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1. APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVAS 

 

O Parque Estadual da Serra do Rola Moça, criado pelo governo mineiro em setembro 

de 1994, protege parte de um dos maiores e mais importantes conjuntos de áreas 

naturais do Estado. Situado na porção sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte, 

na área de transição entre os biomas da Mata Atlântica e do Cerrado, envolve a 

conexão dos alinhamentos das serras da Moeda e Três Irmãos, onde estão presentes 

tipologias vegetais bastante diversificadas. Além das formações florestais, o parque 

possui importantes ocorrências de Cerrado e de Campos Altimontanos, com destaque 

aos campos sobre substrato ferruginoso, de grande diversidade botânica e expressiva 

quantidade de endemismos. Relacionada à diversidade das paisagens e à abundância 

de abrigos rochosos, a unidade de conservação apresenta uma fauna expressiva, com 

várias espécies animais listadas como ameaçadas, nos níveis nacional e estadual.  

Além da importância biológica, a unidade de conservação desempenha importante 

papel na proteção de mananciais de água que abastecem a capital mineira e 

municípios vizinhos: estão presentes em seus limites vários mananciais utilizados no 

abastecimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, explorados pela Copasa ou 

por condomínios residenciais.  

Vizinha à unidade de conservação se encontra instalada a Mina Capão Xavier, 

implantada em 2004 pela então MBR – Minerações Brasileiras Reunidas, empresa que 

mais tarde foi incorporada pela Vale. No âmbito do processo de licenciamento 

ambiental do empreendimento pelo Copam – Conselho Estadual de Política Ambiental, 

foram estabelecidas várias condicionantes ambientais, dentre elas o compromisso da 

empresa em apoiar ao IEF – Instituto Estadual de Florestas (órgão gestor das UCs 

estaduais em Minas Gerais) nas atividades de proteção e gestão do Parque Estadual da 

Serra do Rola Moça. Para cumprimento da condicionante, a então MBR assinou com o 

órgão, em 15 de janeiro de 2004, Termo de Compromisso, através do qual se 

responsabilizou pela aplicação na unidade de conservação, de recursos anuais da 

ordem de R$ 100.000,00 (corrigidos anualmente), em serviços de apoio na gestão e 

melhorias em sua infraestrutura. 

Para o cumprimento das obrigações previstas no Termo de Compromisso, a empresa 

firmou convênio com a instituição não governamental Asturies – Associação para o 

Desenvolvimento Turístico da Encosta da Serra, sediada em Belo Horizonte, cuja 

vigência se estendeu entre 2006 a 2013, sendo então suspenso.  
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No ano de 2014, a fim de dar prosseguimento ao atendimento das obrigações 

previstas no citado Termo de Compromisso, foi firmado convênio entre Amda e Vale, 

que desde então tem sido renovado anualmente Em 2017, o convênio previu a 

utilização de recursos no valor de R$ R$ 487.089,86 (quatrocentos e oitenta e sete mil, 

oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos). Destacam-se dentre os serviços e bens 

adquiridos para o Parque: obras para reformas no Centro Administrativo da unidade 

de conservação, de suas redes elétricas e de telefonia e instalação de sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas – SPDA, além da compra de materiais e 

equipamentos.  

O presente relatório descreve as atividades desenvolvidas no âmbito do convênio 

Amda/Vale de 2017, com utilização dos recursos acima citados.  

 

2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS. 

 

2.1 Reforma do telhado do Centro Administrativo do Parque Estadual da 

Serra do Rola Moça. 

 

As atividades foram executadas conforme especificação técnica (Anexo II), pela 

empresa Pavimentos e Construções, selecionada em processo de tomada de preços. A 

seguir são apresentadas imagens do layout do telhado do Centro Administrativo do 

parque (Figuras 1 e 2), bem como fotografias feitas através do uso de drone, de fases 

de sua execução (fotos 1 a 5). 
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Figuras 1 e 2: Layout do telhado do hall de entrada do Centro Administrativo do Parque Estadual da Serra do 
Rola Moça. 

 

 
Foto 1: Vista superior frontal da reforma do telhado em fase final de conclusão. 

 

 

 
Foto 2: Vista superior traseira da reforma do telhado em fase final de conclusão. 
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Foto 3: Vista superior da lateral esquerda em fase final de obras. 

 

 
Foto 4: Vista geral superior da cobertura do Centro Administrativo já concluída. 
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Foto 5: Acabamento interno em policarbonato do hall de entrada do Centro 
Administrativo já concluído. 

 

 

 

2.2 Reforma das redes elétricas e de telefonia e instalação de sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas - SPDA 

 

No âmbito do mesmo contrato realizado com a empresa Pavimentos e Construções 

foram também executados serviços de reforma da rede elétrica do Centro 

Administrativo da unidade de conservação, bem como implantação do sistema de 

SPDA atendendo aos critérios descritos na norma ABNT NBR 5419:2015. A 

especificação técnica para desenvolvimento dos trabalhos consta do Anexo III. As 

fotografias a seguir evidenciam as atividades executadas no período (fotos 6 a 9). 

 



 

9 
 

 
Foto 6: Novo quadro elétrico do Centro Administrativo, que substituiu o antigo. 

 

 
Foto 7: Execução da reforma da rede elétrica do Centro Administrativo do Parque Estadual 
da Serra do Rola Moça. 
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Foto 8: Substituição de tomadas e interruptores elétricos em todas as dependências do 
Centro Administrativo, em fase final de instalação. 

 

 
Foto 9: Substituição das luminárias e lâmpadas do Centro Administrativo. 
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2.3 Aquisição de bens para a unidade de conservação. 

 

Com os recursos de apoio à gestão do Parque referentes ao ano de 2017 foram 

adquiridos os seguintes bens e materiais e executados os serviços descritos, tudo 

conforme solicitação da gerência do Parque. 

 Aquisição de motocicleta XTZ 250 LANDER FLEX. 

 Instalação de sistema de projetor e sistema de som no auditório do Centro de 

Visitantes. 

 Aquisição de teclado Slim (duas unidades). 

 Aquisição de bateria para rádios DEP450 (10 unidades). 

 Aquisição de materiais diversos relacionados à manutenção das dependências 

do Centro Administrativo, conforme notas fiscais constantes do relatório 

financeiro. 

 Aquisição Óleo 2T (10 unidades), para equipamentos e motocicletas. 

 Adaptador HDMI/VGA para projetor de slides. 

 Aquisição de materiais diversos para o Centro de Visitantes, conforme relação 

constante do relatório financeiro. 

 Impressão de faixa para alerta da Febre Amarela. 

 Impressão de folders informativos sobre o Parque.  

 Troca dos vasos sanitários dos banheiros do Centro Administrativo do PESRM. 

 Manutenção dos veículos L200 e Palio Weekend. 

 Implantação do sistema de sinalização da Trilha do Cerrado, conforme relatório 

constante do Anexo IV. 
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2.4. Elaboração de estudos sobre as potencialidades de uso público e 

sustentabilidade financeira da unidade de conservação.  

 

No âmbito do plano de trabalho de 2017 foi incluída a realização de estudos sobre as 

potencialidades de uso público e a sustentabilidade financeira da unidade de 

conservação. A inclusão deste item no plano de trabalho refere-se à importância de se 

buscar forma de garantir a geração de alguma receita pela operação da unidade, de 

modo a viabilizar a melhoria das condições de uso público e de atendimento aos seus 

visitantes A preocupação com este tema tem merecido cada vez mais atenção de 

estudiosos das áreas protegidas no país e no mundo, principalmente ao se considerar 

as enormes dificuldades dos governos em manter estas áreas. 

A atividade do ecoturismo tem se despontado como um setor de grande dinamismo 

em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial do Turismo –OMT (agência 

especializada das Nações Unidas dirigida ao tema) seu crescimento gira em torno 20% 

ao ano e os investimentos realizados neste setor tiveram um crescimento da ordem de 

90% nos últimos 15 anos. 

O Brasil, embora considerado uma das regiões mais promissoras do planeta para o 

desenvolvimento da atividade ecoturística, em função de seus atrativos paisagísticos, e 

a fabulosa biodiversidade, tem ainda seu potencial neste setor extremamente mal 

aproveitado. As unidades de conservação brasileiras, com poucas exceções, se 

encontram muito mal estruturadas, e ainda recebem número reduzido de visitantes, 

frente ao seu potencial. E Minas Gerais também não escapa a este quadro. Tanto as 

UCs federais como as estaduais se encontram, em sua grande maioria, com estruturas 

deficientes, o que resulta na redução na redução da atratividade de visitação. Esta 

situação resulta ainda na prática da visitação predatória, com sérios problemas para a 

conservação das paisagens e da biodiversidade, através do lançamento de lixo, 

destruição da vegetação natural (pelos incêndios criminosos, coleta de plantas 

ornamentais, prática de esportes motorizados, caça, etc). 

Ao deixar de gerar renda, torna as áreas de proteção não sustentáveis 

economicamente, dificultando o fortalecimento de uma política nacional de unidades 

de conservação. É importante realçar as consequências econômicas do mal 

aproveitamento dessas áreas, gerando perdas anuais de divisas bastante significativas 

e desperdiçado um grande potencial de geração de renda e empregos. 
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Em Minas, o Parque Estadual da Serra do Rola Moça se destaca quanto ao potencial de 

visitação pública, juntamente com os parques do Rio Doce, Itacolomi, Ibitipoca e Rio 

Preto. Entretanto, grande parte das áreas que despertam maior interesse do público 

são hoje formalmente vedadas à visitação, por serem mananciais de água usados no 

abastecimento de cidades da RMBH. Embora exista proibição formal de visitação 

nestas áreas, elas são bem conhecidas dos amantes do ecoturismo e se encontram nos 

roteiros turísticos da região sul da Grande Belo Horizonte, divulgados em uma 

infinidade de sites que tratam do tema. Necessário então desenvolver formas de 

conciliar a visitação nestas áreas com a proteção das paisagens naturais, de sua 

biodiversidade e dos mananciais de água. 

Além do enorme potencial de visitação de setores do Parque, existe ainda um 

potencial de geração de receita não explorado, relacionado à possibilidade de 

concessão da Estrada Parque Serra do Rola Moça, via  que liga a BR 040 a localidades 

do município de Brumadinho, especialmente ao distrito de Casa Branca. Por esta 

estrada passa diariamente uma grande quantidade de pessoas, moradores ou 

visitantes ocasionais. A visitação ao Museu Inhotim tem também provocado aumento 

expressivo de usuários da via, que escolhem esta opção pela beleza das paisagens da 

Serra do Rola Moça.  

Considerando todo o exposto, decidiu-se inicialmente por incluir no plano de trabalho 

de 2017 a contratação de estudos relacionados às potencialidades de sustentabilidade 

do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, considerando os dois aspectos descritos: o 

potencial de visitação pública de áreas do parque e a viabilidade de operação através 

de mecanismos de concessão da Estrada Parque Serra do Rola Moça. Entretanto, 

durante sondagem de empresas que pudessem realizar o trabalho englobando os dois 

temas, percebeu-se a especificidade do segundo estudo (viabilidade da concessão da 

Estrada Parque Serra do Rola Moça). Decidiu-se então contratação em separado deste 

último estudo, opção devida também à insuficiência dos recursos previstos no plano 

de trabalho aprovado pelo IEF. 

Considerou-se ainda para a tomada de decisão quanto a esta estratégia de contratação 

o fato de que qualquer decisão de abrir ao uso público mananciais de água hoje 

controlados pela Copasa dependerá de prévia autorização da empresa. Assim, 

verificou-se como melhor alternativa, o estudo das potencialidades de uso para 

visitação de todos os setores do parque e de alternativas de viabilização desta 

visitação que não venham comprometer a qualidade da água destes mananciais. Os 

resultados destes estudos seriam então usados para subsidiar os entendimentos entre 
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IEF e Copasa, de maneira a indicar, quais as áreas poderiam ser utilizadas para esta 

finalidade e sob quais condições. Só após estes entendimentos poderiam ser 

detalhadas as propostas para a concretização do plano de utilização destes setores do 

Parque sob a responsabilidade da empresa pública de abastecimento e saneamento.  

Todos estes aspectos foram discutidos pela Amda e gerência do Parque, decidindo-se 

então por dividir o trabalho inicialmente previsto em duas etapas: a primeira delas 

referente ao estudo da viabilidade da operação da Estrada Parque Serra do Rola Moça 

sob regime de concessão ou de outra alternativa de parceria público/privada. Já a 

segunda, referente ao estudo de alternativas de uso público da unidade de 

conservação, considerando seus atrativos naturais e as vocações de uso de cada um 

dos setores do Parque. 

Em função da limitação de recursos financeiros previstos no Termo de Compromisso 

Vale/IEF para o ano de 2017, de maneira a possibilitar a execução das duas etapas dos 

estudos, a Amda se ofereceu para realizar a segunda etapa do trabalho (alternativas de 

uso público da unidade de conservação), de forma voluntária, sem gerar custos 

adicionais que pudessem ultrapassar o orçamento previsto para o ano. 

Assim, discutido o assunto entre Amda e gerência do Parque, a proposta foi gravada 

em ata de reunião, datada de 21 de novembro de 2017, através da qual as duas partes 

manifestam sua concordância com a solução apresentada. Foi enfatizado, porém, a 

conveniência de que os dois trabalhos fossem realizados de forma harmonizada, com 

orientações integradas, de modo a direcionar potenciais decisões do IEF no sentido de 

possíveis concessões de serviços, considerando o parque como uma só unidade, 

abrangendo todo seu espaço geográfico.  

Desta forma, a ata de reunião em que o assunto foi tratado se encontra inserido no 

presente relatório como Anexo V. Já no Anexo VI é apresentado o Termo de Referência 

de estudo da viabilidade técnica e financeira para estabelecimento de parceria 

contínua entre a administração pública e entes privados dos serviços de operação da 

Estrada Parque Rola Moça. Para a realização deste estudo, após processo seletivo de 

empresas, foi contratada a DR Assessoria – Negócios e Resultados. A equipe desta 

empresa selecionada envolveu técnicos com experiência comprovada em processos de 

concessão de rodovias e outras infraestruturas publicas, incluindo profissionais 

especializados no tema, em especial administradores, economistas, matemáticos e 

advogados, com especialização em contabilidade financeira e gerencial e em 

ferramentas de gestão e de qualidade. Os técnicos da equipe da empresa selecionada 

demonstraram ainda experiência comprovada na estruturação e implantação de 
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processos de avaliação regulatória, seguindo as orientações definidas pela ANTT – 

Agencia Nacional de Transporte Terrestres e ainda em desenvolvimento de processos 

e sistemas computacionais avançados para modelagens matemáticas e físicas e 

elaboração de processos e desenhos econômico-financeiros.  

Por fim, a equipe envolveu advogados com especialização em Direito do Estado e em 

Direito Regulatório e Concorrencial. 

Os produtos dos dois estudos citados foram encaminhados à Vale e ao IEF, em 

documentos distintos. 
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Anexo I 

 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA REFORMA DO TELHADO DO CENTRO 
ADMINISTRATIVO DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO ROLA MOÇA. 

 
 
 
 

1. Apresentação. 
 

O presente documento define as especificações técnicas para a reforma do telhado do 
Centro Administrativo do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, localizado junto à 
Portaria 3 desta unidade de conservação, próximo ao bairro Jardim Canadá, município 
de Nova Lima.  A reforma envolverá a troca da cobertura hoje existente, feita em 
policarbonato, cuja instalação completou 20 anos. Além de sua qualidade já estar 
comprometida pelo desgaste do tempo, sua instalação (quando da execução das obras 
de implantação do Centro) não obedeceu às recomendações técnicas, acarretando 
vazamentos de água de chuva, através das paredes laterais de vidro, no saguão 
principal da citada edificação. Ao escoar por esta vidraça lateral, a água penetra na 
área interna do corredor de entrada, acarretando riscos constantes de queda aos 
funcionários e usuários do prédio, já que o piso fica constantemente molhado. 
 
As obras envolverão também a troca das telhas cerâmicas das salas laterais do prédio, 
que atualmente apresentam vazamento em vários pontos. 
 
As obras de reforma a serem executadas obedecerão as especificações técnicas a 
seguir detalhadas. 
 
2. Reforma da cobertura existente (em policarbonato) do hall de entrada.  
 

 Detalhamento do projeto estrutural e arquitetônico, segundo as linhas gerais 
apresentadas nos desenhos em anexo, com respectiva ART. 

 Mobilização e instalação de placa de informação sobre a obra; 

 Retirada da cobertura atual de policarbonato. 

 Instalação da nova cobertura em telhas térmicas trapezoidais/paineis em aço 
galvalume, esp. 0,50/30/0,50mm, com pintura poliéster nas duas faces 
aparentes: face superior cor cerâmica e na face inferior, cor branca. 

 Instalação dos arremates (rufos): em chapa galvanizada, espessura 0,50 mm, 
com pintura poliéster cor cerâmica na face aparente. 
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 Instalação de rufos em chapas galvanizadas, incluindo colocação de tubos 
condutores de água pluvial em PVC, 75 mm, fixados por braçadeiras metálicas. 

 Instalação da cumeeira perfil, em chapas galvanizadas - espessura de 0,50mm, 
com pintura poliéster cerâmica na face superior. 

 Aplicação de selante à base PU TB 300 ml, cor branca. 

 Fixação da telha terça, com parafusos para madeira, acompanhada de arruela 
dupla em neoplene. 

 Fixação da telha terça, com parafuso próprio para este serviço, na dimensão 14 
x7/8”. 

 Instalação da estrutura metálica das tesouras em perfil laminado, conforme 
padrão existente. Instalação das Terças em perfil dobrado em aço corten. 

 Fechamento dos espigões em chapas de aço corten. 

 Instalação de calhas em aço corten, para coleta de águas pluviais.  

 Pintura com tratamento anticorrosivo das calhas e condutores.  
 
Observação: todos os materiais, insumos e equipamentos necessários serão de 
responsabilidade do contratado. 
   
3. Reforma da cobertura em telhas cerâmicas, sobre as quatro salas laterais do 

prédio. 
 

 Remoção das telhas coloniais atualmente instaladas, sem aproveitamento. 

 Fornecimento e instalação de novas telhas coloniais, capa e bica, fixadas com 
arame galvanizado. 

 Instalação dos rufos necessários, com chapa galvanizada chumbada na parede 
de alvenaria, revestidas com reposição de cangas, inclusive condutores de água 
pluvial do telhado em tubo PVC, esgoto, diâmetro de 75 mm, fixadas com 
abraçadeiras metálicas. 

 
4. Arremates finais e desmobilização das estruturas de apoio e limpeza geral de 

todo o local. 
 

 Deverão ser feitos todos os arremates finais, inclusive na pintura (caso seja 
danificada). Todas as estruturas necessárias à execução dos serviços serão 
desmobilizadas e toda a área do entorno será limpa, com remoção das sobras e 
restos gerados, de qualquer natureza. 
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Figuras 1 e 2: Vistas frontais e lateral, a partir de plano superior da cobertura do telhado.   

 

 
Figuras 3 e 4: Vista lateral, da esquerda, da cobertura do telhado.   

 

 
Figuras 5 e 6: Vista frontal, externa e interna, da cobertura do hall de entrada.  
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Anexo II 

 
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS NO  

CENTRO ADMINISTRATIVO DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO ROLA MOÇA 
  

REFORMA DAS REDES ELÉTRICA E DE TELEFONIA 
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - 

SPDA 
 

1.  Reforma da rede elétrica e de telefonia. 
  
Serão executados os seguintes serviços de reforma da rede elétrica da sede 
administrativa da unidade de conservação, localizada no bairro Jardim Canadá, 
município de Nova Lima, atendendo aos critérios descritos na norma ABNT NBR 
5410:2005. Deverão ser fornecidos anteprojeto, materiais, mão de obra especializada, 
ferramentas específicas, documentação de entrega com medições e ART. 
  
1.1. Elaboração de anteprojeto com dimensionamento, planta baixa, especificação e 

lista de material e detalhamento de infraestrutura, fiação e 
equipamentos/dispositivos a serem instalados, devidamente assinado por 
profissional habilitado, com emissão de ART. 
 

1.2. Substituição de toda fiação elétrica hoje existente em infraestrutura embutida, 
referente aos circuitos de iluminação, interruptores e tomadas, para todos os 
circuitos em todas as dependências do Centro Administrativo, incluindo condutor 
terra para todos os circuitos. 

 
1.3. Substituição das lâmpadas existentes por lâmpadas LED, adequando ou 

substituindo as luminárias, mantendo o índice de iluminância mínima prevista em 
norma para todas as áreas. 

 
1.4. Substituição de todas as tomadas elétricas, adotando o padrão nacional conforme 

NBR 14136:2010. 
 
1.5. Substituição de toda a fiação telefônica adotando o padrão de cabeamento 

estruturado conforme NBR 14565, adotando cabeamento 5e, incluindo a 
instalação de rack. 

 
1.6. Reinstalar a infraestrutura da rede elétrica e de telefonia, a ser instalado de forma 

aparente, utilizando eletrocalhas, perfilados, eletrodutos, caixas e conduletes de 
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alumínio / aço zincado / PVC, considerando ocupação máxima da infraestrutura 
conforme normas NBR 5410 e NBR 14136. 

 

1.7. Substituição do atual quadro elétrico por QDC de sobrepor Trifásico 3+N+T com 
barramento, disjuntor geral, 32 posições para disjuntores padrão DIN e DPS 
atendendo as recomendações da NR10. 

 
1.8. Revisão e manutenção das caixas de passagem externas incluindo limpeza interna, 

com revisão da infraestrutura e substituição das tampas se necessário. 
 
1.9. Revisão de todo o ramal de ligação entre o padrão da concessionária e o QDC 

interno incluindo verificação com revisão e substituição se necessário dos cabos, 
conectores, isolamentos e aterramentos. 

 
1.10. Identificação dos circuitos no quadro, tomadas, caixas de passagem, etc 

utilizando indicador indelével. 
 
1.11. Realização de testes de funcionamento com emissão de relatório de 

certificação dos pontos telefônicos. 
 
1.12. Emissão de projeto “as built” após conclusão dos serviços de instalação. 
 
2. Fornecimento e montagem de Sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas - SPDA. 
  
Serão executados os seguintes serviços de reforma do sistema de SPDA da sede 
administrativa da unidade de conservação, atendendo aos critérios descritos na norma 
ABNT NBR 5419:2015. 
 
Poderá ser utilizado o sistema Franklin, através de 1 ou mais mastros captores ou o 
sistema Faraday definidos em função do ante-projeto a ser elaborado e assinado pelo 
responsável técnico, baseado nas recomendações da norma vigente, revisão de 2015. 
 
Deverão ser fornecidos ante-projeto, materiais, mão de obra especializada, 
ferramentas específicas, documentação de entrega com medições e ART. 
 
 
2.1. Elaboração de ante-projeto com dimensionamento, planta baixa, especificação e 

lista de material, gerenciamento de risco e detalhamento do sistema a ser 
instalado, devidamente assinado por profissional habilitado, com emissão de ART. 
 

2.2. Instalação do sistema de captação conforme definido no ante-projeto a ser 
elaborado. 
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2.3.  Instalação do sistema de descidas conforme definido no ante-projeto 
apresentado. 
 
2.4. Instalação do sistema de aterramento conforme definido no ante-projeto a ser 
elaborado. 
 
2.5. Instalação do sistema de proteção interno conforme definido no ante-projeto. 
 
2.6. Realização da medição de continuidade elétrica conforme recomendações da 
norma vigente. 
 
2.7. Emissão do projeto “as built” após a conclusão dos serviços de instalação. 
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ANEXO III 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO ROLA 

MOÇA, RMBH, MG. 
 

EXECUÇÃO DE REFORMAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO. 

 
REFORMA DO TELHADO  

 
REFORMA DA REDE ELÉTRICA / IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ELÉTRICAS – SPCE 
 

Pelo presente contrato, a Associação Mineira de Defesa do Ambiente – Amda, situada 
à rua Antares, 134, bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte, inscrita no CNPJ 
20.473.625.001-88, representada por sua superintendente executiva, Maria Dalce 
Ricas, CPF 187058396-52; , e neste ato denominada Contratante, e a Pavimentos e 
Construções Nações Unidas Ltda., inscrita no CNPJ 05.156.381/0001-16, IE: 
650186215-0030, situada à Rua Estados Unidos, 44, Bairro Nações Unidas, CEP 36350-
000, São Tiago/MG, representada por João Evangelista Resende Silva, CPF: 
381.673.870-20, neste ato denominada Contratada, firmam o presente aditivo ao 
contrato de prestação de Serviços no Parque Estadual da Serra do Rola Moça, assinado 
em 23 de dezembro de 2014. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO  
 
Constitui objeto do presente aditivo a execução de reformas no Centro Administrativo 
do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, envolvendo a substituição da atual 
cobertura de telhado, reforma da rede elétrica e implantação de Sistema de Proteção 
Contra Descargas Elétricas – SPCE.  
 
Os serviços ora contratados integram conjunto medidas de apoio e de melhorias na 
infraestrutura da citada unidade de conservação, executadas através de Termo de 
Compromisso firmado entre o IEF – Instituto Estadual de Florestas e a empresa 
mineradora Vale e do Convênio de Cooperação firmado entre esta empresa de 
mineração e a Amda. Os serviços serão realizados de acordo com as especificações 
técnicas que acompanham este contrato, como Anexos I e II. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: DOS VALORES DO CONTRATO E FORMAS DE PAGAMENTO  
 
O valor total das obras contratadas é de R$ 292.300,00 (duzentos e noventa e dois mil 
e trezentos reais), a serem pagos em quatro parcelas, de acordo com o andamento das 
obras, segundo a escala a seguir apresentada. 
 

 30% (trinta por cento) do valor total, correspondendo a R$ 87.690,00 (oitenta e 
sete mil, seiscentos e noventa reais), referentes ao detalhamento dos projetos, 
mobilização e aquisição das telhas cerâmicas a serem usadas na reforma do 
telhado.  

 20% (vinte por cento) do valor total, correspondendo a R$ 58.460,00 (cinquenta 
e oito mil, quatrocentos e sessenta reais), referentes execução dos serviços 
detalhados nas planilhas constantes dos Anexos III e IV, com entrega prevista 
para 15 de setembro próximo.  

 20% (vinte por cento) do valor total, correspondendo a R$ 58.460,00 (cinquenta 
e oito mil, quatrocentos e sessenta reais), referentes execução dos serviços 
detalhados nas planilhas constantes dos Anexos III e IV, com entrega prevista 
para 30 de setembro próximo.  

 O restante, equivalente a 30% (trinta por cento) do valor total, correspondendo 
a R$ 87.690,00 (oitenta e sete mil, seiscentos e noventa reais), referentes à 
entrega final das obras.  

 

Após aprovação da medição pela Amda e gerência do Parque Estadual da Serra do Rola 
Moça, será expedida autorização para emissão da nota fiscal e o pagamento se dará 
em até 05 (cinco) dias úteis em conta corrente da contratada.  

 

As notas fiscais relativas aos serviços prestados somente poderão ser emitidas após 
solicitação formal do administrador do contrato ou pessoa por ele indicada. A data 
limite para que a Amda tome conhecimento físico da nota fiscal/fatura será até o dia 
20 (vinte) de cada mês. Caso isso não ocorra, a Amda devolverá o documento de 
cobrança, devendo a contratada apresentar novo documento de cobrança, a partir do 
primeiro dia útil do mês seguinte, sem que caiba qualquer compensação, a que titulo 
for.  

 

Qualquer serviço executado pela contratada que não esteja contemplado no presente 
contrato, sem aprovação prévia da Amda, será recusado sem direito a indenização.  
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CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES E DEVERES DA CONTRATADA  
 
São obrigações do contratado, sem prejuízo das disposições previstas em lei:  
 

 Prestar os serviços de acordo com as determinações da Contratante.  

 Fornecer todos os equipamentos e materiais necessários para a execução dos 
serviços.  

 Fornecer mão de obra especializada, arcando com a devida remuneração;  

 Responsabilizar-se por todos os encargos, inclusive os de natureza trabalhista, 
acidentária, previdenciária e tributária, decorrentes dos recursos humanos 
utilizados nos trabalhos, bem como, por todos os ônus que incidam sobre o 
presente Instrumento.  

 Comparecer espontaneamente em juízo no caso de eventual reclamatória 
trabalhista intentada por empregado seu, contra a Amda, após a notificação da 
mesma, reconhecendo a sua verdadeira condição de empregadora e substituir 
a Amda no processo, até a sua decisão final, arcando com os ônus de eventual 
condenação. 

 Prestar, sempre que solicitada, quaisquer informações ou esclarecimentos a 
respeito das atividades objeto deste contrato. 

 Observar e respeitar toda legislação, federal, estadual e/ou municipal que 
institui normas referentes às atividades envolvidas neste contrato. 

 Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que 
comprovem o cumprimento da legislação em vigor quanto aos encargos e as 
obrigações assumidas em decorrência deste Acordo, inclusive quanto à 
comprovação do pagamento dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais. 

 Observar e fazer com que seus empregados e/ou terceiros sob sua 
responsabilidade respeitem as normas relativas à segurança, higiene e 
medicina do trabalho. 

 Obter e manter em vigor, às suas expensas, quaisquer licenças ou autorizações 
que sejam necessárias para a execução do objeto. 

 Cumprir rigorosamente as normas técnicas relacionadas à prestação de 
serviços, responsabilizando-se pela qualidade dos materiais empregados e dos 
serviços executados, bem como pela segurança dos seus empregados.  

 Prestar os serviços com o acompanhamento de técnicos devidamente 
credenciados e capacitados.  

 Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer 
danos e prejuízos ou pessoais causados pelo contratado, seus empregados ou 
prepostos, ao contratante ou a terceiros.  
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 Responsabilizar-se por todo e qualquer dano, falta ou prejuízo, decorrente da 
ação de seus empregados ou prepostos no desempenho de suas tarefas.  

 Cumprir as chamadas e solicitações, dentro dos prazos, determinados pelo 
contratante.  

 Desenvolver os trabalhos previstos nos Termos de Referência e planilha anexa, 
constantes dos Anexos I e II do presente contrato.  

 Garantir a qualidade dos serviços prestados por prazo de 3 (três) anos, 
promovendo a recuperação de possíveis defeitos ocasionados por falhas na 
execução dos trabalhos.  

 

Para a realização dos pagamentos deverão ser ainda observadas as seguintes 
condições: 

 

 Não será aceita qualquer alteração na titularidade dos créditos.  

 Sendo a empresa optante no Simples Nacional, registrada em Belo Horizonte, 
serão retidos somente o ISS e INSS referentes às despesas de mão de obra. 
Caso a empresa seja registrada em outro município, será retido somente o 
INSS.  

 
CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES E DEVERES DA CONTRATANTE  
 
São obrigações da Contratante:  

 Solicitar o serviço em conformidade com suas necessidades, durante o período 

de contrato.  

 Acompanhar e fiscalizar, por um representante da Administração 

especialmente designado, a execução dos serviços do objeto deste contrato. 

Repassar as informações necessárias ao contratado para a correta execução 

dos serviços. 

 Notificar o contratado sobre as irregularidades na prestação dos serviços, 

fixando-lhe prazo para correção das mesmas. 

 Efetuar o pagamento na forma e prazo previstos no contrato.  

 Paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução dos serviços contratados, 

de forma parcial ou total, mediante pagamento único e exclusivo dos serviços 

executados.  
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CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS  
 
A Contratada executará as obras previstas no presente contrato no prazo máximo de 
60 (sessenta dias), a contar da assinatura do presente contrato. Em caso de condições 
climáticas adversas, como chuvas intensas e prolongadas que prejudiquem o 
andamento dos trabalhos, o prazo de entrega poderá ser prorrogado, mediante 
justificativas previamente apresentadas pela Contratada, com antecedência de 15 dias.  
 
CLÁUSULA SEXTA: DAS VISTORIAS  
 
A Contratante e a gerência do Parque Estadual da Serra do Rola Moça farão 
semanalmente, ou com frequência ainda maior, de acordo com a necessidade, o 
acompanhamento e medições das obras realizadas, a fim de verificar a adequação dos 
serviços às especificações técnicas e o andamento dos serviços, emitindo parecer 
técnico para a liberação dos recursos, proporcionalmente ao volume das obras 
realizadas.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS MULTAS  
 
Em caso de descumprimento por parte da Contratada de qualquer cláusula ou 
condição contratual, sem motivo justificado e aceito pela outra parte, esta poderá 
aplicar à parte infratora a seguinte multa não compensatória, de caráter 
exclusivamente penal, a importância correspondente a 10% (um por cento) do valor da 
medição da quinzena anterior, pela ocorrência de irregularidades relativas à prestação 
dos serviços objeto do presente contrato.  
 
As penalidades aplicadas à Contratada não excluem à mesma das responsabilidades 
por perdas e danos que causar à Amda em consequência do inadimplemento das 
condições contratuais.  
 
CLÁUSULA OITAVA: DA RENOVAÇÂO OU ADITAMENTO 
 
Este contrato poderá sofrer alterações e/ou inclusão de novas obras não previstas nos 
anexos, caso sejam necessárias, mediante a assinatura de Termo Aditivo. 
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CLÁUSULA NONA: DA ALTERAÇÃO UNILATERAL  
 
A Contratada reconhece a prerrogativa da Contratante em alterar unilateralmente este 
contrato, para possibilitar à melhor adequação as finalidades do interesse público, 
mediante justificativa previamente comunicada.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO  
 
As partes elegem o Foro da Comarca de Belo Horizonte - MG, para dirimir as questões 
decorrentes deste contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. E por estarem assim, justos e contratados, na melhor forma de 
direito, as partes assinam o presente instrumento de contrato, em 04 (quatro) vias de 
igual teor e forma, na presença de 02 (duas) Testemunhas.  
 
 
Belo Horizonte, 11 de Agosto de 2017.  
 
 
 
 
Maria Dalce Ricas  
Amda - Associação Mineira de Defesa do Ambiente  
 
 
 
 
João Evangelista Resende Silva  
Pavimentos e Construções Nações Unidas Ltda.  
 
 
Testemunha 01 
 
 
Nome:  
CPF: 

 
Testemunha 02  
 
 
Nome:  
CPF: 
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ANEXO IV 

Relatório de Implantação do Sistema de Sinalização da Trilha do Cerrado 
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ANEXO V 

Ata de reunião entre Amda e Gerência do Parque Estadual Serra do Rola Moça sobre 

o andamento das atividades relacionadas ao Termo de Compromisso Vale/IEF - apoio 

da empresa à implantação e operação do Parque Estadual da Serra do Rola Moça 

Recursos Relativos ao Ano de 2017. 
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ANEXO VI 

Estudo de viabilidade de concessão da Estrada Parque Serra Rola Moça, 

2017.
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