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1. JUSTIFICATIVA 
 
A Implantação da Macrodrenagem e a Melhoria do Transporte Público Coletivo do Complexo 
Maracanã, integram o Programa Avançar Cidades, parceria do Governo Federal, por meio do 
Ministério do Desenvolvimento Regional e da Prefeitura de Contagem, sob gestão da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOBS, consiste em obras de 4,5 km 
de pavimentação, faixas de estacionamento, ciclovia, calçadas, pontos de embarque e 
desembarque de passageiros, 1 viaduto na interseção com a Rodovia LMG-808, 6 pontes, 2 
galerias para transposição dos cursos d’águas e 3,3 km de galerias de macrodrenagem. 
 
O desenvolvimento do trabalho socioambiental faz-se necessário sempre que um 
empreendimento de saneamento provocar mudanças nas condições de vida da população, 
assim como na relação e condições de acesso das pessoas aos serviços de saneamento.  
 
A implantação das obras será coordenada pela SEMOBS, através da Subsecretaria de 
Obras, por meio da Unidade de Coordenação do Projeto, doravante denominada UCP – 
Maracanã, instituída pelo Decreto Municipal n. 965 de 29/04/2019. 
  
Configurada a contratação, cujos serviços estão descritos neste Termo de Referência, a 
SEMOBS da Prefeitura Municipal de Contagem – PMC estará apta a cumprir a sua missão 
institucional no planejamento, na execução, no controle e na avaliação das suas atividades, 
com vistas aos serviços de consultoria para implementação do Projeto de Trabalho 
Socioambiental - PTSA para a “Implantação da macrodrenagem e melhoria do transporte 
público coletivo do complexo da Avenida Maracanã”, contemplando obras de esgotamento 
sanitário, drenagem, obras de arte especiais, pavimentação, recuperação ambiental e 
urbanística, dentro de rigorosos critérios de qualidade, segurança e economicidade, para 
atender as demandas do município. 
 
2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 
O município de Contagem possui uma área de 195,268 km² e situa-se na Zona Metalúrgica 
de Minas Gerais, fazendo parte da Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte, 
Microrregião de Belo Horizonte e da Região Metropolitana de Belo Horizonte. As 
coordenadas geográficas 19º 54’ 47” latitude sul e 44º 05’ 03” longitude oeste determinam a 
posição do município, que se limita com os municípios de Belo Horizonte, Betim, 
Esmeraldas, Ribeirão das Neves e Ibirité. 
 
A Prefeitura Municipal de Contagem apresenta, a seguir, o resumo da caracterização das 
intervenções previstas para a execução da obra, que tem como objetivo a implantação da 
macrodrenagem e melhoria do transporte público coletivo do complexo da Avenida 
Maracanã, abrangendo obras de infraestrutura, como: tratamento de fundo de Vale dos 
Córregos Matadouro/Maracanã; macrodrenagem, drenagem e interceptores de esgoto; 
reestruturação do sistema viário com a implantação da Avenida pavimentada; construção de 
Obras de Artes Especiais - pontes e viadutos; implantação de Parque Ecológico e de obras 
de recuperação ambiental; e adequação do sistema viário existente, das redes dos serviços 
públicos de água, esgoto, energia elétrica e telefonia. A via projetada tem início na Rua 
Albert Schwaitzer e segue até a Rodovia LMG-808, atravessando os bairros Chácaras 
Califórnia, Alvorada, Quintas Coloniais e Praia, totalizando 4,5 km de vias a implantar. A 
execução desta via é essencial para a operacionalidade de Corredor Estrutural de 
Transporte Norte/Sul, o eixo de maior demanda de passageiros do município de Contagem. 
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3. OBJETIVO 
 
Este Termo de Referência, parte integrante do respectivo Edital de Licitação, tem por 
objetivo orientar a prestação de serviços dos profissionais das áreas social e ambiental na 
execução dos serviços e produtos exigidos pelo PTSA, conforme estabelecido no Anexo III - 
Diretriz para Trabalho Socioambiental do Manual para Apresentação de Propostas – 
Sistemática 2010/2011 da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das 
Cidades.  
  
4. OBJETO 
 
O objeto da licitação é Consultoria para prestação dos serviços de implementação de 
Projeto de Trabalho Socioambiental - PTSA para a implantação da macrodrenagem e 
melhoria do transporte público coletivo do Complexo da Avenida Maracanã 
contemplando obras de esgotamento sanitário, drenagem, obras de artes especiais, 
pavimentação, recuperação ambiental e urbanística, no trecho está compreendido 
entre a Rua Albert Schwaitzer e a Rodovia LMG-808 no município de Contagem/MG, 
que obedecerá o regime de execução de empreitada por preço unitário,  tipo técnica e preço.  
 
A implementação do PTSA compreende as seguintes intervenções de infraestrutura e de 
recuperação ambiental a serem realizadas:  
 

▪ Tratamento de fundo de Vale dos Córregos Matadouro/Maracanã; 
▪ Macrodrenagem, drenagem e interceptores de esgoto; 
▪ Reestruturação do Sistema Viário com a implantação da Avenida pavimentada; 
▪ Construção de Obras de Artes Especiais - Pontes e Viadutos; 
▪ Implantação de Parque Ecológico e de obras de recuperação ambiental; e 
▪ Adequação do sistema viário existente, das redes dos serviços públicos de água, 

esgoto, energia elétrica e telefonia. 
 
5. ESCOPO DOS SERVIÇOS 
 
A prestação dos serviços de implementação de Projeto de Trabalho Socioambiental - PTSA 
para a implantação da macrodrenagem e melhoria do transporte público coletivo do 
Complexo da Avenida Maracanã também devem contemplar: 
  
5.1 Produtos: Textos e materiais gráficos 
 
5.1.1 Produção e veiculação de materiais informativos aos beneficiários, em várias mídias, 

sobre a intervenção, suas etapas, impactos e benefícios, repassando as informações 
para todas as famílias sobre o programa de saneamento e sobre a intervenção 
proposta. 
 

5.1.2 As ações que envolvem a produção de textos, diagnósticos, pesquisas e materiais de 
divulgação e didáticos, assim como os Planos de Trabalho, deverão ser submetidas a 
análise e aprovação da UCP - Maracanã para que sejam consideradas concluídas e 
para que a empresa possa ter o seu processo de pagamento viabilizado.  

 
5.1.3 O banco de dados socioeconômico das famílias beneficiadas, assim como, outras 

informações que a UCP - Maracanã julgar conveniente, deverão ser georreferenciados.   
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5.1.4 O processo de avaliação e aprovação seguirá os seguintes passos: 
 

a) Recebimento do produto pela UCP - Maracanã; 
b) Avaliação do produto e indicação de possíveis alterações; 
c) Retorno à CONTRATADA para efetuação das alterações necessárias; 
d) Recebimento dos produtos revisados; 
e) Repetição do processo até a aprovação final pela CONTRATANTE. 

 
5.1.5 Este processo avaliativo poderá contar com reuniões para discussão dos problemas 

observados e indicação das alterações e/ou complementos necessários, caso a 
CONTRATANTE considere necessário, ou poderá se dar apenas por escrito. É 
importante salientar que todas as ações deverão se guiar pela metodologia do PTSA, 
além das diretrizes colocadas pela CONTRATANTE nas reuniões preliminares, 
descritas no tópico anterior. 

 
5.2 Produtos: Eventos (encontros, oficinas, cursos, seminários, assembleias ou 

reuniões, etc) 
 
5.2.1 Promover encontros com a comunidade para apresentação, em linguagem acessível, 

das características técnicas da intervenção, visando à recepção de sugestão por 
parte da população, sendo obrigatória a participação da equipe de arquitetos, 
engenheiros e demais área técnicas envolvidas na intervenção. 

5.2.2 Mapeamento da aceitação ou resistência à intervenção por parte dos moradores e 
definição das estratégias de negociação para eventuais ajustes ao projeto físico. 
 

5.2.3 Reconhecimento, contato e mobilização de lideranças ou instâncias de representação 
existentes e potenciais, de forma a estimular sua atuação no planejamento, 
acompanhamento e avaliação das intervenções promovidas e a incorporarem a 
importância da participação e do controle social na resolução dos problemas. 
 

5.2.4 Articulação das atividades de educação ambiental previstas no PTSA com aquelas 
exigidas na licença ambiental destinadas à mitigação de impactos, quando for o caso. 
 

5.2.5 Preparação e apoio de famílias nos casos de deslocamento involuntário, na 
individualização das soluções que compõem as Medidas Compensatórias e demais 
atividades previstas em ato normativo específico do Ministério do Desenvolvimento 
Regional; 
 

5.2.6 No tocante à atestação dos eventos (encontros, oficinas, cursos, seminários, 
assembleias ou reuniões, programas, etc.), deverão ser previamente autorizados pela 
UCP - Maracanã. Estas ações deverão ser necessariamente registradas através de 
fotografias e o material didático, quando for o caso, deverá ser anexado à memória 
da atividade no Relatório Mensal. 
 

5.2.7 Documentos a serem entregues juntamente com os Relatórios Mensais de Atividades 
do PTSA: 

 
▪ Lista de presença, quando for o caso, de acordo com modelo a ser fornecido pela 

UCP - Maracanã;  
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▪ Fotos das atividades realizadas em meio digital no formato JPG com resolução 
mínima de 3 Mega Pixels, entregues em CD e relatório fotográfico colorido em 
arquivo Word, folha A4, contendo legenda e data das mesmas; 

▪ Cópia de materiais didáticos utilizados, de acordo com a demanda da 
CONTRATANTE; 

▪ Cópias de materiais de divulgação utilizados. 
 
5.2.8 Uma vez que os serviços forem aprovados pela CONTRATANTE, serão incluídos na 

medição mensal e encaminhados à CAIXA, para análise, aprovação e autorização do 
pagamento.  

 
5.3 Consultorias  

 
5.3.1 As horas técnicas de consultoria especializada serão realizadas somente após 

autorização da UCP - Maracanã e medidas mediante apresentação de Relatório de 
Atividades da Consultoria no período, onde constará o total de horas executadas e os 
serviços elaborados. O curriculum vitae do consultor deverá ser apresentado à UCP - 
Maracanã para prévia aprovação da contratação. 
 

5.4 Serviços de terceiros 
 

5.4.1 A contratação de serviços de terceiros deverá ser submetida à prévia aprovação da 
UCP - Maracanã e poderão ser medidos através da comprovação da execução dos 
serviços, através de Relatório de Atividades ou ainda através da apresentação de 
produtos desenvolvidos, dependendo do caso, onde melhor couber em função da 
natureza do serviço prestado. 
 

5.5 Local de execução dos serviços do PTSA, administração e manutenção do plantão 
social 

 
5.5.1 A CONTRATADA deverá instalar um Plantão Social na área, ou próximo às áreas de 

intervenção com os devidos equipamentos de informática, mobiliário e comunicação 
telefônica. Neste escritório deverão estar à disposição toda a documentação referente 
ao PTSA para facilitar as fiscalizações da UCP - Maracanã, da CAIXA ou ainda de 
qualquer outro órgão fiscalizador do projeto. 
 

5.5.2 Toda a estrutura de apoio e de informática necessária para estruturar o Plantão 
Social ficará a cargo da CONTRATADA.  
 

5.5.3 Os custos de manutenção do Plantão são de responsabilidade da CONTRATADA e 
serão medidos de forma fixa todos os meses, conforme itens de planilha e 
cronograma físico financeiro elaborado pela CONTRATADA. Deverão estar incluídas 
todas as despesas de material de consumo de escritório, telefonia celular e fixa, 
internet, energia elétrica, fornecimento de água e aluguel do espaço físico. 
 

5.6 Transporte 
 

5.6.1 Os custos com transporte serão medidos através de itens específicos da planilha e 
mediante relatório mensal da atividade executada ou equipamento disponibilizado 
para a equipe técnica. O relatório do serviço será assinado pela Coordenação do 
PTSA e submetido à aprovação pela UCP - Maracanã. 
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5.7 Georreferenciamento dos bancos de dados  

 
5.7.1 Está previsto que a empresa vencedora desta licitação, execute o   

georreferenciamento das ações do projeto integrado, tais como o andamento das 
obras, o cadastro das famílias e o status de negociação de cada família e 
disponibilize os dados no sistema informatizado de forma online para serem 
acessados pelos gestores do projeto. 
 

6. SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO PELA CONTRATANTE 
 
6.1 Todo o trabalho realizado pela empresa contratada será acompanhado e fiscalizado 

pelos técnicos responsáveis da UCP - Maracanã. Os trabalhos a serem desenvolvidos 
pela contratada deverão seguir as orientações e a metodologia expostas neste Termo de 
Referência, PTSA, COTS, Anexo III - Diretriz para Trabalho Socioambiental do Manual 
para Apresentação de Propostas – Sistemática 2010/2011 da Secretaria Nacional de 
Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades (parte anexo deste termo de 
referência) e na Portaria Nº 21, de 22/01/2014, no link 
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosCidades/PAC/Manuais-Gerais-
PAC/portaria21.pdf 
 

6.2 Todos os eventos, cursos e oficinas realizados pela CONTRATADA deverão ser 
documentados por meio de fotos, listas de presenças, cópias de material didático 
utilizado, quando for o caso, e em Relatórios Mensais de Atividades Desenvolvidas, 
modelo disponibilizado pela CAIXA, no qual deverão ser descritas todas as atividades e 
custos realizados no mês. 

 
6.3 Todas as ações a serem realizadas deverão contar com reuniões preliminares entre a 

UCP - Maracanã e a empresa CONTRATADA. Nestas reuniões serão traçadas as 
diretrizes, objetivos e a metodologia de execução das ações em função do ritmo e 
eventos provocados pelo andamento das obras. 

 
6.4 Durante o período de desenvolvimento das atividades do PTSA, todas as informações 

solicitadas pela CONTRATANTE deverão ser fornecidas pela CONTRATADA, garantindo 
assim uma interlocução permanente no processo.  

 
6.5 Serão também realizadas, caso a CONTRATANTE julgue necessário, reuniões 

adicionais para reavaliação de estratégias com vistas ao alcance dos objetivos 
propostos. 

 
 
7 FASES PREVISTAS 

 
7.1 Para que os objetivos do trabalho socioambiental sejam alcançados, deve ser elaborado 

um projeto específico visando desenvolver um conjunto de atividades de caráter 
informativo, educativo e de mobilização social, compreendendo: 
 
a) Realização de um mapeamento socioambiental de caráter participativo, com 

proposta metodológica definida para identificar as características da área de 
abrangência do projeto, a fim de levantar demandas e potencialidades locais e 
estabelecer parcerias, contendo: 

http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosCidades/PAC/Manuais-Gerais-PAC/portaria21.pdf
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosCidades/PAC/Manuais-Gerais-PAC/portaria21.pdf
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▪ Panorama atual da infraestrutura e acesso aos serviços de saneamento; 
▪ Perfil socioeconômico da localidade, que pode incluir informações relativas à 

capacidade de pagamento da população a ser beneficiada com os serviços; 
▪ Características e impactos ambientais identificados; 
▪ Histórico de ocupação da área em questão, destacando a densidade populacional; 
▪ Nível de conhecimento da população sobre o empreendimento a ser implantado, 

podendo incluir pesquisa de opinião da população sobre os serviços prestados; 
▪ Levantamento das instituições que atuam com educação ambiental e mobilização 

social na região, incluindo as experiências e programas de educação ambiental e 
mobilização social em desenvolvimento; 

▪ Os conselhos, fóruns e colegiados existentes, redes e segmentos sociais atuantes, 
meios de comunicação disponíveis etc; 

▪ Diagnóstico situacional da estrutura de promoção da saúde existente, e das doenças 
e agravos relacionados à falta de saneamento, com o intuito de realizar o 
monitoramento pré e pós-intervenção dos empreendimentos de saneamento e o seu 
impacto na saúde pública; 

▪ Identificação dos equipamentos comunitários e serviços públicos disponíveis na 
localidade destacando o grau de atendimento à demanda; 

▪ Outras informações julgadas necessárias pelo agente operador para análise da 
viabilidade social do empreendimento. 

 
b) Planejamento do processo de mobilização e participação da sociedade na 

condução do trabalho socioambiental por meio do desenvolvimento de ações como: 
constituição ou fortalecimento dos conselhos existentes, reuniões de planejamento 
comunitário, palestras, assembleias, audiências públicas, campanhas educativas e 
outras ações que elevem o nível de conhecimento da população beneficiada sobre a 
intervenção a ser implementada e estimulem e sensibilizem as lideranças 
comunitárias e a população em geral, para participar do planejamento e 
implementação do empreendimento. 

 
c) Estabelecimento e a formalização de parcerias envolvendo poder público e 

sociedade civil para a realização de ações integradas, visando fortalecer as 
potencialidades locais, promover a articulação e contribuir com a continuidade das 
ações implementadas no trabalho socioambiental; 
 

d) Elaboração de proposta de intervenção socioambiental (ações práticas de 
educação ambiental e mobilização social envolvendo a comunidade beneficiada) 
adequada à realidade local e tendo como referência os seguintes aspectos: 

▪ Constituição e fortalecimento de grupos de atuação local que atuem no planejamento, 
acompanhamento e avaliação das intervenções promovidas e incorporem a 
importância do controle social na resolução dos problemas de saneamento e saúde; 

▪ Fortalecimento das instituições, foros e colegiados, municipais e/ou regionais com o 
intuito de promover a discussão qualificada acerca da temática, e nos casos em que 
for pertinente, estimular a constituição de câmaras técnicas de saneamento; 

▪ Elaboração e confecção de material de apoio pedagógico e definição de estratégias 
participativas de comunicação com finalidade educadora, envolvendo a produção 
coletiva e a divulgação dos materiais elaborados, e outras demonstrações culturais 
sintonizadas, nos diversos meios de comunicação comunitários e de massa 
existentes. O intuito deve ser informar de maneira didática as características das 
obras a serem implantadas, seus objetivos e benefícios para a população; bem como 
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dos impactos das diversas etapas (cronograma) das obras, a fim de buscar soluções 
de convivência e tratamento para os problemas temporários consequentes da 
intervenção junto aos moradores afetados. 

▪ Necessidade de promover processos de formação/capacitação continuada de 
agentes/educadores ambientais e em saúde; 

▪ Incentivo ao desenvolvimento de tecnologias sociais sustentáveis, resultantes do 
compartilhamento dos saberes populares e conhecimentos técnicos. 

 
e) Monitoramento das ações em desenvolvimento com o intuito de verificar o alcance 

das metas propostas para o processo de mobilização da comunidade e a participação 
da mesma nas intervenções desencadeadas. Para esta fase deve ser previsto um 
conjunto de indicadores8 relacionados aos processos de educação ambiental, 
mobilização e participação social, visando verificar a qualidade e a abrangência das 
ações realizadas e a percepção dos beneficiários em relação às mudanças 
provocadas. O monitoramento oferece informações para subsidiar a análise dos 
resultados e impactos positivos das ações desenvolvidas e possível readequação das 
ações futuras; 
 

f) Definição de mecanismos e procedimentos participativos para o exercício do 
controle social na avaliação das ações de saneamento desenvolvidas; 
 

g) Definição de estratégias de continuidade do trabalho socioambiental para além do 
cronograma de execução do empreendimento, destacando as parcerias 
consolidadas, os grupos e instituições locais com atuação convergente e potencial 
para contribuir na continuidade, assim como os procedimentos a serem adotados no 
processo. 
 

7.2 É fundamental verificar a possibilidade de ancoragem dos trabalhos desenvolvidos junto 
aos órgãos parceiros com capacidade para estabelecer a continuidade necessária, e 
ainda, observar a existência de outras políticas públicas em desenvolvimento no 
município que possam, ao longo de sua implementação, contribuir para a permanência 
dos processos iniciados. 
 

7.3 Essa estratégia pode prever o desenvolvimento e aplicação de um instrumento 
padronizado de coleta de informações (como, por exemplo, um questionário com 
perguntas objetivas e subjetivas, a ser aplicado em momentos distintos, antes e depois 
da intervenção) para comparar a percepção da população em relação aos serviços 
prestados, bem como verificar os efeitos imediatos e de médio prazo provocados na sua 
qualidade de vida. 
 

8 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA 
 

▪ Apoio técnico aos processos expropriatórios, às remoções e realocações das famílias 
atingidas pela obra 

 
a) Elaboração de cronograma de trabalhos em conformidade com a programação da 

obra, identificando e informando os pontos críticos que possam comprometer o 
avanço das mesmas; 

b) Identificação dos prováveis locais que podem ser caracterizados como pontos de 
maior dificuldade nas ações de desocupação e implicação nos prazos e custos de 
execução da obra, servindo como orientação ao planejamento dos trabalhos; 
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c) Formulação de novos documentos das propriedades parcialmente atingidas; 
d) Elaboração de relatórios periódicos de desenvolvimento dos trabalhos, identificando 

as dificuldades e as ações tomadas para equacionamento; entre outras. 
 

▪ Laudos de Consultoria Especializada 
 

a) Elaboração de documentos que corroborem técnica e administrativamente no 
equacionamento de pendências e/ou na busca de soluções de maior viabilidade 
econômica e legal aos problemas decorrentes das atividades de implementação do 
PTSA. 

▪ As propostas a serem apresentadas deverão estar em conformidade com o Anexo III 
- Diretriz para Trabalho Socioambiental do Manual para Apresentação de Propostas – 
Sistemática 2010/2011 da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do 
Ministério das Cidades. 
 

9 LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PTSA 
 

9.1 As ações do PTSA serão desenvolvidas, prioritariamente, no interior dos bairros-alvo da 
intervenção, quando necessário, nas dependências dos espaços públicos já existentes 
e/ou no canteiro de obras. 

 
9.2 Para as atividades de campo, a CONTRATADA poderá utilizar como apoio o Escritório 

de Obras da UCP - Maracanã, que estará instalado na área de implantação do 
empreendimento.  

 
9.3 No escritório da CONTRATADA deverão estar à disposição toda a documentação 

referente ao PTSA para facilitar as fiscalizações da UCP - Maracanã, da CAIXA ou ainda 
de qualquer outro órgão fiscalizador do Projeto. 
 
 

10  ORGANIZAÇÃO REQUERIDA DA EMPRESA CONTRATADA 
 
A empresa Contratada deverá manter veículos, equipamentos e demais necessidades em 
número apropriado, guardando coerência com o estabelecido pelas planilhas de preços 
unitários discriminadas no edital e na proposta. 
 
A efetiva mobilização da equipe e veículos deverá ser compatível com o cronograma dos 
serviços no campo, em consonância com as orientações e solicitações da Fiscalização da 
UCP - Maracanã. 
 
11  RELATÓRIOS 
 
A empresa Contratada deverá elaborar relatórios em 3 (três) vias de acordo com os padrões 
estabelecidos pela Prefeitura de Contagem, contemplando entre eles: 

▪ Relatórios mensais de acompanhamento com o registro das atividades realizadas no 
decorrer do mês; 

▪ Relatório semestral demonstrando o desenvolvimento gradual e evolutivo da 
execução dos serviços contratados. Estes relatórios serão divulgados em reuniões 
participativas de avaliação de desempenho, apontando, quando for o caso, os 
desvios ocorridos no projeto e orientando quais as providências necessárias para a 
adequação dos mesmos; 
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▪ Relatório Final condensando, organizando e consolidando as informações técnicas, 
financeiras e administrativas a respeito da obra; 

▪ Relatórios Específicos exigidos pelos Órgãos Financiadores respeitando os modelos 
e as informações que nele deverão estar contidas. 
 

12 PESSOAL 
 
A equipe técnica a ser mobilizada com o desafio de desenvolver o trabalho socioambiental 
deverá ser coordenada por profissionais com formação em Serviço Social ou Ciências 
Sociais, apresentar experiência comprovada em ações de desenvolvimento comunitário, 
além de Profissionais de Nível Superior, Nível Técnico, Administrativo, Auxiliar e Estagiários. 
 
A referida equipe deverá ser prevista em qualidade e quantidade suficiente para desenvolver 
todas as atividades previstas neste PTSA, contando, no mínimo, com os profissionais 
indicados a seguir: 
 

a) Coordenador Técnico (Profissional Nível Superior Sênior) 
▪ Formação comprovada: Assistência Social ou Ciências Sociais; 
▪ Tempo de graduação: 15 anos (mínimo); 
▪ Experiência na execução ou coordenação ou supervisão de trabalhos de 

mobilização, remoção e reassentamento no contexto de obras de urbanização ou 
requalificação urbana de áreas de interesse social. 

 
b) Profissional Nível Superior Pleno 

▪ Formação comprovada: Assistência Social ou Ciências Sociais; 
▪ Tempo de graduação: 10 anos (mínimo); 
▪ Profissionais com experiência na área de interesse. 

 
c) Profissional Nível Superior Júnior 

▪ Formação comprovada: Assistência Social ou Ciências Sociais; 
▪ Tempo de graduação: 02 anos (mínimo) 
▪ Profissionais com experiência na área de interesse. 

 
d) Técnico Sênior 

▪ Formação comprovada: Técnico de nível médio na área de interesse; 
▪ Experiência profissional mínima comprovada de 10 anos na área de atuação. 

 
e) Técnico Pleno 

▪ Formação comprovada: Técnico de nível médio na área de interesse; 
▪ Experiência profissional mínima comprovada de 05 anos na área de atuação. 

 
f) Técnico Júnior 

▪ Formação comprovada: Técnico de nível júnior na área de interesse; 
▪ Experiência profissional mínima comprovada de 02 anos na área de atuação. 

 
g) Estagiário de Assistência Social ou Ciências Sociais 

▪ Formação comprovada: Ensino superior em Assistência Social ou Ciências 
Sociais (em curso). 
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Estes profissionais poderão ser indicados por trabalhos com tempo determinado ou 
indeterminado. Poderão ser acionados sempre quando a Fiscalização da UCP - Maracanã 
achar necessário.  
 
Os profissionais que prestarão serviços à UCP - Maracanã necessariamente farão parte do 
quadro técnico da empresa Contratada, comprovadamente registrados através da carteira de 
trabalho. A empresa Contratada enviará à SEMOBS a comprovação da vinculação 
empregatícia das admissões efetuadas. 
 
13 DOS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS 
 
Além dos insumos de mão de obra, a empresa Contratada fornecerá apoio ao Contratante, 
através da disponibilização de equipamentos, materiais e serviços, conforme discriminado a 
seguir. Os equipamentos, materiais e serviços referidos deverão atender as especificações 
constantes do quadro seguinte: 
 

Material Gráfico de Comunicação Social (incluindo textos jornalísticos, arte e serviços de 
gráfica) e Cursos de Formação 
Folder, cartilhas, cartazes, panfletos/convite, banners, veiculação em carro de som, cursos de 
formação (pagamento a instrutores para elaboração e realização do seminário técnico). 

Eventos 
Infraestrutura para assembleias com capacidade para 50 a 200 pessoas, cachês para 
apresentações de esquetes teatrais incluindo transporte, cenários, figurinos, apresentação de 
atores e criação das peças e infraestrutura para realização de seminários técnicos e/com a 
comunidade sobre educação sanitária e ambiental. 

Servidor de alto desempenho 
Servidor Dell PowerEdge T330 A20 E3-1220v6 8Gb 2x1Tb, com controladora; 
Processador Intel Xeon E3-1220 v6 de 3 GHz, cache de 8 MB, 4 núcleos/4 segmentos, turbo 
(72 W) - UDIMM DE 8 GB, 2400 MT/S, ECC - 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Hot-plug Hard 
Drive; 
Sistema operacional Windows server 2016 Essentials em português licenciado; 
Aplicativos Office 2016 Profissional em português; 
Antivírus; 
Acessórios: Monitor 21,5" Full HD, Teclado, Mouse, Roteador, Nobreak 1200VA, Switch 48 
portas. 

Microcomputador de alto desempenho 
Processador: Intel Core i5, com memória de 8GB, HD 1 TB (equivalente ou superior); 
Sistema operacional Windows server 2016 Essentials em português licenciado; 
Acesso à internet em todos os computadores; 
Aplicativos: Office Professional, em português; 
Monitor: LED 21,5", Full HD; 
Placa de vídeo: 1GB; 
Antivírus; 
Acessórios: Teclado, mouse, estabilizador de voltagem, etc. 

Notebook de alto desempenho 
Processador: Intel Core i5 (equivalente ou superior) 
Sistema operacional Windows server 2016 Essentials em português licenciado 
Aplicativos: Office Professional, em português 
Monitor: LED 15,6", Full HD, c/ webcam 2.0 MP 
Memória: 8GB SDRAM 
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Disco rígido: 1 TB SATA 7200 rpm 
Unidade óptica: DVD/CD Dual Layer 
Placa de vídeo: NVIDIA Geforce GT 525M de 2 GB, ou similar 
Antivírus; 
Acessórios: Mouse sem fio, carregador e capa/mochila 

Impressora A3 
Equipamento para uso em rede, tanque de tinta, colorida, com resolução gráfica compatível 
com impressões gráficas de alta precisão. 

Impressora A4 

Equipamento monousuário, tanque de tinta, colorida, velocidade de impressão mínima de 33 
páginas por minuto. 

Máquina copiadora multifuncional  
Copiadora formato A3 e A4, laser colorido profissional, alimentação manual e automática, 
velocidade mínima de 33 páginas por minuto, flexibilidade de conexão em rede. Wi-fi e cabeada 
com interface intuitiva para configurar e compartilhar em rede com ou sem fio. Com scanner e 
impressão duplex. 

Suprimentos de Informática 
Considerar em seus custos os gastos com toner, cartuchos e manutenção sempre que 
necessário e solicitado pela Supervisão. Para os suprimentos de informática manter sempre em 
estoque os materiais. Para o caso das manutenções nos equipamentos, onde exceder por mais 
de 01 dia de trabalho, substituir imediatamente o equipamento. 

Material para Escritório 
Fornecimento de material para escritório e serviços gráficos específicos, como: pastas, papéis 
para impressão, canetas, grampeadoras, etc., e eventuais requisições de serviços gráficos 
específicos junto a copiadoras. 

Veículo Leve 
Motor 1.0, novos 0 (zero)/km (considerar sempre como base o ano vigente do contrato e não a 
data de assinatura do contrato) com ar condicionado, direção hidráulica, 4 portas, com 320 
litros/mês de combustível, sem motorista, com seguro total e manutenções periódicas, onde 
exceder por mais de 01 dia de trabalho, substituir imediatamente o veículo. 

 
▪ Equipamentos em geral 

Os profissionais de nível técnico terão à sua disposição, fornecidos pela empresa 
Contratada, os equipamentos e materiais necessários ao desempenho de suas 
funções. 
 

▪ Veículos 
Todos os veículos deverão ser mantidos em perfeitas condições de uso. No caso de 
paralisação para manutenção (corretiva ou preventiva), deverá ser providenciada a 
imediata substituição do veículo. A Fiscalização da UCP - Maracanã se reserva o 
direito de, a qualquer tempo, fazer vistorias nos veículos com vistas à verificação das 
condições mecânicas e de segurança dos mesmos. Quando for o caso, a critério 
desta, poderão ser retirados de circulação até que se proceda aos reparos 
necessários. As despesas com manutenção e conservação serão de 
responsabilidade da empresa Contratada. Todos os veículos deverão ser licenciados 
e cobertos por seguro total. 
 

▪ Celulares 
Telefones celulares digitais com planos básicos de 100 e 400 minutos para realização 
de ligações. Os telefones deverão ser disponibilizados em planos coorporativos via 
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celular e/ou rádio, que permitam ligações entre os usuários sem a cobrança de 
tarifas. Além disso, deverá haver interrupção da realização de chamadas ao atingir o 
limite do plano, sendo possível apenas o recebimento de ligações. 

 
14 PRAZO 
 
O prazo de execução para os serviços de consultoria para implementação do PTSA para 
implantação da macrodrenagem e melhoria do transporte público coletivo componentes do 
Complexo Maracanã sob a responsabilidade e gestão da UCP - Maracanã está estimado em 
990 (novecentos e noventa) dias. 
 
15 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
Os serviços serão medidos mensalmente, conforme efetivamente executados considerando-
se os preços unitários propostos na proposta de preços da CONTRATADA, observado o 
cronograma físico-financeiro. 
 
16 ATRIBUIÇÕES DA PREFEITURA 
 
A Prefeitura de Contagem, por meio da UCP - Maracanã exercerá ampla fiscalização durante 
a execução dos serviços, devendo ter acesso às instalações da empresa Contratada a 
qualquer tempo, cabendo a esta o fornecimento dos relatórios e documentos que lhe forem 
solicitados. 
 
A SEMOBS obriga-se a fornecer à empresa Contratada todos os elementos e dados de 
interesse referentes aos serviços objeto do edital em questão. 
 
Contagem, 08 de maio de 2019  
 
 
 

ALMIR JOSÉ CAIXETA 
Coordenador Geral da UCP - MARACANÃ 
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