
TERMO DE REFERÊNCIA 

1 - OBJETO 

1.1 – Contratação de empresa prestadora de serviço de gestão e responsabilidade técnica de 
acervo de livros do projeto Estação Leitura do Metrô de BH, para utilização pelo público usuário 
do Metrô, de forma gratuita. 

 

2 - JUSTIFICATIVA 

2.1 - A necessidade dos serviços deve-se à preocupação da CBTU/STU-BH em encontrar 
solução para a continuidade do serviço oferecido e do incentivo à leitura à população de mais 
de 5 mil sócios, beneficiada pelo acesso gratuito a mais de 5 mil títulos, bem como sua 
responsabilidade social em manter o hábito criado e implementado em seus usuários, que 
proporcionou uma mudança cultural e educativa na vida dessas milhares de pessoas, desde a 
implantação da Estação Leitura em agosto de 2009.  

 

3 - RESULTADOS ESPERADOS 

3.1 - Manter e ampliar o público-alvo, no propósito de instituir o hábito de leitura em todas as 
pessoas que passam pela estação do Metrô, e com isto fazer de cada um dos sócios um 
multiplicador, quer seja para seu rol de parentesco, de amizade ou de trabalho, de tal forma que 
possamos colaborar com as autoridades de ensino no país em melhorar o nível de instrução da 
população. 

 

4 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 - A principal atividade a ser desenvolvida é a gestão da Biblioteca Estação Leitura. Sendo 
assim, entende-se por gestão: 

 Gestão do acervo, cadastro de usuários, controle de material a ser entregue, com 
observância às determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 Responsabilidade técnica pela Estação Leitura; 

 Responsabilidade pela emissão dos relatórios mensais; 

 Disponibilizar infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) e insumos necessários para 
funcionamento da biblioteca; 

 Operação da Estação Leitura; 

 Atendimento ao público da Estação Leitura; 

 Manter os catálogos do acervo completos e os catálogos de gêneros literários específicos 
atualizados e acessíveis aos sócios; 

 Controlar os empréstimos e suas devoluções; 

 Indicar à CBTU/STU-BH novos títulos para aquisição; 

 Indicar à CBTU/STU-BH a necessidade de renovação e/ou restauração de acervo; 

 Ao início e fim do contrato, realizar inventário dos bens patrimoniais da biblioteca; 

 Realizar e manter a limpeza da biblioteca semanalmente (estantes, armários, pisos, balcões e 
vitrines). 

 Toda comunicação/avisos da empresa gestora aos usuários deve ser submetida à aprovação 
antecipada da CBTU/STU-BH. 

 Cumprir as Diretrizes da CBTU/STU/BH. 

 

5 - LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 



 5.1 - A Estação Leitura funciona na Estação Central do Metrô de BH, localizada na Praça Rui 
Barbosa, s/nº - Centro. 

 

6 - CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1 - As seguintes condições se impõem como básicas: 

6.1.1 - Para a prestação dos serviços, a CONTRATADA manterá 3 (três) postos de serviços, 
sendo 2 (dois)  de escolaridade de nível médio, com carga horária de 40h/semanais, 1 (um) de 
nível supervisor com responsabilidade técnica devidamente registrado no  Conselho Regional 
de Biblioteconomia - CRB 06, com carga horária semanal de 15h para prestação de serviço de 
gestão e responsabilidade técnica de acervo de livros, com domínio para operar software de 
gestão de bibliotecas e com habilidade para se relacionar, supervisionar e treinar pessoas nas 
atividades pertinentes ao objeto do Contrato. Os serviços serão prestados de segunda a sexta-
feira. O horário de funcionamento da biblioteca será de 11h às 20 horas, ininterruptamente. 

6.1.1.1 – Os profissionais de nível médio cumprirão jornada de trabalho de 8 horas diárias, 
podendo estar compreendidas entre 10h e 21h, com 1 (uma) hora de almoço. Desta forma, em 
boa parte do funcionamento, os usuários contarão com a presença de 2 (dois) atendentes. É 
preferencial que este atendimento de dois profissionais seja realizado nos horários de maior 
movimento da biblioteca, ou seja, que estejam compreendidos entre 11h30 e 13h30 e 16h30 às 
19h.  

6.1.1.2 – O profissional de nível superior cumprirá jornada de trabalho de 3 horas diárias, 
estando compreendidas entre 11h e 20h. Desta forma, durante o funcionamento, os usuários 
contarão com a presença de um profissional qualificado para esclarecer dúvidas específicas 
sobre o acervo, além de prestar informações complementares inerentes às atividades 
realizadas pelo bibliotecário.  

 

7 - RESPONSABILIDADES DA CBTU/STU - BH 

7.1 - Fornecer todas as informações referentes aos assuntos relativos à execução dos serviços, 
sempre que necessário. 

7.2 - Emitir Ordem de Serviço, aprovar medições e faturas e emitir atestados de execução dos 
serviços. 

7.3 - Solicitar a substituição de profissional da CONTRATADA nos casos em que os serviços 
não estejam sendo executados satisfatoriamente, a seu inteiro juízo.  

7.4 - Facilitar o acesso da CONTRATADA ao local de trabalho. A permissão dá acesso à área 
paga da estação Central, onde está localizada a biblioteca, e aos banheiros e cozinha 
destinados aos empregados e pessoas que prestam serviço à CBTU Belo Horizonte, uma vez 
que a Estação Leitura não conta com tais dependências. O acesso não inclui a liberação 
gratuita para embarque nos trens da CBTU Belo Horizonte.  

7.5 - Efetuar o pagamento pelos serviços prestados. 

7.6 – Disponibilizar o banco de dados com todo o acervo e informações dos usuários da 
biblioteca em formato CSV para importação em sistema próprio da contratada. 

7.7 – Avaliar e aprovar propostas de alterações no layout da biblioteca, incluindo incorporação 
de mobiliário, modificações na disposição das estruturas internas, entre outros.   

7.8 – Responsabilizar-se pela manutenção da estrutura da biblioteca, naquilo que se refere 
especificamente às estruturas físicas (rede telefônica, cabeamento de internet, paredes 
externas, rede elétrica, entre outras)  

 

8 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

8.1 – Efetuar os pagamentos dos salários, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários 
referentes aos postos de serviços contratados e demais custos diretos e indiretos. 

8.2 - Encaminhar ao fiscal do contrato relação contendo nome, endereço e telefone dos seus 
empregados, devendo mantê-la atualizada. Essas informações são imprescindíveis para que os 



seus empregados tenham livre acesso à Estação Central durante o horário de funcionamento 
da biblioteca. 

8.3 - Providenciar imediatamente a substituição ou designar empregado seu para cobrir 
eventuais absenteísmos, ocorridos durante a prestação de serviço, bem como ausência devido 
a férias e licenças, sem qualquer acréscimo ao preço contratado. 

8.4 - Comunicar, por escrito, à CBTU/STU - BH, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, o 
período de gozo de férias do empregado que estiver prestando os serviços. 

8.5 - A substituição de pessoal por outros motivos que não os previstos neste Termo, por 
iniciativa da CONTRATADA, deverá ser comunicada, por escrito, à CBTU/STU - BH, com 
antecedência mínima de 24 horas. 

8.6 - Manter, durante toda a vigência dos serviços, a compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas e todas as condições de habilitação que a qualificaram. 

8.7 - Comunicar imediatamente à CBTU quaisquer problemas que dificultem o fiel cumprimento 
deste Termo. 

8.8 - Fornecer mensalmente o registro diário dos horários de abertura e fechamento da 
biblioteca à CBTU/STU - BH. 

8.9 – Fornecer e instalar a infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) - computadores, 
impressoras, scanner e demais que se fizerem necessários, assim como componentes e 
suprimentos para o funcionamento dos mesmos - para realização do serviço e responsabilizar-
se pelos custos de aquisição e manutenção que garantam o funcionamento destes 
equipamentos. (Ver item 9 deste Termo) 

8.10 – Fornecer software para gestão do acervo da biblioteca, incluindo o seu licenciamento, se 
for o caso, sem quaisquer ônus para a CBTU/STU-BH.  

8.11 – Disponibilizar o fornecimento de licença ao sistema de gestão utilizado para um 
computador na CBTU/STU-BH, permitindo o acesso para a visualização de relatórios e 
exportação de dados. 

8.12 – Produzir relatório mensal com informações sobre empréstimos, número de sócios, perfil 
do sócio, acervo, empréstimos por classificação, entre outras informações, solicitadas pela 
CONTRATADA. 

8.13 – Disponibilizar informações à CBTU/STU-BH referentes à biblioteca sempre que for 
solicitado, como: banco de dados, relatórios, entre outros.  

8.14 – Ao término do contrato, fornecer o banco de dados da biblioteca com todas as 
informações tanto antigas quanto as que vieram durante a execução, em um único arquivo em 
formato CSV ou outro autorizado pela CBTU/STU-BH, e facilitar a migração deste material para 
outro software livre a ser definido pela CBTU/STU-BH.  

8.15 – Responsabilizar-se pelos custos de limpeza da Biblioteca, incluindo compra de produtos 
utilizados nestas atividades.  

8.16 - Submeter à aprovação da CBTU, de forma detalhada, toda e qualquer alteração no 
Layout da Biblioteca, inclusive a inclusão de móveis. Caso seja do interesse da contratada a 
inclusão ou troca de mobiliário, os custos referentes a qualquer aquisição ficarão a cargo da 
contratada. 

8.17 – Zelar pela estrutura oferecida pela CBTU. 

8.18 – Suprir a biblioteca dos insumos necessários para o pleno funcionamento do espaço, 
compreendendo todos os materiais de escritório utilizados na rotina de atendimento e gestão 
do acervo, a exemplo: papéis, lápis, caneta, borracha, cartuchos, bobinas de impressão, capa 
protetora para carteiras, cola, grampos, clipes, entre outros.  

 

9 - INFRAESTRUTURA MÍNIMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DA BIBLIOTECA 

9.1 - 2 (dois) computadores com processador de 4 (quatro) núcleos e memória RAM de 2GB, 
com sistema operacional, suíte de escritórios e demais softwares necessários, licenciados em 
nome da contratada. 



9.2 - 2 (duas) impressoras sendo uma jato de tinta e outra de comprovante fiscal, ambas 
compatíveis com o software de gestão da contratada.   

9.3 - 1 (um) scanner compatível com o software de gestão da contratada. 

9.4 - Software de gestão da biblioteca licenciado para a quantidade de equipamentos que serão 
utilizados no local. 

9.5 - Ao final do contrato, deverá ser fornecido arquivo único em formato CSV, contendo todas 
as informações (tanto iniciais quanto as atualizadas no período de vigência do contrato) da 
biblioteca para a CBTU/STU-BH. 

9.6 - Fica a cargo da CBTU/STU-BH avaliar e aceitar a exportação dos dados para outro 
formato de arquivo. 

9.7 - O software de gestão da biblioteca deverá ter a capacidade de: 

9.7.1 - Emitir relatório de quantidade de atendimentos executados por período; 

9.7.2 - Efetuar backup diário automático de toda a base de dados e a sua cópia de forma 
automática para local de rede definido pela CBTU/STU-BH; 

9.7.3 - Efetuar a exportação de todos dados em formato CSV ou outro formato de comum 
utilização, aprovado pela CBTU-STU-BH; 

9.7.4 - Emitir relatório de perfil dos sócios (faixa etária, escolaridade e sexo); 

9.7.5 - Emitir relatório referente ao acervo classificados por: autor, título e classificação literária. 

9.7.6 - Emitir relatório de empréstimos dos títulos mais retirados por período. 

9.7.8 - Emitir relatório de leitores que realizaram maior quantidade de empréstimos por período. 

9.8 - Leitor de código de barras compatível com o software da contratada para ser utilizado para 
registro de empréstimos; 

9.9 – Deverão ser instalados estabilizadores de tensão de potência equivalente para cada 
equipamento eletrônico do local para proteção de sobrecarga, sendo recomendada a utilização 
de no-break individual para os computadores.  

9.10 - O licenciamento dos programas contidos nos computadores deverá ser comprovado 
através de documentação apropriada e encaminhado à CBTU/STU-BH para avaliação.  

9.11 - Em caso de inoperância de software ou qualquer equipamento periférico ou outros 
relacionados à TI, a contratada deverá providenciar a substituição e/ou reparo em um prazo 
máximo de 24 horas sob pena de multa contratual. 

9.12 - Será realizada vistoria da estrutura de TI da contratada pela área de informática da 
CBTU/STU-BH para garantir o cumprimento das especificações mínimas da estrutura. 

9.13 - A CBTU/STU-BH se resguarda a não autorizar o início das atividades da contratada, 
caso haja reprovação da vistoria elétrica e/ou de informática até que ocorra a sua completa 
adequação, acarretando em multa por atraso na execução conforme cláusula contratual.   

 

10 - FISCALIZAÇÃO E FATURAMENTO 

10.1 - O pagamento será realizado mensalmente, mediante conferência e medição, pelas horas 
efetivamente trabalhadas, de acordo com o Cronograma financeiro.  

11 – VALOR  

11.1 - O preço ora contratado será considerado completo e suficiente para quitar e cobrir todas 
as etapas deste contrato, tais como: encargos trabalhistas, inclusive despesas rescisórias, 
salários, aumentos salariais decorrentes de sentença normativa, convenção coletiva ou acordo 
coletivo, adicionais legais, transporte, FGTS, inclusive multa rescisória, uniformes, EPI’s, 
encargos previdenciários, acidentes do trabalho, taxa de administração, lucro, custos para 
aquisição e execução das atividades/obrigações descritas nos itens “8 e 9” deste Termo de 
Referência, bem como toda e qualquer despesa direta e indireta e quaisquer modalidades de 
tributos fiscais e parafiscais, que porventura incidam sobre o objeto do presente Contrato, 
exceto CSLL e IRPJ por serem personalíssimos da CONTRATADA. 

 



12 - PRAZO DO CONTRATO 

12.1 - O prazo contratual é de 12 (doze) meses consecutivos a contar da sua assinatura, 
podendo ser prorrogado, se a lei o permitir, mediante Termo Aditivo. 

 

13 - DIRETRIZES – CBTU/STU - BH 

13.1. Gestão do acervo 

13.2. Migração do software, circulação, preservação, conservação e organização do acervo e 
do arquivo administrativo. 

13.3.  Tratamento da informação 

13.3.1. Catalogação (AACR2 e MARC21), classificação (CDD). 

13.4.  Cadastro de usuários 

13.4.1. Atenção e precisão ao cadastramento e registro no sistema quanto aos dados da 
documentação, contatos e termo de compromisso; 

13.5. Disseminação da informação e acesso ao acervo 

13.5.1. Realizar a atualização regular dos catálogos para consulta do acervo e permissão de 
livre acesso aos sócios no balcão da biblioteca. 

13.6. Etiquetação dos livros: 

13.6.1. Sobre a etiquetação é aconselhável para a sua proteção e preservação o uso do papel 
contact, pois, caso seja necessária a troca da etiqueta ou sua retirada, em caso de 
descarte/doação, não haja danos ao livro. É vedada a utilização de fita adesiva para este fim. 

13.7. Restauração de livros: 

13.7.1. Informar mensalmente a relação de livros separados para restauro. Avaliando sempre a 
melhor forma de recomposição dos volumes, se por meio da restauração ou pela aquisição de 
novo volume. Considerando sempre a opção mais viável economicamente. 

13.8. Descarte ou doação do acervo: 

13.8.1. Para descarte ou doação do acervo, que deve ser precedido de criteriosa avaliação de 
cada volume, estudo de hábitos de leitura dos usuários e da autorização do gestor do contrato, 
as etiquetas de identificação de cada livro deverão ser retiradas. No caso de descarte ou 
doação por duplicidade de acervo, os volumes em melhor estado deverão ser conservados e os 
mais velhos e/ou danificados doados ou descartados. 

13.9. Doações recebidas: 

13.9.1. Antes de recebermos doações, deverá ser informado ao doador que não serão aceitos 
livros didáticos, revistas, livros especializados, e apenas livros em bom estado que não estejam 
sujos, rasgados, com folhas soltas, páginas antigas como textura de jornal. 

13.9.2. Os livros recebidos em doação, que por algum motivo não servirem ao nosso acervo, 
devem ser separados para outros projetos da CBTU. 

13.10. Títulos sugeridos para renovação do acervo em compras futuras: 

13.10.1. Registrar sistematicamente os títulos mais procurados pelos usuários que por algum 
motivo não estejam contemplados no acervo, seja por estarem danificados, não devolvidos, ou 
que pertençam a alguma coleção e ainda não tenham sido adquiridos. 

13.11. Cobrança de empréstimos atrasados: 

13.11.1. Enviar e-mail de cobrança aos usuários com empréstimos atrasados semanalmente. O 
e-mail de cobrança deve ser submetido à aprovação do gestor do contrato. 

13.12. Comunicação da empresa gestora aos usuários 

13.12.1. Toda comunicação enviada aos usuários deverá ser submetida antecipadamente à 
aprovação do gestor do contrato. 

 
  



 
ANEXO I 

 
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MONTANTE A - MÃO DE OBRA + ENCARGOS QUANTIDADE PERCENTUAL 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

Salário mão de obra nível superior     

Salário mão de obra nível médio     

Outros – especificar         

ENCARGOS      

          

          

TOTAL MONTANTE A = MÃO DE OBRA + ENCARGOS        

          

MONTANTE B – INSUMOS QUANTIDADE PERCENTUAL 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

Vale Transporte      

Infraestrutura de TI     

Materiais de escritório     

Custos com limpeza     

Outros – especificar      

TOTAL MONTANTE B – INSUMOS     

          

MONTANTE C QUANTIDADE PERCENTUAL 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

Despesas Administrativas / Operacionais     

Lucro     

Outros – especificar     

TOTAL MONTANTE C     

      

TOTAL MONTANTE A + MONTANTE B + MONTANTE C     

         

MONTANTE D – TRIBUTOS      

TOTAL MONTANTE D      

          

VALOR MENSAL = MONTANTE A + MONTANTE B + MONTANTE C + MONTANTE D QUANTIDADE      

          

          

PREÇO GLOBAL = VALOR MENSAL X 12 MESES 12      

          

  
          

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 

CNPJ: 

 
LOCAL E DATA:  

 VALIDADE DA PROPOSTA=  

 
ASSINATURA DO REPRES. LEGAL E CARIMBO DA EMPRESA: 



ANEXO II 
 
 

PLANILHA DE ENCARGOS E TRIBUTOS  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ENCARGOS 

GRUPO A PERCENTUAL 

INSS  

 SESI ou SESC 

 SENAI ou SENAC 

 FGTS 

 Custeios das Prestações de Acidente de Trabalho 

 Salário Educação 

 SEBRAE 

 Total do Grupo A 

    GRUPO B PERCENTUAL 

Repouso semanal remunerado / Dias não úteis e dias úteis não 

trabalhados 

 Férias 

 Abono Constitucional – 1/3 Férias 

 13º Salário 

 Outros – especificar 

 Total do Grupo B 

    GRUPO C PERCENTUAL 

Aviso Prévio Indenizado 

 FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

 Reflexos no Aviso Prévio do 13º salário, férias e 1/3 de férias 

 Multa do FGTS 

 Outros – especificar 

 Total do Grupo C 

    GRUPO D PERCENTUAL 

Incidência do Grupo A sobre o Grupo B 

 Outros – especificar 

 Total do Grupo D 

    TOTAL DOS ENCARGOS 

  

TRIBUTOS 

 

 

MONTANTE D – TRIBUTOS PERCENTUAL 

ISS 

 COFINS 

 PIS / PASEP 

 Outros – especificar 

 TOTAL MONTANTE D – TRIBUTOS 

 

 


