aterro Sanitário, em local 
a ser disponibilizado pela SUPERVISÃO. A CONTRATADA deverá ser responsável pela 
guarda dos seus equipamentos, ferramentas e materiais disponibilizados no local para a 
execução dos serviços. 
 
No canteiro da obra ou próximo a ele, só poderão ser colocadas placas ou tabuletas da 
CONTRATADA ou de eventuais sub empreiteiros ou firma fornecedora, após prévio 
consentimento da SUPERVISÃO, principalmente no que se refere à sua localização. 
 
A CONTRATADA será responsável , pela adequada manutenção e boa apresentação do 
canteiro de trabalho e de todas as suas instalações, inclusive especiais, cuidados 
higiênicos com os compartimentos sanitários do pessoal e conservação dos pátios 
internos até a conclusão e recebimento formal dos serviços contratados pela 
SUPERVISÃO. 
 
7.2 Segurança da obra 
 
Na execução dos trabalhos, deverá haver proteção contra o risco de acidentes com o 
pessoal da CONTRATADA e com terceiros, independentemente da transferência daquele 
risco à companhia ou institutos seguradores. Para isto, a CONTRATADA deverá cumprir 
fielmente o estabelecido na legislação nacional no que concerne à segurança (inclusive a 
higiene do trabalho), bem como obedecer a todas as normas, a critério da SUPERVISÃO, 
apropriadas e específicas para a segurança de cada tipo de serviço. 
 
Em caso de acidente no canteiro de obra, a CONTRATADA deverá: 

 Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas; 
 Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhanças relacionadas com o 

acidente; 
 Solicitar imediatamente o comparecimento da SUPERVISÃO no local da 

ocorrência, relatando o fato; 
 
A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos 
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, e ainda, pela proteção destes e das 
instalações da obra. 
 
 
A CONTRATADA deverá manter livre o acesso ao equipamento contra incêndio e aos 
registros hidráulicos situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo 
na eventualidade de incêndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer 
espécie de madeira no local das obras. 
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7.3 Instalação de Piezômetro Vector 
 
Através dos piezômetros podem-se avaliar os níveis de pressão no interior da massa dos 
resíduos depositados (maciços), exercidas pelo chorume e gases ali existentes. O 
monitoramento constante deste instrumento, juntamente com os marcos superficiais no 
aterro sanitário permitirá avaliar a estabilidade do maciço. 
 
O piezômetro “Vector” separa a fase gasosa da liquida por meio de um sifão. Isto, além de 
melhorar substancialmente o problema da espuma, também permite que sejam feitas 
leituras da pressão de gases. Desta forma será instalado 01 piezômetro no maciço com 
profundidade estimada no intervalo de 15 + 3 m  
Na figura a seguir é mostrado o dispositivo a ser executado / instalado instrumento real, 
que utiliza tubos concêntricos formando indicadores de níveis independentes para gases e 
líquidos.  
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8.   RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
No decorrer da execução dos serviços contratados a SUPERVISÃO dará ciência à 
CONTRATADA das recomendações e das especificações para limpeza e recebimento dos 
mesmos. 
 
Após a formalização da CONTRATADA à SUPERVISÃO, os serviços foram concluídos, a 
comissão de recebimento e a CONTRATADA, farão uma vistoria em todos os serviços 
executados e materiais aplicados. 
 
Concluída a vistoria, a comissão de recebimento da obra emitirá o relatório de vistoria, 
informando quais os serviços/materiais aceitos e quais serviços/materiais deverão ser 
corrigidos, substituídos ou reparados. 
 
A CONTRATADA deverá tomar as providências necessárias, imediatamente, para reparar 
ou substituir conforme orientação da comissão. 
 
Concluídas as correções, a comissão verificará se os serviços/materiais serão aceitos ou 
não. 
 
Quando todos os reparos forem executados e aceitos pela comissão, esta concluirá o 
relatório de vistoria e tendo a CONTRATADA cumprido todas as outras obrigações 
pertinentes ao contrato, a comissão emitirá o “TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO” 
- TRP. 
 
Decorridos 90 (noventa) dias da data do TRP e desde que a CONTRATADA tenha 
corrigido, às suas expensas, eventuais defeitos e vícios constatados neste período, a 
comissão de recebimento emitirá o “TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO” – TRD. 
 
A garantia da execução dada pela CONTRATADA, conforme art. 56 da Lei 8.883/94 e art. 
63, parágrafo segundo, do Decreto 10710, será liberada após a emissão do “Termo de 
Recebimento Definitivo”, mas a responsabilidade da CONTRATADA permanece nos 
termos do Código Civil. 
 
 
9.   ESPECIFICAÇÕES GERAIS 
 
9.1 A empreiteira obedecerá aos desenhos e detalhes constantes do projeto, bem como 
recomendações e demais esclarecimentos fornecidos pela SUPERVISÃO. 
 
9.2 No caso de divergência entre normas citadas e este Termo de Referência, 
prevalecerão às condições impostas neste documento. 
 
9.3 A SUPERVISÃO, a seu critério, poderá solicitar a execução dos serviços em horários 
noturnos, finais de semana ou feriados, se assim convier ao melhor andamento dos 
trabalhos e evitar transtornos ao funcionamento do Aterro Sanitário. 
 
9.4 A CONTRATADA deverá colocar à disposição dos serviços, todo o tipo de sinalização 
necessária (placas de advertência e cones de sinalização), de modo a garantir a 
segurança no pessoal nas frentes de trabalho. 
 
9.5 A CONTRATADA deverá iniciar os serviços no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos 
após a emissão da  Ordem de Serviço e garantir o fornecimento de todos o fornecimento 
de todos os materiais e dos serviços contratados, sem descontinuidade. 
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10.   APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
A licitante deverá apresentar 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 também a mão 
de obra, equipamentos, ferramentas, materiais necessários, despesas tais como impostos, 
taxas, seguros, garantias, ART’s, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, 
mobilização e desmobilização, lucro, E.P.I’s e quaisquer outras despesas pertinentes e 
necessárias. 
 
A proposta comercial deverá constar do preenchimento do modelo dado no edital, da 
apresentação da planilha de orçamento constante do ANEXO II, do cronograma físico 
financeiro constante do ANEXO IV e da composição do BDI adotado pela empresa. 
 
 
 
 

Contagem, 04 de outubro de 2017.  
 
 
 
 
 
 

João Batista Bahia Neto 
Secretário Adjunto de Serviços Urbanos e Manutenção Viária 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reinaldo Alves Costa Neto 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

  
 
 
 


