PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01-005.434/19-89
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2019
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DE ESTUDOS TÉCNICOS E PROJETOS EXECUTIVOS DE PRIORIDADE AO
TRANSPORTE COLETIVO NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BELO
HORIZONTE.
O Município de Belo Horizonte, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura –
SMOBI, através da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. – BHTRANS, por sua
Comissão Permanente de Licitação – CPL, designada pela Portaria BHTRANS DPR n.º 158/2018 de
20 de dezembro de 2018, observados os termos e condições previstos no Convênio de Cooperação
Técnica n.º 611/2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na
modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de Empreitada por
Preço Unitário, de acordo com as normas gerais da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto
Municipal n.º 11.245, de 23 de janeiro de 2003, Decreto Municipal nº 13.791, de 02 de dezembro de
2009, Decreto Municipal n.º 15.113 de 08 de janeiro de 2013, demais legislações complementares
vigentes e, ainda, com as condições do presente Edital e seus Anexos.
O aviso sobre esta licitação será publicado no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte – DOM,
Diário Oficial do Estado – “Minas Gerais”, em um jornal de grande circulação – “Hoje em Dia” e
divulgado através da Internet – site da PBH. Havendo modificação neste Edital, o aviso será
publicado da mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido. Demais publicações como modificações no Edital que, inquestionavelmente, não
afetarem a formulação das propostas, comunicados, esclarecimentos, impugnações, resultados de
habilitação e classificação, recursos, adjudicação e homologação, serão feitas unicamente no Diário
Oficial do Município – DOM e/ou no site da PBH.
Este Edital estará disponível para download no site da PBH, podendo ser obtida cópia na sala da
Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada à Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900,
Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte – MG, no horário de 10h às 15h, mediante comprovação de
pagamento do custo referente às cópias reprográficas.
Para consultas por meio da Internet, deverão ser acessados os sites:
PBH: www.pbh.gov.br ou Diário Oficial do Município – DOM: www.pbh.gov.br/dom
Constituem Anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:
ANEXO I

–

PROJETO BÁSICO

ANEXO II

–

LOTES DE VIAS

ANEXO III

–

MEDIDAS COADJUVANTES ÀS MEDIDAS DE PRIORIDADE NA
CIRCULAÇÃO

ANEXO IV

–

INDICAÇÃO DOS SERVIÇOS E ETAPAS PREVISTOS POR TRECHO
VIÁRIO

ANEXO V

–

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS E ETAPAS PREVISTOS

ANEXO VI

–

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE CALÇADAS

ANEXO VII

–

METODOLOGIA PARA PESQUISAS DE TRÁFEGO

ANEXO VIII

–

CICLOVIAS
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ANEXO IX

–

CRONOGRAMA FÍSICO

ANEXO X A

–

PLANILHA DE PREÇOS ESTIMADOS – LOTE 1

ANEXO X B

–

PLANILHA DE PREÇOS ESTIMADOS – LOTE 2

ANEXO X C

–

PLANILHA DE PREÇOS ESTIMADOS – LOTE 3

ANEXO X D

–

PLANILHA DE PREÇOS ESTIMADOS – LOTE 4

ANEXO X E

–

PLANILHA DE PREÇOS ESTIMADOS – LOTE 5

ANEXO XI A

–

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL - LOTE 1

ANEXO XI B

–

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL - LOTE 2

ANEXO XI C

–

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL - LOTE 3

ANEXO XI D

–

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL - LOTE 4

ANEXO XI E

–

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL - LOTE 5

ANEXO XII

–

MODELO DE CARTA PARA CREDENCIAMENTO

ANEXO XIII

–

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

ANEXO XIV

–

ANÁLISE CONTÁBIL E FINANCEIRA

ANEXO XV

–

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR

ANEXO XVI

–

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP

ANEXO XVII

–

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

ANEXO XVIII

–

MINUTA DE CONTRATO
CAPÍTULO 1
OBJETO

1.1 – OBJETO
1.1.1 – Contratação de empresa(s) para elaboração e Desenvolvimento de Estudos Técnicos e
Projetos Executivos de Prioridade ao Transporte Coletivo no Sistema Viário do Município de Belo
Horizonte.
1.1.2 – O serviço será prestado sob o regime de empreitada por preço unitário e pagamento por
medição mensal.
1.1.3 – As especificações técnicas e detalhamentos encontram-se devidamente explicitados no
Projeto Básico – Anexo I, nos Lotes de Vias – Anexo II, nas Medidas Coadjuvantes – Anexo III, na
Indicação dos Serviços e Etapas Previstos por Trecho Viário – Anexo IV, no Detalhamento dos
Serviços e Etapas Previstos – Anexo V, nas Diretrizes para Elaboração de Diagnóstico de Calçadas –
Anexo VI, na Metodologia para Pesquisas de Tráfego – Anexo VII, nas Ciclovias – Anexo VIII, no
Cronograma Físico – Anexo IX, na Planilha de Preços Estimados – Lote 1 – Anexo X A, na Planilha
de Preços Estimados – Lote 2 – Anexo X B, na Planilha de Preços Estimados – Lote 3 – Anexo X C,
na Planilha de Preços Estimados – Lote 4 – Anexo X D, na Planilha de Preços Estimados – Lote 5 –
Anexo X E e na Minuta de Contrato – Anexo XVIII.
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1.2 – VISITA TÉCNICA
1.2.1 – As empresas participantes da licitação poderão efetuar, caso queiram, visita técnica para
conhecimento dos tipos de serviços que serão realizadas.
1.2.1.1 – Considerando as especificidades dos trabalhos e a abrangência espacial do objeto, com
trechos viários bem diferentes, quer no que tange aos aspectos de mobilidade urbana, nos aspectos
físicos e também nos aspectos de uso e ocupação do solo, considera-se desejável que as empresas
interessadas no certame licitatório realizem uma visita de reconhecimento prévio dos trechos viários
objeto da contratação, de forma a melhor avaliarem as reais condições das vias e trechos a serem
estudados, conforme descrito no objeto.
1.2.1.2 – As empresas, caso queiram efetuar a visita técnica, deverão fazê-lo com a presença de
profissional de nível superior, Engenheiro ou Arquiteto Urbanista, devidamente credenciado para esta
finalidade, dos trechos viários objeto da presente licitação, com a finalidade de verificar todos os
aspectos técnicos que possam afetar na elaboração da sua proposta.
1.2.2 – Para realizar a visita, a empresa interessada deverá:
a) Para os Lotes 1, 2, 3 e 4: Entrar em contato com a Gerência de Estudos de Circulação e Projetos GECIP da BHTRANS, com a gerente Maria do Socorro Pirâmides Soares, através do telefone: (31)
3379-5765, para agendá-la.
b) Para o Lote 5: Entrar em contato com a Gerência de Planejamento da Mobilidade - GEMOB da
BHTRANS, com o gerente Marco Antônio Silveira, através do telefone: (31) 3379-5620, para agendála.
1.2.3 – Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento de informações constantes neste
Edital e seus Anexos e das condições locais pertinentes à execução do objeto não serão argumentos
válidos para reclamações futuras, nem desobrigam a execução do Contrato.
CAPÍTULO 2
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 – PODERÃO PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO
Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas, legalmente constituídas, isoladamente ou
em forma de consórcio, que operem no ramo pertinente ao objeto licitado, desde que satisfaçam as
exigências deste Edital e seus Anexos.
2.2 – IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO
2.2.1 – A participação nesta licitação estará impedida às pessoas físicas, bem como às jurídicas que,
na data prevista neste Edital para a entrega dos envelopes, encontrarem-se em qualquer uma das
seguintes situações:
a) Com falência decretada;
b) Declaradas inidôneas por qualquer Órgão Público;
c) Em suspensão temporária e impedidas de contratar com a Administração Municipal e/ou suas
Unidades descentralizadas ou vinculadas;
d) Empresas estrangeiras sem funcionamento no país.
2.2.1.1 – A observância das vedações do subitem 2.2.1 é de inteira responsabilidade da LICITANTE
que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis.
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2.3 – CONDIÇÕES DE ENDEREÇAMENTO E PROTOCOLIZAÇÃO DOS ENVELOPES
2.3.1 – Os Documentos para Habilitação – Envelope n.º 01 e a Proposta Comercial – Envelope n.º 02
deverão ser apresentados ao Protocolo da Comissão Permanente de Licitação – CPL da BHTRANS,
à Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte – MG, até às 9h45
do dia 19/03/2019, em envelopes separados, lacrados, rubricados e identificados na forma a seguir:
ENVELOPE N.° 01
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 01/2019
Documentos para Habilitação
À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. – BHTRANS
Data da sessão de abertura: 19/03/2019
Horário de início dos procedimentos: 10 horas
Local:
Endereço:

Sala de Licitações da BHTRANS
Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Buritis
30.455-902 – Belo Horizonte/MG

Nome/Razão Social da Licitante
CNPJ

ENVELOPE N.° 02
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 01/2019
Proposta Comercial
À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. – BHTRANS
Data da sessão de abertura: a ser definida pela CPL após o resultado final da habilitação.
Local:
Endereço:

Sala de Licitações da BHTRANS
Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Buritis
30.455-902 – Belo Horizonte/MG
Nome/Razão Social da Licitante
CNPJ

2.3.1.1 – A protocolização dos envelopes fora do prazo estabelecido no subitem 2.3.1 determinará o
impedimento da participação da empresa interessada no certame.
2.3.2 – Não serão aceitos documentos ou propostas enviados por fax ou por qualquer tipo de correio
eletrônico, admitindo-se a condição prevista no subitem 2.3.3.
2.3.3 – Os envelopes de Documentação e de Propostas, quando enviados por via postal ou
equivalente (serviços especializados de entrega, transportadoras etc.), somente serão considerados
para a licitação se derem entrada no Protocolo da CPL até a data e hora definidas no subitem 2.3.1,
independentemente da data e horário da postagem ou da remessa.
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2.3.3.1 – A Comissão Permanente de Licitação – CPL não se responsabilizará por envelopes de
Documentação e Proposta Comercial encaminhados na forma descrita no subitem 2.3.3, entregues
em local diverso da CPL e que, por isso, não cheguem até a data e horário definidos no subitem
2.3.1.
2.3.4 – A realização da sessão pública de abertura dos ENVELOPES n.º 01 – Documentos para
Habilitação – está prevista para o dia 19/03/2019, às 10 horas, na Sala de Licitações, no endereço
acima definido, sendo processada pela Comissão Permanente de Licitação.
2.4 – REPRESENTANTES LEGAIS E MANDATÁRIOS DAS LICITANTES
2.4.1 – As LICITANTES poderão indicar um representante para intervir em qualquer fase do processo
licitatório e responder, para todos os efeitos, no presente momento ou a posteriori, por sua
representada.
2.4.2 – O instrumento que comprovará a representatividade da LICITANTE será:
a) Para Procurador/Credenciado: Instrumento Público ou Particular de Procuração, com prazo de
validade em vigor, ou Carta de Credenciamento, conforme modelo disposto no Anexo XII, em
cujos termos sejam outorgados ao procurador/credenciado os poderes necessários à pratica de
todos os atos pertinentes ao certame.
b) Para Proprietário: sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente da LICITANTE, com
poderes para representá-la em conjunto, deverá apresentar o respectivo Estatuto ou Contrato
Social, no qual estejam expressos os poderes necessários para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura, e, ainda, apresentar a Carta de Credenciamento –
Anexo XII ou Instrumento Público ou Particular de Procuração.
c) Para Proprietário: sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente da LICITANTE, com
poderes para representá-la isoladamente, deverá apresentar apenas o respectivo Estatuto ou
Contrato Social, no qual estejam expressos os poderes necessários para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
2.4.3 – Nas hipóteses de representação mediante Instrumento Particular de Procuração ou Carta de
Credenciamento – Anexo XII, deve ser apresentada documentação que lhe(s) comprove(m) a
titularidade dos poderes necessários à constituição do procurador ou representante credenciado
(Estatuto, Contrato Social etc.).
2.4.4 – O representante (procurador, credenciado ou proprietário/sócio/dirigente) deverá estar munido
de documento hábil de identificação para, se convocado para tal, identificar-se.
2.4.5 – No caso de Consórcio, as empresas dele integrantes serão representadas pela empresa líder
do Consórcio, com poderes para a prática dos atos necessários e inerentes ao procedimento.
2.4.5.1 – A empresa líder, por sua vez, poderá credenciar um procurador ou fazer-se representar por
sócio que detiver representação, observado o disposto no item 2.4 e seus subitens, tudo sem prejuízo
da responsabilidade solidária dos integrantes do Consórcio pelos atos praticados por seu
representante.
2.4.6 – Nas sessões públicas, somente será admitida a participação efetiva de um único
representante de cada LICITANTE durante os trabalhos.
2.4.7 – Não apresentando quaisquer das formas de representação citadas no subitem 2.4.2, a
LICITANTE ficará sem representante perante a Comissão Permanente de Licitação, não podendo
fazer consignar em ata suas observações, rubricar documentos, bem como praticar os demais atos
de um mandatário, persistindo a situação até que esta necessidade seja atendida, sendo-lhe
resguardado o direito de assistir à sessão pública.
2.4.8 – Os documentos indicados no item 2.4 e seus subitens poderão ser apresentados no original,
em fotocópias autenticadas na forma da Lei, em publicação em jornal da Imprensa Oficial ou em
cópias não autenticadas, se acompanhados dos respectivos originais para autenticação a ser feita
pela CPL na sessão pública de abertura.
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CAPÍTULO 3
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
O ENVELOPE N.º 01,ao ser entregue, deverá conter os seguintes documentos obrigatórios, com os
prazos de validade em vigor:
3.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA
3.1.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual.
3.1.2 – Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de
eleição de seus administradores.
3.1.2.1 – Os documentos relacionados no subitem 3.1.2 poderão ser substituídos apenas pela última
alteração, caso seja consolidada.
3.1.3 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercício.
3.1.4 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
3.1.5 – CONSÓRCIOS: As LICITANTES que optarem pela participação em forma de Consórcio
deverão apresentar, além dos documentos exigidos de todas as empresas participantes,
Compromisso público ou particular de constituição de Consórcio, subscrito pelas consorciadas, com
indicação da empresa líder responsável pelo Consórcio e da proporção da participação de cada uma,
observadas as seguintes normas:
a) a liderança do Consórcio caberá, obrigatoriamente, à empresa nacional;
b) a líder do Consórcio deverá ser a empresa que, proporcionalmente, tiver maior atribuição de
responsabilidade na prestação do serviço objeto desta licitação;
c) é solidária a responsabilidade dos integrantes pelos atos praticados em Consórcio, tanto na
fase de licitação quanto na de execução do Contrato;
d) a empresa LICITANTE consorciada não poderá participar nesta licitação em mais de um
Consórcio ou isoladamente, nos termos da Lei.
3.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
3.2.1 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou
sede da LICITANTE.
3.2.2 – Comprovante de Regularidade perante o INSS.
3.2.3 – Comprovante de Regularidade perante o FGTS.
3.2.4 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
3.2.5 – Para fins de comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal (subitem 3.2.1) e
Regularidade perante o INSS (subitem 3.2.2), deverá ser apresentada a Certidão Conjunta Negativa
de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pelo Ministério da
Fazenda/Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
3.3 – CAPACITAÇÃO E IDONEIDADE TÉCNICA
3.3.1 – Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo – CAU em nome da LICITANTE.
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3.3.2 – Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) em nome da LICITANTE, expedido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho de Engenharia e
Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, que comprove(m) que a
LICITANTE tenha executado:
3.3.2.1 – Para o LOTE 1:
a) Projetos Executivos de Geometria e de Sinalização, com extensão mínima de 5,0 (cinco) km
e
b) Estudo de Capacidade viária e redes de simulação de tráfego.
3.3.2.2 – Para o LOTE 2:
a) Projetos Executivos de Geometria e de Sinalização, com extensão mínima de 5,0 (cinco) km
e
b) Estudo de Capacidade viária e redes de simulação de tráfego.
3.3.2.3 – Para o LOTE 3:
a) Projetos Executivos de Geometria e de Sinalização, com extensão mínima de 3,0 (três) km e
b) Estudo de Capacidade viária e redes de simulação de tráfego.
3.3.2.4 – Para o LOTE 4:
a) Projetos Executivos de Geometria e de Sinalização, com extensão mínima de 6,0 (seis) km e
b) Estudo de Capacidade viária e redes de simulação de tráfego.
3.3.2.5 – Para o LOTE 5:
a) Projetos Executivos de Geometria e de Sinalização, com extensão mínima de 3,0 (três) km e
b) Estudo de Capacidade viária e redes de simulação de tráfego.
3.3.2.6 – Os atestados poderão ter seus quantitativos somados, caso os fornecimentos/serviços neles
referidos tenham sido executados em datas concomitantes.
3.3.2.7 – Em se tratando de Atestado emitido em nome do Responsável Técnico, deverá ser feita a
comprovação do vínculo do profissional Responsável Técnico com a empresa LICITANTE. Esta
comprovação poderá ser feita através de cópia da Ficha de Registro do empregado, da CTPS, do
Contrato de prestação de serviços ou documento equivalente.
3.3.2.7.1 – Nos termos do § 10 do art. 30 da Lei nº 8.666/93, os profissionais indicados pela
LICITANTE para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional deverão participar dos
serviços objeto desta licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência
equivalente ou superior, desde que aprovada pela BHTRANS.
3.3.2.8 – O(s) Atestado(s) deverá(ão) conter informações que permitam a identificação do emitente.
3.3.2.9 – Em caso de participação de empresas em Consórcio, admite-se, para efeito de
comprovação de capacidade e idoneidade técnica, o somatório dos quantitativos de cada
consorciada.
3.3.3 – DECLARAÇÃO de que, caso seja contratada para prestar os serviços relacionados neste
Edital e seus Anexos, possuirá instalações, equipamentos, equipe técnica e softwares necessários e
adequados ao desenvolvimento e elaboração de todos os serviços e atividades técnicas e
administrativas em Belo Horizonte ou Região Metropolitana, assinada pelo(s) representante(s)
legal(ais) da LICITANTE, conforme Anexo XIII – Declaração de Disponibilidade.
3.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
3.4.1 – Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da empresa LICITANTE.
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3.4.2 – Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentadas na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por meio de índices
oficiais, quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. Serão
considerados aceitos, na forma da lei, o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis assim
apresentados:
a) Sociedades Anônimas: publicação do balanço em Diário Oficial ou jornal de grande circulação
da sede da LICITANTE;
b) Empresas com mais de 1 (um) ano de existência: balanço patrimonial e a demonstração do
resultado do último exercício social, com os respectivos termos de abertura e encerramento
registrados na Junta Comercial ou Cartório da sede ou domicílio da LICITANTE;
c) Empresas com menos de 1 (um) ano de existência: balanço de abertura, devidamente
registrado na Junta Comercial ou Cartório da sede ou domicílio da LICITANTE;
d) Empresas sujeitas ou optantes pela Escrituração Contábil Digital – ECD, também chamada
de SPED-Contábil: balanço patrimonial e a demonstração do resultado do último exercício
social, com o respectivo recibo de entrega de livro digital.
3.4.2.1 – O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão conter assinatura do
responsável da empresa e do profissional de contabilidade habilitado.
3.4.2.2 – Ocorrendo a atualização prevista no subitem 3.4.2, deverá ser apresentado o memorial de
cálculo correspondente anexado ao balanço.
3.4.2.3 – Para a qualificação econômico-financeira da LICITANTE, os índices de LC, LG e SG,
apurados no Anexo XIV – Análise Contábil e Financeira, deverão apresentar resultados iguais ou
maiores que 1 (um).
3.4.3 – Além dos índices relacionados no subitem 3.4.2.3, a LICITANTE deverá comprovar
possuir PATRIMÔNIO LÍQUIDO mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do preço máximo
por lote proposto, devendo a comprovação ser feita através do balanço patrimonial exigido no
subitem 3.4.2, conforme abaixo:
a) Lote 1: R$ 116.741,39 (cento e dezesseis mil, setecentos e quarenta e um reais e trinta e nove
centavos), correspondente a 10% do preço máximo do Lote 1 indicado na alínea “a” do subitem 6.3.2;
b) Lote 2: R$ 73.378,64 (setenta e três mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro
centavos), correspondente a 10% do preço máximo do Lote 2 indicado na alínea “b” do subitem 6.3.2;
c) Lote 3: R$ 72.251,44 (setenta e dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro
centavos) correspondente a 10% do preço máximo do Lote 3 indicado na alínea “c” do subitem 6.3.2;
d) Lote 4: R$ 175.953,91 (cento e setenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa
e um centavos) correspondente a 10% do preço máximo do Lote 4 indicado na alínea “d” do subitem
6.3.2;
e) Lote 5: 143.616,26 (cento e quarenta e três mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte e seis
centavos) correspondente a 10% do preço máximo do Lote 5 indicado na alínea “e” do subitem 6.3.2.
3.4.4 – Em caso de participação de empresas em Consórcio, admite-se, para efeito de qualificação
econômico-financeira exigida nos subitens 3.4.2.3 e 3.4.3, o somatório dos valores de cada
consorciado, na proporção de sua respectiva participação.
3.5 – DECLARAÇÃO expressa de que a LICITANTE não emprega trabalhador nas situações
previstas no inciso V do art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93, acrescido pela Lei Federal n.º 9.854/99 e
DECLARAÇÃO de que está ciente da obrigatoriedade de informar, se for o caso, a superveniência de
fato impeditivo da sua habilitação, assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) da LICITANTE,
conforme modelo constante no Anexo XV.
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3.6 – DECLARAÇÃO prevista no Anexo XVI – Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, quando
for o caso, assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) da LICITANTE.
3.7 – DECLARAÇÃO de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo previsto no
Anexo XVII, assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) da LICITANTE.
3.8 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À HABILITAÇÃO
3.8.1 – CADASTRO NO SUCAF
3.8.1.1 – Os documentos relacionados nos subitens 3.2.1 a 3.2.5 e 3.4.1 poderão ser substituídos
pelo Comprovante de Cadastro no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo
Horizonte – SUCAF. Os demais documentos exigidos neste Capítulo deverão ser apresentados, sob
pena de inabilitação.
3.8.1.2 – A LICITANTE poderá estar habilitada em qualquer linha de fornecimento (material e/ou
serviços).
3.8.1.3 – Na data de abertura da sessão pública, a CPL fará consulta à base de dados do SUCAF
para emissão do documento “Situação do Fornecedor”, que deverá comprovar a regularidade dos
documentos habilitatórios junto aos órgãos pertinentes, incluindo o Certificado de Registro Cadastral
– CRC.
3.8.1.3.1 – A LICITANTE que estiver com algum documento em situação irregular junto ao SUCAF,
deverá incluir, previamente, no ENVELOPE n.º 01, documento substituto que comprove, na data
limite para apresentação das propostas, a regularidade do documento indicado na consulta como
irregular, sob pena de inabilitação.
3.8.1.4 – A CPL não aceitará recibo de protocolo de documentos, em substituição ao comprovante de
cadastro no SUCAF.
3.8.2 – Todos os documentos previstos neste Capítulo deverão ser emitidos da seguinte forma:
a) caso a LICITANTE seja a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) caso a LICITANTE seja a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles, que comprovadamente, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da
matriz;
c) o(s) atestado(s) de capacidade técnica, quando previsto(s) neste Edital, poderá(ão) ser
apresentado(s) em nome da LICITANTE, com CNPJ da matriz e/ou da filial.
3.8.2.1 – As LICITANTES não poderão apresentar atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) em
nome de empresa(s) que compõe(m) os seus respectivos grupos econômicos, salvo se participarem
reunidas em forma de Consórcio.
3.8.3 – Os documentos solicitados poderão ser apresentados no original, em fotocópias autenticadas
na forma da Lei, em publicação em jornal da Imprensa Oficial, ou em cópias não autenticadas, se
acompanhados dos respectivos originais para autenticação pela CPL na sessão de abertura.
3.8.3.1 – O comprovante de cadastro emitido pelo SUCAF e as Certidões emitidas pela Internet ficam
dispensados de autenticação.
3.8.3.2 – A CPL efetuará consulta aos sites dos órgãos emissores para confirmar a autenticidade dos
documentos extraídos pela Internet.
3.8.4 – Quaisquer documentos apresentados em língua estrangeira deverão estar acompanhados
das respectivas traduções oficiais juramentadas, inclusive quanto aos registros.
3.8.5 – As certidões e demais documentos que possuem validade deverão estar com vigência plena
na data limite fixada para apresentação das propostas.
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3.8.5.1 – As certidões que não tenham expressa a sua validade pelos respectivos emitentes somente
serão aceitas se expedidas há 90 (noventa) dias, no máximo, da data limite para apresentação das
propostas, ressalvados os documentos que, por natureza, possuam prazo de validade indeterminado.
3.8.6 – A não apresentação do Anexo XIV – Análise Contábil e Financeira não implicará na
inabilitação da LICITANTE, uma vez que os índices poderão ser calculados através dos dados do
Balanço Patrimonial apresentado.
3.8.7 – As Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP poderão se utilizar das
prerrogativas previstas nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n.º 123/2006 e no artigo 4º do
Decreto Municipal n.º 13.791/2009, observando as disposições seguintes.
3.8.7.1 – As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para habilitação, mesmo
que esta apresente alguma restrição fiscal e/ou trabalhista, sob pena de inabilitação.
3.8.7.2 – Havendo alguma restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que a ME ou EPP for declarada proponente da melhor proposta, prorrogáveis por igual
período, a critério da Comissão Permanente de Licitação, para regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de negativa.
3.8.7.3 – A prorrogação do prazo para regularização fiscal e trabalhista dependerá de requerimento
apresentado tempestivamente, devidamente fundamentado, a ser dirigido à Comissão Permanente
de Licitação.
3.8.7.3.1 – Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis
inicialmente concedidos.
3.8.7.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 3.8.7.2 ou, se for o
caso, no subitem 3.8.7.3, implicará decadência do direito à contratação sem prejuízo das sanções
previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as LICITANTES
remanescentes, na ordem de classificação.
3.8.8 – As empresas que participarem na forma de Consórcio deverão apresentar toda a
documentação relacionada neste Capítulo, ressalvadas as hipóteses previstas nos subitens 3.3.2.6 e
3.4.4.
CAPÍTULO 4
PROPOSTA COMERCIAL
4.1 – A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser encaminhada no ENVELOPE N.º 02, de acordo com os
Modelos de Proposta Comercial – Lotes 1 a 5 – Anexos XI A a E, em 1 (uma) via, contendo a
identificação da LICITANTE, datada, rubricada em todas as suas páginas, devidamente assinada
pelo(s) representante(s) legal(ais), dela constando:
a) Preços unitários sem BDI e com BDI de cada item grafados numericamente;
b) Preços totais sem BDI e com BDI de cada item grafados numericamente;
c) BDI unitário de cada item grafados percentualmente;
d) Preço global com BDI grafado numericamente e por extenso;
e) Prazo de validade da proposta que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da
data de sua apresentação ao Protocolo da CPL – BHTRANS;
f)

Declaração que conhece as exigências para contratação dispostas no Capítulo 8 do Edital,
incluindo a obrigatoriedade da comprovação do cadastro no Sistema Único de Cadastro de
Fornecedores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte – SUCAF (alínea "c" do item 8.2).
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g) Declaração de que a LICITANTE conhece e concorda com todas as condições estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.
4.1.1 – A LICITANTE poderá apresentar proposta para os 5 (cinco) lotes ou apenas para o lote de
seu interesse, observadas as disposições dos subitens 7.1.2 e 7.1.3 do Projeto Básico – Anexo I.
4.1.2 – As propostas que omitirem o prazo previsto na alínea “e” do item 4.1 serão entendidas como
válidas pelo prazo indicado na respectiva alínea.
4.1.3 – Não havendo manifestação em contrário por parte da LICITANTE em até 15 (quinze) dias
antes do término do prazo de validade da proposta indicado na alínea “e” do item 4.1, este será
automaticamente prorrogado por igual período, ou seja, prorrogado por mais 60 (sessenta) dias.
4.2 – No ENVELOPE N.º 02 da Proposta Comercial deverá ser apresentada, ainda, a
documentação que comprove os poderes de representação dos respectivos signatários
(Estatuto, Contrato Social, etc.), salvo se já tiver sido apresentada na situação prevista nos
subitens 2.4.2 ou 3.1.
4.2.1 – A LICITANTE deverá observar, conforme definido no Estatuto, Contrato Social, etc., os
poderes para assinatura da proposta comercial (isoladamente ou em conjunto).
4.3 – A proposta deverá referir-se a todo o objeto especificado neste Edital e Anexos, por lote. Não
será admitida proposta incompleta.
4.4 – Os preços propostos deverão ser expressos em Reais (R$) e neles deverão estar incluídos
todos os impostos, taxas e demais custos/despesas diretas e indiretas, aplicáveis e constituirão a
única remuneração pela prestação de serviços licitada.
4.4.1 – Nos preços unitários deverão ser incluídas todas as despesas necessárias a prestação dos
serviços, tais como: materiais, mão de obra, equipamentos, transportes, tributos, encargos
trabalhistas, previdenciárias, securitários ou fiscais, e quaisquer outras despesas que oneram ou
possam vir a onerar o objeto.
4.5 – A Proposta Comercial deverá ser apresentada, preferencialmente, conforme os modelos
apresentados nos Anexos XI A a E.
4.5.1 – A LICITANTE, de acordo com os Modelos de Proposta Comercial apresentados nos Anexos
XI A a E deverá preencher apenas os preços unitários sem BDI e com BDI destacados de amarelo.
Os demais preços e valores serão calculados automaticamente, inclusive o percentual de BDI.
Deverá, ainda, preencher os demais campos da proposta, como extensos e identificações – inclusive
na parte referente às declarações.
4.5.2 – A LICITANTE poderá apresentar a Proposta Comercial em outro modelo, desde que observe
todas as exigências deste Capítulo e preserve todas as informações constantes nos Anexos XI A a E
– Modelos de Proposta Comercial dos Lotes 1 a 5.
4.6 – Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.
4.7 – A apresentação da Proposta Comercial pressupõe o conhecimento e aceitação integral
deste Edital e todos os seus Anexos, nos quais estão detalhadas todas as informações e/ou
condições para a prestação de serviços licitada.
CAPÍTULO 5
PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO
5.1 – A licitação será processada em 2 (duas) fases:
a) 1ª Fase, com a abertura dos Envelopes n.º 01, contendo os Documentos para Habilitação;
b) 2ª Fase, com a abertura dos Envelopes n.º 02, contendo as Propostas Comerciais das
proponentes habilitadas.
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5.2 – A abertura dos Envelopes n.º 01 – Documentos para a Habilitação será feita no dia, local e hora
indicados no subitem 2.3.4 deste Edital, em sessão pública, dirigida pela Presidente da Comissão
Permanente de Licitação.
5.2.1 – A CPL poderá analisar a documentação e fazer o seu julgamento na mesma sessão de
abertura ou posteriormente, se necessários quaisquer outros procedimentos ou participação de outras
áreas para contribuir na análise e julgamento.
5.2.2 – Suspensa a sessão, a decisão quanto à habilitação será publicada no Diário Oficial do
Município – DOM e no site da PBH, ficando os envelopes de Proposta Comercial sob a guarda da
CPL, devidamente lacrados e rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais
das LICITANTES presentes.
5.2.3 – A inabilitação da LICITANTE importa preclusão do seu direito de participar das fases
subsequentes.
5.3 – Os Envelopes n.º 02 – Proposta Comercial serão abertos:
a) na mesma sessão de abertura dos Envelopes n.º 01 se houver renúncia registrada em ata ou
formalizada por escrito de todas as LICITANTES ao direito de interposição de recursos contra o
resultado de habilitação; ou
b) após transcorrido o prazo legal, sem que tenha havido interposição de recurso, mediante
convocação que será publicada no Diário Oficial do Município – DOM e no site da PBH; ou
c) após publicação de decisão dos recursos interpostos, mediante convocação que será publicada no
Diário Oficial do Município – DOM e no site da PBH.
5.3.1 – A CPL poderá analisar e julgar as propostas comerciais na mesma sessão de abertura ou
posteriormente, se necessários quaisquer outros procedimentos ou participação de outras áreas para
contribuir na análise e julgamento.
5.3.2 – Suspensa a sessão, a decisão quanto à classificação das propostas será publicada no Diário
Oficial do Município – DOM e no site da PBH.
5.3.3 – Ultrapassada a fase de habilitação e abertos os Envelopes de Proposta Comercial, não
caberá desclassificação por motivos relacionados à habilitação, salvo em razão de fatos
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
5.4 – A abertura dos envelopes de Documentação e Proposta Comercial será realizada em sessão
pública, lavrando-se ata circunstanciada, assinada pelos membros da CPL e pelos representantes
legais das LICITANTES presentes.
5.4.1 – Toda a documentação e as propostas serão rubricadas pelos membros da CPL e pelos
representantes legais das LICITANTES presentes à sessão.
5.4.1.1 – A Comissão Permanente de Licitação, por meio de sua Presidente e mediante a
concordância de todos os representes presentes, poderá definir outra maneira para a rubrica da
documentação e/ou propostas, devendo constar em ata o procedimento adotado.
5.4.2 – Caso algum representante presente à sessão queira consignar as suas manifestações, ele
receberá uma folha em branco para registrá-las de próprio punho, sendo que este documento será
anexado a ata.
5.4.3 – A eventual recusa de algum representante em assinar a ata ou a documentação / proposta
não será motivo de sua invalidação, mantido o disposto no item 5.4.2 supra.
5.5 – Serão devolvidos, após publicação do ato de homologação, revogação ou anulação, mediante
recibo próprio, inviolados, os Envelopes n.º 02 – Propostas Comerciais, às LICITANTES inabilitadas.
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5.5.1 – Os envelopes de propostas das LICITANTES inabilitadas que não forem retirados conforme
item 5.5, estarão disponíveis para devolução às interessadas (inciso II do art. 43 da Lei 8666/93) pelo
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação da decisão final do certame no DOM
(Ato de homologação, revogação ou anulação).
5.5.2 – Encerrado o prazo máximo informado no subitem 5.5.1, as propostas não retiradas serão
consideradas inservíveis e inutilizadas pela CPL.
5.6 – A CPL poderá, em qualquer fase, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar
a instrução do processo, nos termos do § 3º do art. 43 da Lei Federal n.º 8.666/93.
CAPÍTULO 6
EXAME DA DOCUMENTAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1 – O exame da documentação e o julgamento das propostas serão feitos nos estritos limites
da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas posteriores modificações, da Lei Complementar n.º 123/06,
do Decreto Municipal n.º 13.791/2009 e das disposições deste Edital.
6.2 – JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.2.1 – Serão consideradas inabilitadas as LICITANTES que tenham descumprido quaisquer das
exigências habilitatórias deste Edital ou de seus Anexos, ressalvadas as microempresas e as
empresas de pequeno porte que poderão se utilizar das prerrogativas previstas nos artigos 42 e 43
da Lei Complementar n.º 123/2006.
6.2.2 – A Comissão Permanente de Licitação poderá, no julgamento dos Documentos para
Habilitação, desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo.
6.2.3 – A CPL poderá, caso julgue necessário, submeter o(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica
(subitem 3.3.2) à apreciação/análise da Gerência de Estudos de Circulação e Projetos – GECIP, para
os Lotes 1, 2, 3 e 4, e da Gerência de Planejamento da Mobilidade – GEMOB, para o Lote 5, da
BHTRANS, mediante parecer fundamentado.
6.2.4 – Considera-se vencida a fase de habilitação:
a) se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as LICITANTES ao
direito de interposição de recursos contra o resultado de habilitação; ou
b) após transcorrido o prazo legal, sem que tenha havido interposição de recurso; ou
c) após publicação de deferimento ou indeferimento do recurso interposto.
6.3 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.3.1 – O julgamento desta licitação será efetuado pelo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE,
observado o disposto no § 1º do art. 44 c/c o art. 45 da Lei Complementar n.º 123/06, devendo ser
considerada vencedora a LICITANTE que, atendendo às exigências e condições deste Edital e seus
Anexos, oferecer a proposta mais vantajosa para a BHTRANS.
6.3.2 – O preço global máximo desta licitação é R$ 5.819.416,45 (cinco milhões, oitocentos e
dezenove mil, quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos), sendo:
a) Lote 1: R$ 1.167.413,94 (um milhão, cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e treze reais e
noventa e quatro centavos);
b) Lote 2: R$ 733.786,40 (setecentos e trinta e três mil, setecentos e oitenta e seis reais e quarenta
centavos);
c) Lote 3: R$ 722.514,40 (setecentos e vinte e dois mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta
centavos);
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d) Lote 4: R$ 1.759.539,07 (um milhão, setecentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e trinta e nove
reais e sete centavos);
e) Lote 5: R$ 1.436.162,64 (um milhão, quatrocentos e trinta e seis mil, cento e sessenta e dois reais
e sessenta e quatro centavos).
6.3.3 – Se a proposta de menor preço não tiver sido ofertada por ME ou EPP, e houver proposta
apresentada por ME ou EPP com valor até 10% (dez por cento) superior ao melhor preço, estará
configurado o empate ficto previsto no art. 44, § 1º, da Lei Complementar n.º 123/06 e no art. 5º, § 1º,
do Decreto Municipal n.º 13.791/2009.
6.3.3.1 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
6.3.3.1.1 – Se o representante da ME ou EPP mais bem classificada estiver presente na sessão, o
mesmo será convocado para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada
classificada em primeiro lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de
preferência.
6.3.3.1.2 – Se o representante da ME ou EPP não estiver presente na sessão, a Comissão
Permanente de Licitação encaminhará correspondência à LICITANTE, podendo ser inclusive por
meio eletrônico, fixando prazo para apresentação de nova proposta comercial, sob pena de preclusão
do exercício do direito de preferência.
6.3.3.1.3 – Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de empate ficto, utilize seu direito
de preferência, será classificada em primeiro lugar e dar-se-á prosseguimento à sessão.
6.3.3.1.4 – Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer seu direito de preferência, na forma
dos subitens anteriores, serão convocadas as demais ME ou EPP remanescentes, cujas propostas
estiverem no limite estabelecido no subitem 6.3.3, na ordem de classificação, para o exercício do
direito de preferência.
6.3.3.1.5 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se encontrem
nesse limite, a Comissão Permanente de Licitação realizará sorteio, entre essas empresas, para
definir a que primeiro poderá apresentar nova proposta comercial.
6.3.3.1.6 – Não havendo ME ou EPP em situação de empate ficto, que utilize o direito de preferência,
prosseguir-se-á a sessão observando-se a classificação das propostas comerciais.
6.3.3.1.7 – Terá a proposta comercial classificada em primeiro lugar a LICITANTE que, após
aplicação do direito de preferência instituído pela Lei Complementar n.º 123/06, ofertar o menor preço
global por lote.
6.3.3.1.8 – Após executar o procedimento de preferência descrito nos subitens acima, caso ocorra a
inabilitação ou desclassificação da LICITANTE melhor classificada, será verificada a ocorrência de
nova situação de empate ficto entre as LICITANTES remanescentes, assegurando a preferência da
contratação para as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte.
6.3.4 – Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação serão corrigidos pela Comissão Permanente de
Licitação, com os seguintes critérios:
6.3.4.1 – Prevalecerão os preços unitários, corrigindo-se os demais preços, conforme a divergência
apurada.
6.3.4.2 – Serão desconsiderados preços apresentados a partir da terceira casa decimal.
6.3.4.3 – Prevalecerá, para efeito de julgamento, o preço global apurado após a correção.
6.3.4.4 – A correção efetuada constará na ata de julgamento.
6.3.5 – A Comissão Permanente de Licitação poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar
evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo.
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6.3.6 – A Comissão Permanente de Licitação poderá, caso julgue necessário, submeter as Propostas
Comercias à apreciação/análise da Gerência de Estudos de Circulação e Projetos – GECIP, para os
Lotes 1, 2, 3 e 4, e da Gerência de Planejamento da Mobilidade – GEMOB, para o Lote 5 da
BHTRANS, mediante parecer fundamentado.
6.3.7 – No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se dará por meio da
aplicação dos critérios de desempate previstos na legislação vigente.
6.3.7.1 – Permanecendo o empate, a classificação se fará por sorteio, em ato público, para o qual as
LICITANTES serão convocadas através de publicação no Diário Oficial do Município – DOM e no site
da PBH.
6.3.8 – SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE:
a) não atender aos requisitos deste Instrumento Convocatório, especialmente as exigências e
condições dispostas no Capítulo 4 deste Edital;
b) não se referir à integralidade do objeto (por lote);
c) apresentar preço global por lote superior ao informado para o lote nas alíneas “a” a “e”
do subitem 6.3.2 deste Edital, conforme o caso;
d) apresentar o(s) preço(s) unitário(s) acima de 20% (vinte por cento) do(s) preço(s)
unitário(s) estimado(s) nos Anexos X A – Planilha de Preços Estimados – Lote 1, X B –
Planilha de Preços Estimados – Lote 2, X C – Planilha de Preços Estimados – Lote 3, X
D – Planilha de Preços Estimados – Lote 4 e X E – Planilha de Preços Estimados – Lote
5, conforme o caso;
e) apresentar o(s) BDI(s) unitário(s) com porcentagem acima de 20% (vinte por cento)
do(s) BDI(s) unitário(s) estimado(s) nos Anexos X A – Planilha de Preços Estimados –
Lote 1, X B – Planilha de Preços Estimados – Lote 2, X C – Planilha de Preços
Estimados – Lote 3, X D – Planilha de Preços Estimados – Lote 4 e X E – Planilha de
Preços Estimados – Lote 5, conforme o caso;
f)

inobservar o presente Edital, esteja incompleta ou apresente emendas, rasuras ou entrelinhas
ou, ainda, linguagem que dificulte a exata compreensão do enunciado;

g) tiver sido baseada em outra proposta;
h) não atender às exigências estabelecidas em diligências;
i)

apresentar preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de
mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade da LICITANTE, para os quais ela renuncie à parcela ou à
totalidade da remuneração; ou superestimados (excessivos) ou manifestamente inexequíveis,
assim considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º, e art. 48, II, § 1º e 2º, da Lei
Federal n.º 8.666/93.

6.3.8.1 – Serão considerados preços excessivos:
a) o preço global por lote acima do preço máximo indicado para o lote no subitem 6.3.2 deste
Edital, conforme o caso;
b) o(s) preço(s) unitário(s) que esteja(m) acima de 20% (vinte por cento) do(s) preço(s)
unitário(s) estimado(s) nos Anexos X A – Planilha de Preços Estimados – Lote 1, X B – Planilha
de Preços Estimados – Lote 2, X C – Planilha de Preços Estimados – Lote 3, X D – Planilha de
Preços Estimados – Lote 4 e X E – Planilha de Preços Estimados – Lote 5, conforme o caso;
c) o(s) percentual(ais) de BDI unitário(s) que esteja(m) com porcentagem acima de 20% (vinte
por cento) do(s) BDI(s) unitário(s) estimado(s) nos Anexos X A – Planilha de Preços Estimados
– Lote 1, X B – Planilha de Preços Estimados – Lote 2, X C – Planilha de Preços Estimados –
Lote 3, X D – Planilha de Preços Estimados – Lote 4 e X E – Planilha de Preços Estimados –
Lote 5, conforme o caso.
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6.3.8.2 – Serão considerados preços inexequíveis os valores que não venham a ter demonstrada sua
viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com
os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do Contrato.
6.3.8.2.1 – Se a CPL entender que o preço é inexequível, fixará prazo para que a LICITANTE
demonstre a exequibilidade de seu preço por meio de planilha de composição de custos ou outros
documentos.
6.3.8.3 – A não apresentação da documentação mencionada nos subitens 6.3.8.2 e 6.3.8.2.1, no
prazo determinado pela CPL, resultará na desclassificação da proposta da LICITANTE e incorrerá em
penalidades conforme previsto no Capítulo 12 deste Edital.
6.4 – Quando todas as LICITANTES forem consideradas inabilitadas ou quando todas as propostas
forem consideradas desclassificadas, a CPL poderá fixar prazo de 8 (oito) dias úteis para a
apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas que
motivaram tal inabilitação ou desclassificação, na forma do disposto no § 3º do art. 48 da Lei Federal
n.º 8.666/93.
6.5 – A BHTRANS se reserva o direito de solicitar ao Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura,
mediante despacho fundamentado, as necessárias providências para:
a) REVOGAR a licitação, em razão de interesse público;
b) ANULAR, total ou parcialmente, o procedimento, em razão de ilegalidade ocorrida em seu curso;
c) HOMOLOGAR a licitação, sem prejuízo da redução superveniente das quantidades a serem
contratadas.
CAPÍTULO 7
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Inexistindo manifestação recursal ou decididos os recursos porventura interpostos, a Comissão
Permanente de Licitação encaminhará o processo à autoridade competente, Secretário Municipal de
Obras e Infraestrutura, para homologação do procedimento licitatório e adjudicação do objeto à
LICITANTE classificada em primeiro lugar.
CAPÍTULO 8
CONTRATAÇÃO E GARANTIA
8.1 – Após a homologação da presente licitação e adjudicação do seu objeto, a LICITANTE,
doravante denominada ADJUDICATÁRIA, será convocada pela Gerência de Compras, Contratos e
Licitações – GECOL da BHTRANS para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato
competente.
8.2 – Para a contratação a ADJUDICATÁRIA deverá apresentar à GECOL os seguintes documentos:
a) Cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social da empresa e eventuais alterações,
documentos estes que poderão ser substituídos apenas pela última alteração, caso seja
consolidada;
a.1) Caso a ADJUDICATÁRIA seja um Consórcio, este ficará obrigado a comprovar, antes da
celebração do Contrato, a constituição e o registro do Consórcio, nos termos do compromisso
assumido;
b) Instrumento Público ou Particular de Mandato, este último com firma reconhecida, outorgando
poderes ao signatário da contratação, quando não se tratar de sócio ou diretor autorizado
através do estatuto ou Contrato Social;
c) Comprovação do CADASTRO com situação regular junto ao SUCAF.
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d) Prestação da garantia contratual no valor correspondente a 3% (três por cento) do preço
global indicado na sua proposta comercial, na forma da Cláusula Décima Segunda da Minuta
de Contrato – Anexo XVIII.
d.1) Caso seja feita opção pela modalidade caução em dinheiro, a mesma deverá ser
recolhida em conta a ser indicada pela BHTRANS.
8.2.1 – Para atendimento à alínea “c” do subitem anterior, a ADJUDICATÁRIA deverá requerer seu
cadastramento diretamente ao SUCAF, no seguinte endereço:
Unidade Cadastradora da SUDECAP:
Endereço: Av. do Contorno, 5436 – andar térreo - Bairro Funcionários - CEP: 30110-036
Horário de Funcionamento: 8:00 às 11:30 horas e de 14:00 às 17:30 horas.
Telefone: (31) 3277-8186
e-mail: sucaf@pbh.gov.br
8.3 – A recusa injustificada por parte da ADJUDICATÁRIA para a assinatura do Contrato será
configurado como descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a ADJUDICATÁRIA
infratora ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento) do preço global proposto,
além de outras sanções legais cabíveis.
8.4 – O descumprimento do disposto nas alíneas “c” e “d” do item 8.2 será configurado como
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a ADJUDICATÁRIA infratora ao
pagamento de multa correspondente a 3% (três por cento) do valor global proposto, além de outras
sanções legais cabíveis.
8.5 – Não atendendo a ADJUDICATÁRIA à convocação para assinar o Contrato ou deixando de fazêlo por qualquer motivo a ela imputado, convocar-se-á outra LICITANTE, segundo a ordem de
classificação, caso não haja interesse da BHTRANS na realização de nova licitação, nos termos do
art. 64 da Lei Federal n.º 8.666/93.
8.6 – O disposto no item 8.3 não se aplica às LICITANTES remanescentes convocadas para assinar
o Contrato, nos termos e condições da ADJUDICATÁRIA, quando esta deixar de assiná-lo.
CAPÍTULO 9
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
9.1 – Sem prejuízo das disposições previstas em lei e outras definidas na Minuta de Contrato – Anexo
XVIII, obriga-se a CONTRATADA a:
9.1.1 – Assegurar a boa qualidade dos serviços prestados.
9.1.2 – Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por danos e prejuízos que causar por
descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto desta licitação.
9.2 – As demais obrigações e responsabilidades das partes contratantes estão definidas e detalhadas
na Minuta de Contrato – Anexo XVIII.
CAPÍTULO 10
CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA CONTRATAÇÃO
10.1 – CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DO FATURAMENTO, DO PAGAMENTO E DO
REAJUSTAMENTO DE PREÇO
As condições de apresentação do faturamento, do pagamento e do reajustamento de preço estão
definidas na Minuta de Contrato – Anexo XVIII.
10.2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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As despesas decorrentes da presente licitação serão providas por recursos consignados no
orçamento da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SMOBI, à Ficha 3472, Funcional
Programática n.º 15.451.062.1330, Natureza de Despesa 449051, Item 01, Fonte 04.80, Subação
0010, Unidade Orçamentária 2700 e Unidade Administrativa 4300.
CAPÍTULO 11
IMPUGNAÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1 – CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES
11.1.1 – Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação,
qualquer LICITANTE poderá impugnar os termos deste Edital apontando as falhas e irregularidades
que o viciariam.
11.1.2 – A impugnação deverá obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não ser conhecida:
a) ser dirigida à Comissão Permanente de Licitação;
b) ser apresentada em uma via, contendo razão social, CNPJ, endereço, telefone e/ou e-mail da
empresa impugnante, rubricada em todas as folhas e assinada pelo(s) representante(s) legal(ais),
devidamente comprovado(s) por meio de contrato social, se sócio, contrato social e procuração, se
procurador, somente procuração, se pública;
c) ser protocolizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, à Av. Engenheiro Carlos
Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte – MG, CEP: 30.455-902, ou encaminhada
para o e-mail bhtrans.cpl@pbh.gov.br, até às 17h30 do dia de seu vencimento.
11.1.3 – A CPL não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas ou outros
endereços eletrônicos, caso não tenha sido acusado recebimento pela Comissão Permanente de
Licitação e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam recebidas.
11.1.4 – A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado, não a caracterizará como tal,
recebendo tratamento como mera informação.
11.1.5 – A decisão da CPL será enviada ao impugnante via e-mail e poderá ser divulgada no site da
PBH para conhecimento de todos os interessados.
11.1.6 – Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto
quando a alteração não afetar a formulação das propostas, conforme art. 21, §4º, da Lei nº
8.666/1993.
11.1.7 – Nos termos do § 2º do art. 41 da Lei n.º 8.666/93, decairá do direito de impugnar os termos
do Edital aquele que, tendo-o aceitado sem objeção, venha a apontar, após o prazo citado no subitem
11.1.1, falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de
recurso.
11.2 – CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES
11.2.1 – A LICITANTE poderá apresentar recursos contra as decisões da Comissão Permanente de
Licitação – CPL, nos termos do art. 109 da Lei Federal n.º 8.666/93.
11.2.2 – Interposto recurso, a CPL dará ciência as demais LICITANTES por meio de publicação no
Diário Oficial do Município – DOM e no site da PBH, que poderão impugná-lo no prazo legal.
11.2.3 – O recurso e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena
de não serem conhecidos:
a) ser dirigido ao Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, aos cuidados da Comissão
Permanente de Licitação, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após a publicação dos resultados
no Diário Oficial do Município – DOM;
b) ser dirigido ao Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, nos casos de anulação ou
revogação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis;
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c) ser apresentado em uma via, contendo razão social, CNPJ e endereço da empresa, rubricado em
todas as folhas e assinado pelo(s) representante(s) legal(ais), devidamente comprovado(s) por
meio de contrato social, se sócio, contrato social e procuração, se procurador, somente
procuração, se pública;
d) ser protocolizado na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, à Av. Engenheiro Carlos
Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte – MG, CEP: 30.455-902, ou encaminhado
para o e-mail bhtrans.cpl@pbh.gov.br, até às 17h30 do dia de seu vencimento;
e) Na hipótese da interposição de recursos ou contrarrazões à distância, os documentos que
porventura o integrem como anexos deverão ser protocolizados (original, em fotocópias
autenticadas na forma da Lei, em publicação em jornal da Imprensa Oficial, ou em cópias não
autenticadas, se acompanhados dos respectivos originais para autenticação pela CPL) na sala da
Comissão Permanente de Licitação – CPL, à Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1,
Bairro Buritis, Belo Horizonte – MG, CEP: 30.455-902, em até 2 (dois) dias úteis a contar da
interposição dos mesmos.
11.2.4 – A CPL não se responsabilizará por recursos ou contrarrazões endereçadas por outras
formas ou outros endereços eletrônicos, caso não tenha sido acusado recebimento pela Comissão
Permanente de Licitação e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam recebidas.
11.2.5 – Os prazos de recurso poderão ser dispensados, caso haja concordância absoluta das
LICITANTES, devendo o fato ser registrado em ata.
11.2.6 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.2.7 – O recurso será julgado nos termos do art. 109 da Lei Federal n.º 8.666/93.
11.2.8 – A decisão acerca do recurso interposto será divulgada por meio de publicação no DOM –
Diário Oficial do Município e no site da PBH.
CAPÍTULO 12
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1 – Constitui ilícito administrativo todo descumprimento de dever legal ou de regra prevista neste
Edital e nos seus Anexos, que notadamente:
a)

frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo do procedimento licitatório com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem
decorrente da adjudicação do objeto da licitação;

b)

impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório;

c)

tumultuar a sessão pública de licitação;

d)

devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro
o ensejo de devassá-lo;

e)

afastar ou procurar afastar LICITANTE, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou
oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

f)

abster-se ou desistir de licitar, em razão de vantagem oferecida;

g)

deixar de entregar documentação exigida para o certame licitatório;

h)

desistir da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Administração;

i)

propor recursos manifestamente protelatórios em sede de contratação direta ou de licitação;

j)

deixar de providenciar o cadastramento da empresa vencedora da licitação ou da contratação
direta junto ao SUCAF, dentro do prazo concedido pela Administração Pública, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração;
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k)

deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de o infrator
enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei
Complementar Federal n.º 123, de 14 de dezembro de 2006;

12.2 – Aplicar-se-á as penalidades nos termos previstos no Decreto Municipal n.º 15.113/2013,
destacando-se o disposto no inciso III, artigo 7º no que se refere ao procedimento licitatório e demais
sanções previstas na Lei n.º 8.666/93.
12.3 – A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções
administrativas.
12.4 – As penalidades e os percentuais das multas decorrentes do descumprimento contratual estão
indicados na Minuta de Contrato – Anexo XVIII.
12.5 – As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, garantidos os princípios
da ampla defesa e do contraditório.
CAPÍTULO 13
DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1 – As dúvidas surgidas na aplicação deste Edital serão esclarecidas pela CPL, respeitada a
legislação pertinente, facultando-se às LICITANTES formular consultas à Comissão, por escrito
(através do e-mail: bhtrans.cpl@pbh.gov.br), até o 2º (segundo) dia útil anterior à data limite prevista
para a entrega das propostas.
13.1.1 – As respostas, quando de caráter geral, serão publicadas no Diário Oficial do Município –
DOM e/ou disponibilizadas no site da PBH.
13.1.2 – As respostas, que forem caracterizadas como meros esclarecimentos, serão encaminhadas
por e-mail diretamente à empresa que apresentou as dúvidas e poderão ser disponibilizadas no site
da PBH.
13.2 – A LICITANTE é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou
inabilitação da LICITANTE ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e
penais cabíveis.
13.3 – Fica entendido que toda a documentação apresentada pelas LICITANTES se completa entre
si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será
considerado como especificado e válido, na hipótese de possíveis divergências futuras.
13.4 – A CPL, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o certame,
e relevar omissões ou erros formais, observadas na documentação e proposta, desde que não
contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção
de diligência junto às LICITANTES, destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme
disposto no art. 43, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93.
13.4.1 – No caso de diligência, se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados
no original, em cópias legíveis autenticadas por cartório competente, em cópias legíveis não
autenticadas, se acompanhados dos respectivos originais para autenticação a ser feita pela CPL ou
em publicação em jornal da Imprensa Oficial.
13.4.2 – O não cumprimento da diligência ensejará a inabilitação da LICITANTE ou a desclassificação
da proposta comercial.
13.5 – A participação da LICITANTE implica no conhecimento integral dos termos e condições
inseridas neste Edital e seus Anexos, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.
13.6 – A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a BHTRANS
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou provação, mediante ato escrito e fundamentado.
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13.7 – A BHTRANS poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os prazos para
recebimento das propostas ou para sua abertura.
13.8 – Os termos dispostos neste Edital, as cláusulas e condições contratuais e as constantes dos
demais Anexos se completam entre si, reportando um instrumento ao outro em caso de dúvidas ou
omissões.
13.9 – Os casos fortuitos e de força maior, que prejudiquem o cumprimento do Contrato, deverão ser
comunicados por escrito e devidamente comprovados dentro do prazo de 5 (cinco) dias do evento,
para que possam ser considerados válidos, a critério da BHTRANS, quando a Contratada alegar a
sua ocorrência, para que sejam relevadas as penalidades aplicadas.
13.10 – Para atender a seus interesses, a BHTRANS reserva-se o direito de alterar quantitativos, sem
que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no art.
65, da Lei Federal n.º 8.666/93.
13.11 – Todos os procedimentos relativos à presente licitação, inclusive quanto aos casos omissos,
subordinam-se aos princípios e disposições contidas na legislação mencionada neste Edital.
13.12 – Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para solucionar
quaisquer questões oriundas desta licitação.

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2019.

Josué Costa Valadão
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte – PBH
CPL - BHTRANS
Endereço: Av. Eng.º Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis
30.455-902 – Belo Horizonte/MG
Telefone: 0xx 31 3379-5591
Site: www.pbh.gov.br
e-mail: bhtrans.cpl@pbh.gov.br
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ANEXO I
PROJETO BÁSICO
1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DO OBJETO
O Plano de Mobilidade de Belo Horizonte – PlanMob-BH constitui-se em instrumento orientador das
ações em transporte coletivo, individual e não motorizado que deverão ser conduzidas pela Prefeitura
do Município para atender às necessidades atuais e futuras de mobilidade da população de Belo
Horizonte.
Em 2016 a BHTRANS, em atendimento ao Decreto Nº 15.317, concluiu a primeira revisão do
PlanMob-BH. No detalhamento do Plano de Gestão da Demanda e Melhoria da Oferta 1, foram
definidos oito Eixos de Mobilidade.

No Eixo Mobilidade Coletiva, foram considerados como principais atributos que interferem na
satisfação dos usuários e que podem contribuir para a troca do uso do transporte individual pelo
transporte coletivo: o tempo de viagem, a regularidade e a pontualidade. Neste eixo, dentre as
medidas para a implementação dos programas Rede Estruturante e Rede Convencional, consta o
tratamento do sistema viário para a priorização da circulação e operação do transporte coletivo em
pistas/faixas exclusivas e preferenciais. Dentre os indicadores chaves e metas temos:

Indicador 1: velocidade operacional média do transporte coletivo – Pico da tarde (Plano
Estratégico BH 2030) – Situação em 2015:15km/h; Curto Prazo (2020): 16 km/h; Médio Prazo (2025):
20km/h; Longo Prazo (2030): 22 km/h.

Indicador 2: Razão entre o tempo de viagem do transporte coletivo em relação ao individual
motorizado – Situação Atual (OD 2012): 2,31; Curto Prazo (2020): 2; Médio Prazo (2025): 1,6; Longo
Prazo (2030):1,2.
Diversas medidas previstas no PlanMob-BH são transversais entre os oito eixos da mobilidade.
Destacam-se a seguir as medidas relacionadas às vias objeto deste PROJETO BÁSICO.

1Disponível em
http://www.bhtrans.pbh.gov.br/portal/page/portal/portalpublico/Temas/ObservatorioMobilidade/PlanMob%20BH
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Eixo

Programa

Prazo de
Implantação

Medida
Melhorar a infraestrutura para caminhar em
calçadas e travessias.

Mobilidade Ativa

BH a pé

Fazer a manutenção das calçadas da rede
Permanente de caminhamento a pé prevista no Projeto
de Lei do Plano Diretor.
Padronizar o tratamento para pedestres.

Mobilidade Ativa

Pedala BH

Permanente Implantação gradativa da Rede Cicloviária.

Mobilidade
Coletiva

Rede
Convencional

Curto

Ampliar as intervenções de prioridade ao
transporte coletivo no sistema de circulação,
por meio da implantação de faixas
exclusivas nas principais vias por onde
circulam os ônibus; intervenções do VIURBS
e tratamento das calçadas.

Mobilidade
Coletiva

Rede
Estruturante

Curto

Implantar o Boulevar Afonso Pena (BRS
Afonso Pena) com tratamento das calçadas.

Mobilidade
Coletiva

Rede
Estruturante

Curto

Implantar o BRS Nossa Senhora do Carmo e
tratamento das calçadas.

Mobilidade
Coletiva

Rede
Estruturante

Médio

Implantar o BRS Contorno/Andradas/Assis
Chateaubriand e tratamento das calçadas.

Mobilidade
Coletiva

Rede
Estruturante

Médio

Gestão,
Fiscalização e
Operação

Fiscalização
da
Mobilidade

Longo

Implantar o BRS Raja Gabaglia;
intervenções do VIURBS; tratamento das
calçadas.
Criar medidas de incentivo para que os
cidadãos mantenham as calçadas em frente
aos seus imóveis bem cuidadas e em
efetivas condições de uso para todos os
pedestres, inclusive para as pessoas com
dificuldade de locomoção.

O presente PROJETO BÁSICO define as diretrizes para a contratação de Estudos Técnicos e
Projetos Executivos de Prioridade ao Transporte Coletivo no Sistema Viário do Município de Belo
Horizonte.
2. OBJETO
2.1. Contratação de empresa(s) para elaboração e Desenvolvimento de Estudos Técnicos e Projetos
Executivos de Prioridade ao Transporte Coletivo no Sistema Viário do Município de Belo Horizonte.
2.2. A elaboração e desenvolvimento dos estudos técnicos e dos projetos executivos visa o
tratamento de diversas vias que dão suporte operacional às linhas do sistema de transporte municipal
e metropolitano, parte integrante do sistema de mobilidade.
2.3. A elaboração e o desenvolvimento dos estudos técnicos e dos projetos executivos contemplam
14 Rotas com aproximadamente 71,50 km de extensão e está dividida em cinco Lotes, a saber:
a)

LOTE 1 – Rotas Carlos Luz, Padre Pedro Pinto e Noroeste, com 14,010 km de extensão;

b)

LOTE 2 – Rotas Jacuí, Leste 1, Leste 2 e José Cândido, com 14,788 km de extensão;

c)

LOTE 3 – Rotas Antônio Carlos, Augusto de Lima e Leste 3, com 7,889 km de extensão;

d)

LOTE 4 – Rotas Raja Gabaglia e Contorno, com 22,652 km de extensão;
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e)

LOTE 5 – Rotas Afonso Pena e Sul, com 12,161 km de extensão.

2.4. No ANEXO II – LOTES DE VIAS é apresentado o detalhamento dos Lotes e Rotas, com as vias
que os compõem.
3. DETALHAMENTO DO OBJETO
3.1. Os serviços a serem elaborados pela CONTRATADA abrangem 7 (sete) etapas, a saber:
3.1.1. Etapa 1 – Levantamento de Informações: essa etapa inclui Levantamento Cadastral,
Diagnóstico de Calçadas, Análise de Pesquisas de Tráfego Existentes, Análise de Segurança Viária,
Análise de Pesquisas de Transporte Existentes, Análise da Rede de Transporte Coletivo, Análise da
Rede Cicloviária Existente e Planejada.
3.1.2. Etapa 2 – Novas Pesquisas de Tráfego: essa etapa inclui a preparação, execução, tabulação
e análise dos resultados das novas pesquisas de tráfego que serão realizadas pela CONTRATADA.
3.1.3. Etapa 3 – Diagnóstico e Estudo Técnicos: essa etapa inclui o Diagnóstico e Análise dos
Resultados obtidos nas Etapas 1 e 2, desenvolvimento de Alternativas, Estudo de Capacidade e
Concepção.
3.1.4. Etapa 4 – Topografia: essa etapa inclui os levantamentos topográficos existentes e a
necessidade de novos levantamentos a serem realizados pela CONTRATADA para as vias e/ou
trechos viários indicados.
3.1.5. Etapa 5 – Projetos Executivos de Geometria e de Sinalização: essa etapa inclui Simulação
de Tráfego, Projetos Executivos (faixas exclusivas e ciclovias), Locação e Projetos dos PED’s,
Locação e Projetos de Instalação dos Abrigos e Locação de equipamentos de fiscalização eletrônica.
3.1.6. Etapa 6 – Licenciamentos: essa etapa inclui o Licenciamento Ambiental / Urbanístico e o
Licenciamento do Patrimônio Cultural e será elaborada exclusivamente pela equipe técnica da
CONTRATANTE.
3.1.7. Etapa 7 – Projetos Complementares: essa etapa inclui os estudos geotécnicos (geotecnia):
ensaio California Bearing Ratio - CBR / Índice de Suporte Califórnia - ISC, pavimentação, drenagem,
projeto paisagístico (paisagismo), fundações e estruturas.
3.2. Na elaboração e desenvolvimento dos estudos técnicos e dos projetos executivos devem ser
adotadas as medidas coadjuvantes apresentadas no ANEXO III - MEDIDAS COADJUVANTES ÀS
MEDIDAS DE PRIORIDADE NA CIRCULAÇÃO.
3.3. De modo geral, para elaboração e desenvolvimento dos estudos técnicos e dos projetos
executivos, não devem ser consideradas as alternativas que dependam de desapropriações e
implantação de obras de artes especiais do tipo viaduto, ponte, elevado, trincheira, túnel, passarelas
e passagens inferiores.
3.4. No que se refere à ACESSIBILIDADE, todas as proposições da CONTRATADA devem
considerar as condições de DESENHO UNIVERSAL, conforme a legislação pertinente, a saber:
3.4.1. Lei Federal Nº 13.146, de 06.06.15, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência),destinada a assegurar e a promover, em condições
de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência,
visando à sua inclusão social e cidadania.
3.4.2. Norma Técnica Federal ABNT NBR 9050/2015, que trata de “Acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos”;
3.4.3. Norma Técnica Federal ABNT NBR16537/2016, que trata de “Acessibilidade - Sinalização tátil
no piso - Diretrizes para elaboração de projetos e instalação”;
3.4.4. Ofício Circular Nº 01/2017/SEI/SNDPD/MDH, de 18.12.17, da Secretaria Nacional dos Direitos
da Pessoa com Deficiência, Ministério dos Direitos Humanos, que trata da “Promoção de
Acessibilidade nos Municípios – Alerta de Improbidade Administrativa”.
3.4.5. Demais legislações vigentes aplicáveis.
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3.5. Cada etapa tem uma série de serviços que podem ser executados ou não no desenvolvimento do
contrato, conforme definição prévia da CONTRATANTE. O ANEXO IV – INDICAÇÃO DOS
SERVIÇOS E ETAPAS PREVISTOS POR TRECHO VIÁRIO define quais são os serviços esperados
em cada etapa para cada um dos trechos viários objeto do contrato.
3.5.1. Alguns trechos viários podem ser caracterizados como “projetos especiais” por envolver, na
elaboração dos projetos, um conjunto mais amplo de serviços, conforme indicado no ANEXO IV –
INDICAÇÃO DOS SERVIÇOS E ETAPAS PREVISTOS POR TRECHO VIÁRIO.
3.5.2. Alguns trechos viários podem ser caracterizados como “projetos simplificados” –
comparativamente aos denominados “projetos especiais”, e envolvem um conjunto mais restrito de
serviços, conforme indicado no ANEXO IV – INDICAÇÃO DOS SERVIÇOS E ETAPAS PREVISTOS
POR TRECHO VIÁRIO.
3.6. O detalhamento das etapas e dos serviços está descrito no ANEXO V – DETALHAMENTO DOS
SERVIÇOS E ETAPAS PREVISTOS.
3.7. Para cada etapa, de acordo com o ANEXO V – DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS E ETAPAS
PREVISTOS são esperados os seguintes PRODUTOS:
3.7.1. Etapa 1 – Levantamento de Informações: RELATÓRIO TÉCNICO I
a)

Levantamento Cadastral;

b) Diagnóstico de Calçadas; (ANEXO VI – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO
DIAGNÓSTICO DE CALÇADAS)
c)

Análise de Pesquisas de Tráfego Existentes; (Relatório Técnico I)

d)

Análise de Segurança Viária; (Relatório Técnico I)

e)

Análise de Pesquisas de Transporte Existentes; (Relatório Técnico I)

f)

Análise da Rede de Transporte Coletivo; (Relatório Técnico I)

g)

Análise da Rede Cicloviária Existente e Planejada; (Relatório Técnico I)

h)

Confecção do Relatório Técnico I.

3.7.2. Etapa 2 – Novas Pesquisas de Tráfego: RELATÓRIO TÉCNICO II
Este Relatório deve apresentar de forma detalhada todas as etapas que envolvem as novas
pesquisas de tráfego, realizadas pela CONTRATADA, incluindo:
a)

Metodologia das pesquisas;

b)

Execução das pesquisas;

c)

Resultados;

d)

Análise dos resultados;

e)

Confecção do Relatório Técnico II.

3.7.3. Etapa 3 – Diagnóstico e Estudo Técnicos: RELATÓRIO TÉCNICO III
a)

Diagnóstico e Análise dos resultados encontrados nas Etapas 1 e 2;

b)

Elaboração de Alternativas;

c)

Estudo de Capacidade;

d)

Concepção;

e)

Confecção do Relatório Técnico III.

3.7.4. Etapa 4 – Topografia: RELATÓRIO TÉCNICO IV
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Este Relatório deve apresentar todos os levantamentos topográficos elaborados pela CONTRATADA,
cuja apresentação deverá seguir as normas técnicas vigentes, as orientações constantes do Caderno
de Procedimento para Elaboração e Apresentação de Projetos de Infraestrutura – SUDECAP (2017)
e Manual de Elaboração de Projetos Viários – BHTRANS (2011), onde há descrição detalhada do
conteúdo do levantamento topográfico, objeto de cada serviço.
3.7.5. Etapa 5 – Projetos Executivos de Geometria e de Sinalização: RELATÓRIO TÉCNICO V
a)

Simulação de Tráfego;

b)

Projetos Executivos:

b.1) Projeto Geométrico:
1) Projeto Geométrico (Planimétrico);
2) Projeto Geométrico (Planialtimétrico);
b.2) Projeto de Sinalização (Todos os Subsistemas);
1) Subsistema 1 – Sinalização Horizontal e Dispositivos Auxiliares;
2) Subsistema 2 – Sinalização Vertical (Regulamentação / Advertência);
3) Subsistema 3 – Sinalização Semafórica;
4) Subsistema 4 – Sinalização Vertical de Indicação;
5)

Subsistema 5 - Locação e Projeto dos PED’s;

6) Subsistema 6 - Locação e Projeto de Instalação dos Abrigos;
7) Subsistema 7 - Locação de Equipamentos de Fiscalização Eletrônica.
c)

Orçamentos;

d)

Confecção do Relatório Técnico V.

3.7.6. Etapa 6 – Licenciamentos: RELATÓRIO TÉCNICO VI
A Confecção do Relatório Técnico VI será de responsabilidade exclusiva da equipe técnica da
CONTRATANTE. Apesar disso, todas as diretrizes, medidas e condicionantes dos processos de
licenciamentos exigidas pelos órgãos e/ou entidades gestoras responsáveis deverão ser
consideradas e atendidas pela CONTRATADA nos diversas etapas e produtos contratados, sob
orientação e critérios exclusivos da CONTRATANTE.
3.7.7. Etapa 7– Projetos Complementares: RELATÓRIO TÉCNICO VII
a) Estudos Geotécnicos (Geotecnia): ensaio California Bearing Ratio - CBR / Índice de Suporte
Califórnia -ISC;
b)

Projetos Executivos:

b.1) Projeto de Pavimentação;
b.2) Projeto de Drenagem;
b.3) Projeto Paisagístico (paisagismo);
b.4)

Projeto de Fundações e Estruturas;

c)

Orçamentos;

d)

Confecção do Relatório Técnico VII.

4. DEFINIÇÕES
As definições e conceitos adotados neste PROJETO BÁSICO são as seguintes:
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a) ABRIGOS EM PONTO DE PARADA DE ÔNIBUS: são instalações de proteção contra as
intempéries, destinadas aos usuários do sistema de transporte público, instaladas nos pontos de
parada;
b) ACESSIBILIDADE: possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para
utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos,
edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem
como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo,
tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida;
c) CALÇADA: parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à
circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de
mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins;
d) CICLOFAIXA: parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de ciclos,
delimitada por sinalização específica. Na prática, considera-se ciclofaixa a faixa do sistema viário
destinada ao trânsito de bicicletas, delimitada por baixa ou média segregação em relação ao
tráfego geral.
e) CICLORROTAS OU ROTA CICLÁVEL: caminhos ou rotas, identificados como agradáveis,
recomendados para uso de bicicletas que complementam a rede de ciclovias e ciclofaixas,
minimamente preparados para garantir a segurança de ciclistas, sem tratamento físico, podendo
receber sinalização específica;
f)
CICLOVIA: pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego
comum. Na prática, considera-se ciclovia a faixa do sistema viário destinada ao trânsito de
bicicletas, delimitada por alta segregação ou segregação completa em relação ao tráfego geral;
g) DESENHO UNIVERSAL: aquele que visa atender à maior gama de variações possíveis das
características antropométricas e sensoriais da população. (Norma Técnica Federal ABNT NBR
9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, 2ª edição de
31/05/2004); e ainda concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem utilizados
por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico, incluindo os recursos
de tecnologia assistiva 2 . (Norma Técnica Federal ABNT NBR 16537/2016, Acessibilidade Sinalização tátil no piso - Diretrizes para elaboração de projetos e instalação, 1ª edição de
27/06/2016);
h) ESTUDO DE CAPACIDADE: estudo de engenharia de tráfego para identificação da
capacidade da via e definição do nível de serviço crítico;
i)
ESTUDO DE CIRCULAÇÃO: avaliação do esquema de circulação com o objetivo de
viabilizar determinada alternativa, tendo em vista o atendimento dos desejos de deslocamentos
predominantes, segurança e capacidade viárias;
j)
FAIXA COMPARTILHADA: faixa de circulação aberta à utilização pública, caracterizada pelo
compartilhamento entre modos diferentes de transporte, tais como veículos motorizados, bicicletas
e pedestres, sendo preferencial ao pedestre, quando demarcada na calçada, e à bicicleta, quando
demarcada na pista de rolamento.
k) FAIXA DE ACESSO: área destinada à acomodação das interferências resultantes da
implantação, do uso e da ocupação das edificações existentes na via pública, autorizados pelo
órgão competente, de forma a não interferir na faixa livre3;
l)
FAIXA DE SERVIÇO: área do passeio (calçada) destinada à colocação de objetos,
elementos, mobiliário urbano e pequenas construções integrantes da paisagem urbana, de
natureza utilitária ou não;

2O

conceito de desenho universal tem como pressupostos: equiparação das possibilidades de uso,
flexibilidade no uso, uso simples e intuitivo, captação da informação, tolerância ao erro, mínimo
esforçofísico, dimensionamento de espaços para acesso, uso e interação de todos os usuários.
3

É recomendável para passeios com mais de 2 m.
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m) FAIXA LIVRE: área da calçada, via ou rota destinada exclusivamente à circulação de
pedestres, desobstruída de mobiliário urbano e de quaisquer outras interferências;
n)
FAIXA EXCLUSIVA: faixa de trânsito destinada ao trânsito exclusivo de ônibus, sinalizada
por sinal R-32 (circulação exclusiva de ônibus), permitidas exceções devidamente
regulamentadas. De acordo com NTU 4 (2013) as “faixas exclusivas foram adotadas para
estabelecer algum tipo de prioridade para o transporte público por meio de projetos de intervenção
de baixo custo financeiro. Elas contribuem para a eliminação e/ou a redução da interferência
causada por outros veículos na operação dos serviços oferecidos pelo transporte público coletivo
por ônibus”. A implantação de faixa exclusiva tem por objetivos: “garantir prioridade no sistema
viário ao transporte coletivo; aumentar a velocidade operacional dos ônibus; diminuir o tempo do
passageiro dentro do veículo; impactar positivamente nos deslocamentos individuais; permitir
maior fluidez na circulação viária para os ônibus; racionalizar a operação com a otimização da
frota; aumentar a produtividade do transporte público sobre pneus; reduzir os custos do transporte
público e, consequentemente, contribuir para a modicidade tarifária; Facilitar a integração com os
outros modos de transporte; e compartilhar os espaços da cidade de forma justa e racional”;
o) FAIXA PREFERENCIAL: faixa de trânsito destinada à circulação preferencial de ônibus,
permitida a circulação de outros veículos;
p) MARCO DO PONTO: é o elemento de comunicação visual destinado à identificação do PED
do sistema de transporte público coletivo por ônibus. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro,
constitui infração estacionar o veículo onde houver sinalização horizontal delimitadora de ponto de
embarque ou desembarque de passageiros de transporte coletivo ou, na inexistência desta
sinalização, no intervalo compreendido entre dez metros antes e depois do marco do ponto;
q) MOBILIÁRIO URBANO: é o equipamento de uso coletivo instalado em logradouro público
com o fim de atender a uma utilidade ou a um conforto públicos. (Lei Municipal Nº. 8.616, de
14/07/2003, e atualizações posteriores, que compõem o Código de Posturas do Município de Belo
Horizonte); e ainda conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos
ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, como semáforos, postes de
sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivo às telecomunicações, fontes de
água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga.
(Norma Técnica Federal ABNT NBR 16537/2016, Acessibilidade - Sinalização tátil no piso Diretrizes para elaboração de projetos e instalação, 1ª edição de 27/06/2016);
r)
MOBILIDADE URBANA: é a facilidade de deslocamentos de pessoas e bens dentro de um
espaço urbano, de acordo com as atividades nele desenvolvidas, e deve ser realizada de forma
universal, segura, eficiente e sustentável;
s) NORMA TÉCNICA ABNT NBR 9050/2004: Norma Técnica Federal ABNT NBR 9050/2015,
que trata de “Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos”;
t)
NORMA TÉCNICA ABNT NBR 16537/2016: Norma Técnica Federal ABNT NBR 16537/2016,
que trata de Acessibilidade - Sinalização tátil no piso - Diretrizes para elaboração de projetos e
instalação, 1ª edição de 27/06/2016;
u) PISO TÁTIL: piso caracterizado pela diferenciação de textura em relação ao piso adjacente,
destinado a constituir alerta ou linha guia, perceptível por pessoas com deficiência visual. (Norma
Técnica NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, 2ª
edição de 31/05/2004);
v) PONTO DE CONTROLE DAS LINHAS: ponto do trajeto das linhas do sistema de transporte
coletivo, geralmente localizado(s) no(s) extremo(s) do itinerário, onde é verificado e registrado o
horário das chegadas e partidas da(s) respectiva(s) linha(s);
w) PONTO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE: área localizada ao longo do itinerário das
linhas do transporte coletivo por ônibus, que permite o embarque e desembarque de passageiros.
(Norma Brasileira ABNT NBR 14022:2006 de Acessibilidade em veículos de características
urbanas para o transporte coletivo de passageiros);

4

Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos – NTU.
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x) SEGURANÇA VIÁRIA: refere-se ao conjunto de medidas, disposições e normas existentes
em relação à circulação e utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em
grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga
e descarga, com o objetivo de prevenir acidentes de trânsito;
y) TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS: é o serviço público compreendido no sistema
de transporte coletivo regular de passageiros, efetuado pelos diversos tipos de ônibus que
circulam no Município, compreendendo veículos, equipamentos e infraestrutura;
z) VIA: superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a
calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. Comparativamente, considera-se como “caixa da
via” a largura total entre os alinhamentos (dos lotes) em ambos os lados da via (incluindo
passeios, passeios tratados como continuidade do afastamento frontal dos lotes e calçadas) e
“alinhamento” a linha divisória entre via e lote.
aa) MOTOBOX: uso de faixa de retenção exclusiva para motocicletas na frente da retenção dos
demais veículos.
5. PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO
5.1. Os prazos de execução dos serviços previstos neste PROJETO BÁSICO, estipulados no ANEXO
IV – INDICAÇÃO DOS SERVIÇOS E ETAPAS PREVISTOS POR TRECHO VIÁRIO variam para
cada um dos LOTES.
5.2. Estes prazos estão apresentados no ANEXO IX – CRONOGRAMA FÍSICO e já consideram
inclusive os prazos de aprovação necessários para que a BHTRANS valide cada um dos serviços
entregues pela CONTRATADA.
5.3. O prazo de vigência do contrato deverá atender aos prazos de execução dos serviços
apresentados no ANEXO IX – CRONOGRAMA FÍSICO.
5.4. Os contratos serão realizados por LOTE.
5.5. Os contratos decorrentes desta licitação terão vigência de 12 (doze) meses, contada a partir da
data de sua assinatura, podendo ser alterado nos termos da legislação vigente.
6. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
6.1. Todos os produtos deverão ser apresentados à CONTRATANTE com as características técnicas,
com os padrões estabelecidos e sob a forma definida no ANEXO V – DETALHAMENTO DOS
SERVIÇOS E ETAPAS PREVISTAS.
6.2. Os Projetos Executivos devem possuir o conjunto de elementos necessários e suficientes à
execução completa das intervenções propostas e devem estar compatíveis com os demais projetos
complementares elaborados e desenvolvidos de acordo com o ANEXO V – DETALHAMENTO DOS
SERVIÇOS E ETAPAS PREVISTAS.
6.3. Nas simulações de tráfego devem ser representados, de forma adequada, todos os elementos do
sistema viário necessários à caracterização correta da rede e da operação do tráfego; deverão ser
calibrados o comportamento do motorista, o volume de veículos, a velocidade e consequentemente a
condição do tráfego nos trechos simulados, bem como devem ser atendidos os critérios definidos no
ANEXO V – DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS E ETAPAS PREVISTAS.
6.4. A CONTRATANTE, após a avaliação do produto, deverá formalizar aceitação provisória e
posteriormente a aceitação definitiva dos documentos técnicos correspondentes a cada etapa do
projeto, configurados nos diversos Relatórios Técnicos indicados no item 3 – Detalhamento do Objeto
deste PROJETO BÁSICO.
6.5. A aprovação dos projetos por parte da CONTRATANTE não desobriga a CONTRATADA de sua
plena responsabilidade técnica e de seus consultores.
6.6. Todos os produtos contratados deverão ser entregues, em meio físico e digital, versões finais
aprovadas pela CONTRATANTE, sem qualquer restrição de acesso ou uso à CONTRATANTE.
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7. EQUIPE TÉCNICA
7.1. A CONTRATADA deverá dispor de EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE durante toda a vigência
do contrato de forma a viabilizar a execução de todos os serviços objeto do contrato.
7.1.1. A EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE deverá manter vínculo com a LICITANTE, devendo a
comprovação do vínculo do profissional do Responsável Técnico com a empresa LICITANTE ser feita
através de cópia da Ficha de Registro do empregado, da CTPS, do Contrato de prestação de
serviços ou documento equivalente.
7.1.2. Cada profissional indicado deverá ser responsável pela prestação dos serviços em um único
LOTE, sendo vedado a realização do mesmo serviço pelo mesmo profissional em LOTES diferentes.
7.1.3. Caso a LICITANTE seja vencedora em mais de um LOTE, deverá apresentar uma EQUIPE
TÉCNICA PERMANENTE diferente para cada LOTE objeto da contratação, para aprovação prévia da
CONTRATANTE conforme pré-requisitos do Edital e seus anexos. Essa aprovação deve ocorrer
antes da contratação e é condição para efetivar o contrato.
7.2 A CONTRATADA deverá dispor de EQUIPE TÉCNICA EVENTUAL durante as etapas
necessárias do contrato de forma a viabilizar a execução de parte dos serviços objeto do contrato,
disponível inclusive para atividades técnicas (reuniões, seminários e vistorias) com a
CONTRATANTE nas etapas necessárias durante toda a vigência do contrato.
7.3. Para a execução dos serviços previstos, a CONTRATADA deverá manter EQUIPE TÉCNICA
PERMANENTE necessária à execução dos estudos técnicos, projetos e orçamentos durante toda a
vigência do contrato.
7.4. O dimensionamento da equipe de profissionais de apoio – denominada no presente PROJETO
BÁSICO por EQUIPE TÉCNICA EVENTUAL, necessária à elaboração e desenvolvimento dos
serviços contratados serão de estrita responsabilidade da CONTRATADA.
7.5. A composição da EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE, para cada LOTE, deve respeitar os
seguintes requisitos:
a) COORDENAÇÃO GERAL: 01 (um) profissional: Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista –
Coordenador;
b) CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA (ESTUDOS TÉCNICOS): 01 (um) profissional:
Engenheiro Civil e/ou Arquiteto e Urbanista – (responsável pelos Estudos Técnicos);
c) PROJETOS DO SISTEMA VIÁRIO URBANO (GEOMETRIA E SINALIZAÇÃO VIÁRIAS): 01
(um) profissional: Engenheiro Civil e / ou Arquiteto e Urbanista (responsável pelos projetos viários:
projetos de geometria / projetos de sinalização).
7.6. Os profissionais responsáveis pela EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE deverão se apresentar à
CONTRATADA desde o primeiro dia de vigência do Contrato.
7.7. A Qualificação Técnica da EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE e da EQUIPE TÉCNICA
EVENTUAL define os pré-requisitos mínimos exigidos para cada profissional habilitado; função;
atividade ou serviço; registro profissional (habilitação); experiência profissional e legislação
profissional.
7.7.1. A comprovação de experiência dos profissionais que irão compor a equipe técnica será exigida
em reunião a ser realizada no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do Contrato,
bastando para o momento da licitação a declaração de disponibilidade, de que, caso seja contratada
para prestação dos serviços, a empresa possuirá a equipe técnica elencada no item 7.
7.8. A EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE deverá estar disponível e dedicada à execução do objeto
contratual a partir do primeiro dia de assinatura do Contrato, de acordo com o estabelecido nesse
anexo, conforme ANEXO XIII - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE.
7.9. O profissional indicado para a COORDENAÇÂO GERAL dos serviços deverá dedicar-se
exclusivamente a esta atividade, não podendo substituir outro membro da EQUIPE TÉCNICA – seja
PERMANENTE ou EVENTUAL.
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7.10. Durante a execução dos trabalhos poderá haver substituição de profissional indicado por outro,
desde que possua igual ou maior experiência e / ou qualificação técnica devidamente comprovadas,
mediante prévia aprovação da CONTRATANTE.
7.11. A comprovação da formação acadêmica deverá ser feita através de diploma ou certificado de
curso reconhecido pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura) ou equivalente quando se tratar de
curso realizado no exterior, também devidamente reconhecido pelo MEC na forma estabelecida pela
legislação em vigor aplicável ao caso.
7.12. A CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA, sempre que julgar necessário e a
qualquer tempo, documentação que comprove a formação acadêmica, habilidades ou experiência
profissional dos profissionais designados para compor a EQUIPE TÉCNICA – PERMANENTE ou
EVENTUAL.
7.13. Qualquer reunião ou contato entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA somente ocorrerá
através de membro da EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE e / ou da EQUIPE TÉCNICA EVENTUAL responsável pela atividade, trabalho ou serviço - reconhecido formalmente no processo, devidamente
acompanhado do COORDENADOR GERAL.
7.14. Excetuando-se o COORDENADOR GERAL qualquer profissional integrante da equipe poderá
assumir atividades relativas à outra qualificação de habilitação, desde que apresente comprovação
técnica para tal desempenho e que não haja incompatibilidade com o cronograma proposto pela
LICITANTE. Esta situação específica pressupõe prévia e obrigatória anuência da CONTRATANTE.
7.15. Composição da EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE
7.15.1. Campo de atuação: Coordenação Geral
a)

Profissional habilitado: Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro Civil.

b) Registro profissional (habilitação): CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo ou CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
c) Experiência profissional mínima: 3 (três) anos de experiência em coordenação de planos,
estudos técnicos e projetos de transporte, tráfego e trânsito urbanos e / ou projetos de
infraestrutura viária urbana, comprovada por meio de anotações ou registro de responsabilidade
técnica, devidamente acervadas no respectivo Conselho Profissional, e/ou carteira profissional.
7.15.2. Campo de atuação: Consultoria técnica especializada / Estudos técnicos
a)

Profissional habilitado: Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro Civil.

b) Registro profissional (habilitação): CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo ou CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
c) Experiência profissional mínima: 3 (três) anos de experiência em consultoria técnica nas
áreas de planos, estudos técnicos, projetos de transporte, tráfego e trânsito urbanos e / ou
projetos de infraestrutura viária urbana, comprovada por meio de anotações ou registro de
responsabilidade técnica, devidamente acervadas no respectivo Conselho Profissional, e/ou
carteira profissional.
7.15.3. Campo de atuação: Geometria Viária
a)

Profissional habilitado: Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro Civil.

b) Registro profissional (habilitação): CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo ou CREA Conselho regional de Engenharia e Agronomia.
c) Experiência profissional mínima: 3 (três) anos de experiência em projetos geométricos de
vias urbanas comprovada por meio de anotações ou registro de responsabilidade técnica,
devidamente acervadas no respectivo Conselho Profissional, e/ou carteira profissional.
7.15.4. Campo de atuação: Sinalização Viária
a)

Profissional habilitado: Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro Civil.
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b) Registro profissional (habilitação): CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo ou CREA Conselho regional de Engenharia e Agronomia.
c) Experiência profissional mínima: 3 (três) anos de experiência em projetos de sinalização
de trânsito em vias urbanas comprovada por meio de anotações ou registro de responsabilidade
técnica, devidamente acervadas no respectivo Conselho Profissional, e/ou carteira profissional.
7.16. Composição da EQUIPE TÉCNICA EVENTUAL
7.16.1. Campo de atuação: Levantamentos
a) Profissional habilitado: Engenheiro Agrimensor ou Engenheiro Civil ou Arquiteto e
Urbanista ou outro profissional habilitado.
b) Registro profissional (habilitação): CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
c) Experiência profissional mínima: 3 (três) anos de experiência em levantamentos
topográficos e / ou cadastrais em áreas urbanas comprovada por meio de anotações ou registro
de responsabilidade técnica, devidamente acervadas no respectivo Conselho Profissional, e/ou
carteira profissional.
7.16.2. Campo de atuação: Simulação de Redes de Tráfego
a) Profissional habilitado: Engenheiro (qualquer modalidade de engenharia com habilitação
para atuação na área de simulação de redes de tráfego).
b) Registro profissional (habilitação): CREA - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia.
c) Experiência profissional mínima: 3 (três) anos de experiência em simulação e / ou
microssimulação de redes de trafego no software AIMSUN ou similar, comprovada por meio de
anotações de responsabilidade técnica, devidamente acervadas no respectivo Conselho
Profissional, e/ou carteira profissional.
7.16.3. Campo de atuação: Licenciamento Ambiental / Urbanístico
Não se aplica. Os licenciamentos serão realizados pela equipe técnica da CONTRATANTE.
7.16.4. Campo de atuação: Licenciamento Patrimônio Cultural
Não se aplica. Os licenciamentos serão realizados pela equipe técnica da CONTRATANTE.
7.16.5. Campo de atuação: Estudos Geotécnicos (geotecnia): ensaio CBR (ISC) / Terraplenagem /
Drenagem / Pavimentação / Projeto Estrutural
a) Profissional habilitado: Engenheiro Civil ou Engenheiro de Minas ou Geólogo ou Arquiteto e
Urbanista.
b) Registro profissional (habilitação): CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
ou CAU- Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
c) Experiência profissional mínima: 3 (três) anos de experiência na(s) atividade(s) descritas
no “Campo de atuação”, comprovada(s) por meio de anotações ou registros de responsabilidade
técnica, devidamente acervadas no respectivo Conselho Profissional, e/ou carteira profissional.
7.16.5.1. Poderá ser alocado para estas atividades (campo de atuação) um ou mais profissionais, a
critério da CONTRATADA, desde que demonstrada a capacitação deste(s) para a(s) atividade(s).
7.16.6. Campo de atuação: Projeto Paisagístico (Paisagismo)
d)

Profissional habilitado: Arquiteto e Urbanista.

e)

Registro profissional (habilitação): CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
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f)
Experiência profissional mínima: 3 (três) anos de experiência na(s) atividade(s) descritas
no “Campo de atuação”, comprovada(s) por meio de registros de responsabilidade técnica,
devidamente acervadas no respectivo Conselho Profissional, e/ou carteira profissional.
7.16.7. Campo de atuação: Orçamentos
a)

Profissional habilitado: Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro Civil.

b) Registro profissional (habilitação): CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo ou CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
c) Experiência profissional mínima: 3 (três) anos de experiência em orçamentos de projetos /
obras de infraestrutura viária urbana comprovada por meio de anotações ou registros de
responsabilidade técnica, devidamente acervadas no respectivo Conselho Profissional, e/ou
carteira profissional.
7.17. As exigências de qualificação técnica para a EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE e a EQUIPE
TÉCNICA EVENTUAL, contidas neste Instrumento, são necessárias para garantir que o futuro
contratado detenha a capacidade de cumprir com as obrigações contratuais, tendo em vista que o
objeto licitado é de suma importância para a BHTRANS e para o município de Belo Horizonte.
Estima-se que o objeto licitado, entre o início da concepção e o final da implantação leve cerca de 3
(três) anos. Nesses três anos estão previstos: cerca de um ano de desenvolvimento do projeto, cerca
de uma ano de viabilização do Poder Executivo para implantação e cerca de um ano para
implantação. Dessa forma, entende-se que a qualificação técnica para a EQUIPE TÉCNICA
PERMANENTE e para a EQUIPE TÉCNICA EVENTUAL deve ser de, no mínimo, 3 (três) anos. Caso
a EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE e a EQUIPE TÉCNICA EVENTUAL não tenham pelo menos 3
(três) anos de experiência profissional, entende-se que nunca vivenciou um processo da mesma
natureza. É importe frisar que, como a prestação de serviços a ser contratada visa contribuir para a
mobilidade urbana de Belo Horizonte, a Administração não pode permitir sua descontinuidade, sob o
risco de causar transtornos que teriam o condão de trazer prejuízo ao regular desenvolvimento da
sua atividade fim, deixando de observar a supremacia do interesse público em detrimento da
observância de procedimento inadequado ao caso concreto, razão pela qual a contratação com
Profissionais de comprovada experiência técnica se mostra absolutamente necessária e
imprescindível.
7.17.1. Caso seja contratada para a prestação dos serviços e conforme declaração de disponibilidade
– Anexo XIII, a CONTRATADA deverá possuir escritório em Belo Horizonte ou em sua Região
Metropolitana, bem como todos os equipamentos necessários ao desenvolvimento dos trabalhos e
serviços, observando os prazos estabelecidos nos cronogramas aprovados pelo FISCAL do Contrato.
7.18. Regularidades da EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE e da EQUIPE TÉCNICA EVENTUAL a
serem verificadas em reunião a ser realizada no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a
assinatura do Contrato:
7.18.1. Disponibilidade de escritório com endereço em Belo Horizonte ou cidade da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, durante todo o período de vigência do Contrato;
7.18.2. Disponibilidade dos softwares necessários ao desenvolvimento e elaboração de todos os
serviços e atividades técnicas e administrativas, relacionando todos os softwares exigidos no
presente ANEXO I - PROJETO BÁSICO. Na declaração deverá constar o nome dos softwares, nº.
das licenças, fabricantes, versões / ano e outras especificidades necessárias e suficientes à
caracterização de cada um deles;
7.18.3. Documentação referente à formalização de Consórcio, se for o caso;
7.18.4. Documento de regularidade das empresas CONTRATADAS junto aos respectivos conselhos
profissionais;
7.18.5. Documento
CONTRATADA(s);

de

regularidade

do

Responsável

Técnico

-

RT

da(s)

empresa(s)

7.18.6. Documento de regularidade do Responsável Técnico - COORDENADOR - junto ao respectivo
Conselho profissional;
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7.18.7. Documento de regularidade dos Responsáveis Técnicos, profissionais que comporão a equipe
permanente, conforme item 7.15.
7.18.8. As CONTRATADAS e responsáveis técnicos deverão estar “ATIVOS” junto aos respectivos
conselhos profissionais.
7.19. INSTALAÇÕES E QUIPAMENTOS
7.19.1. A CONTRATADA deverá possuir escritório em Belo Horizonte ou em sua Região
Metropolitana, bem como todos os equipamentos necessários ao desenvolvimento dos trabalhos e
serviços, observando os prazos estabelecidos nos cronogramas aprovados pelo FISCAL do contrato,
conforme ANEXO XIII - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE.
7.19.2. CONTRATADA deverá apresentar o endereço e a relação dos equipamentos que serão
disponibilizados para a execução dos trabalhos e serviços inerentes ao Contrato. Esta relação deverá
ser compatível com o volume de trabalhos e serviços previamente considerados no Cronograma
Físico apresentado no Anexo IX.
7.19.3. Todos os profissionais da EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE deverão ter à sua disposição,
fornecidos pela CONTRATADA, todos os equipamentos e materiais necessários ao desempenho de
suas funções no escritório e campo, incluindo todos os Equipamentos de Proteção Individual
necessários aos serviços de campo, conforme determina o Ministério do Trabalho.
7.19.4. A CONTRATADA deverá possuir disponibilidade dos softwares necessários ao
desenvolvimento e elaboração de todos os serviços e atividades técnicas e administrativas,
relacionando todos os softwares exigidos no Edital e seus anexos, conforme ANEXO XIII DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE.
8. DA FORMA DE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
Para elaboração dos serviços, a BHTRANS definirá a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA
apresentará seu COORDENADOR GERAL do trabalho.
8.1. DA FISCALIZAÇÃO
8.1.1. Todos os trabalhos serão acompanhados e fiscalizados por agente público designado pela
BHTRANS, denominado FISCAL, que terá plenos poderes para verificar e fazer cumprir a perfeita
elaboração do objeto contratado, de acordo com as exigências contratuais, especificações, normas
técnicas e padrões de qualidade, desde o início dos serviços, até a sua aceitação definitiva.
8.1.2. O FISCAL realizará as medições devidas pelos serviços executados e aprovados e/ou quando
julgar necessário deverá fazer advertências, sugerir aplicação de multas, efetuar retenção de
medições e tomar todas as providências e demais ações necessárias ao bom andamento dos
serviços, conforme previsto no contrato.
8.2. DA COORDENAÇÃO
8.2.1. Todos os trabalhos serão coordenados pelo COORDENADOR GERAL da CONTRATADA,
apresentada a sua qualificação técnica na fase da licitação, e será exigida a sua participação efetiva
durante todas as etapas de elaboração dos estudos, projetos e serviços, a qualquer tempo, durante o
horário comercial.
8.2.2. Este COORDENADOR GERAL se reportará e será orientado diretamente pelo FISCAL,
devendo atender aos pré-requisitos e qualificações profissionais estabelecidos na EQUIPE TÉCNICA.
8.2.3. É de inteira responsabilidade do COORDENADOR GERAL:
a) Coordenar todos os profissionais integrantes da equipe técnica e subcontratados em todas as
etapas de elaboração dos serviços;
b) Coordenar e providenciar as entregas dos serviços em todas as etapas de desenvolvimento
dos trabalhos, controlando-as através de recibos de entrega em duas vias;
c) Encaminhar, receber e controlar todas as correspondências entre a CONTRATADA e a
BHTRANS e vice-versa, encaminhando à equipe técnica as correspondências e documentos
pertinentes;
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d) Providenciar todos os meios físicos e técnicos necessários aos profissionais da equipe da
CONTRATADA para desenvolvimento dos trabalhos, com endereço em Belo Horizonte/MG ou na
Região Metropolitana de Belo Horizonte;
e)

Controlar toda a documentação técnica do contrato;

f)
Intervir conjuntamente ou representar a BHTRANS nas reuniões: de diretrizes, de
acompanhamento, de recebimento e devolução dos estudos, serviços e projetos;
g) Intervir conjuntamente ou representar a CONTRATADA nas audiências públicas para
apresentação de estudos contratados e reuniões de conselhos competentes para apreciação dos
requerimentos de licenças;
h)

Atualizar semanalmente os cronogramas dos serviços;

i)
Apresentar mensalmente o fluxo de planejamento e acompanhamento e os cronogramas
físicos e financeiros dos serviços;
j)

Exercer a atividade de controle físico e financeiro do contrato;

k) Elaborar as minutas das planilhas dos serviços para fins de medição acompanhadas das
respectivas memórias;
l)

Coordenar e compatibilizar os trabalhos e soluções técnicas dos estudos e projetos;

m) Verificar o atendimento às exigências das legislações e regulamentos vigentes específicos
para cada serviço contratado.
8.2.4. Caso sejam constatadas pelo FISCAL, deficiências na COORDENAÇÃO GERAL, a
CONTRATADA estará sujeita às sanções previstas no Edital e nos Anexos integrantes do mesmo.
8.2.5. A coordenação e conferência, em cada uma das etapas, ao longo do desenvolvimento de todos
os estudos, projetos e serviços contratados serão de total responsabilidade do COORDENADOR
GERAL. Antes de serem entregues, todos os trabalhos (PRODUTOS) deverão ser assinados pelo
COORDENADOR GERAL em carimbo específico.
8.3. PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS
8.3.1. A CONTRATADA deverá apresentar o seu “Plano de Trabalho”, incluindo cronograma físico e
responsável por cada atividade.
8.3.2. O planejamento e acompanhamento de cada atividade será atualizado semanalmente de
maneira a permitir um retrato fiel do andamento dos serviços necessários à elaboração,
desenvolvimento e conclusão de cada um dos PRODUTOS contratados e estará sempre à disposição
do FISCAL.
8.3.3. Os prazos de execução dos serviços, constantes no Cronograma apresentado no edital são
referências e a CONTRATADA poderá realizar adequações dos mesmos, em comum acordo e sob a
aprovação da BHTRANS, após a emissão da Ordem de Serviço.
8.3.4. A CONTRATADA apresentará o Cronograma Físico Financeiro detalhado por estudo/serviço
onde deverão estar criteriosamente relacionadas todas as etapas de desenvolvimento dos trabalhos.
8.3.6. A CONTRATADA deverá obrigatoriamente respeitar os prazos definidos no Cronograma Físico
Financeiro Específico detalhado e apresentado à BHTRANS.
8.4. ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DOS ESTUDOS E PROJETOS
8.4.1. O acompanhamento dos estudos e projetos em todas as etapas de elaboração e
desenvolvimento dos trabalhos será executado nas fases e etapas de:
a)

recebimento provisório;

b)

verificação;

c)

aprovação;

BHTRANS – CP n.º 01/2019 – Anexo I – Termo de Referência – Página 14 de 16

8.4.2. Serão realizadas reuniões periódicas em Belo Horizonte ou na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, semanais, quinzenais ou mensais, a critério da CONTRATANTE, para atualização do
planejamento, acompanhamento dos estudos, projetos e serviços e esclarecimento de eventuais
dúvidas.
8.4.3. O escritório da CONTRATADA, conforme item 8.4.2, deve estar disponível para as reuniões
periódicas durante a vigência do Contrato.
8.4.4. A ausência de qualquer um dos profissionais da CONTRATADA, envolvidos em cada etapa,
quando convocados formalmente pela CONTRATANTE, impedirá a realização de qualquer uma das
reuniões e a etapa será considerada não iniciada por inadimplência da mesma.
8.4.5. A falta de um ou mais documentos relativos à determinada etapa ou fase impedirá o
recebimento dos demais serviços e a etapa será considerada não entregue.
8.4.6. As apresentações dos estudos, serviços e projetos em todas as etapas, serão
preferencialmente realizadas nas reuniões para recebimento dos mesmos.
8.5. RECEBIMENTO PROVISÓRIO
8.5.1. O recebimento de cada um dos PRODUTOS contratados será feito em reunião, previamente
agendada, respeitados os prazos estabelecidos no cronograma de trabalho de cada Ordem de
Serviço – OS, data em que deverão ser apresentados e entregues – formalmente a BHTRANS –
mediante documento de protocolo ou registro em ata de reunião.
8.5.2. Os trabalhos serão recebidos, em caráter provisório, por um prazo de 10 (dez) dias úteis para
verificação preliminar. Estando em conformidade com o escopo do Contrato, os PRODUTOS serão
analisados pela FISCALIZAÇÃO, respeitados os prazos estabelecidos no Cronograma Físico –
Anexo IX.
8.5.3. Serviços entregues de forma parcial ou sem a devida qualificação técnica serão,
automaticamente, devolvidos a CONTRATADA, estando este sujeito a aplicação de penalidades na
forma estabelecida no Contrato.
8.6. VERIFICAÇÃO
8.6.1. Esta fase constitui na verificação pela FISCALIZAÇÃO de todos os estudos, projetos e serviços
em cada uma de suas etapas e só se iniciará após a fase de recebimento provisório.
8.6.2. Após a verificação dos estudos, projetos e serviços pela FISCALIZAÇÃO, se for o caso, será
elaborado o relatório dos itens de não conformidade dos trabalhos verificados, que será entregue à
CONTRATADA em reunião específica, quando serão discutidas e apresentadas as alterações e
complementações solicitadas e prestados os esclarecimentos necessários.
8.6.3. A verificação dos estudos, projetos e serviços e sua liberação para aprovação nos órgãos
externos, só se dará após a devolução do relatório dos itens de não conformidade devidamente
preenchido pela CONTRATADA.
8.6.4. Após 5 (cinco) dias úteis, efetuadas as alterações e complementações necessárias, a
CONTRATADA enviará novamente à FISCALIZAÇÃO os estudos, serviços e projetos urbanísticos,
bem como todo o material entregue anteriormente pela FISCALIZAÇÃO, inclusive o relatório de itens
de não conformidades onde constem as anotações da FISCALIZAÇÃO durante a fase de verificação.
8.7. APROVAÇÃO
8.7.1. Nesta fase, a FISCALIZAÇÃO fará nova verificação e aprovará os trabalhos, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, desde que atendidas e justificadas na íntegra as alterações e complementações
solicitadas, e autorizará a emissão final dos documentos.
8.7.2. Caso as alterações e complementações solicitadas não tenham sido atendidas e justificadas na
íntegra, impedindo, assim, a aprovação e gerando nova verificação, a CONTRATADA será
considerada inadimplente e estará sujeita às sanções previstas no Edital e nos anexos integrantes do
mesmo.
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8.8. EMISSÃO FINAL
Em até 5 (cinco) dias úteis após a autorização para emissão final, a CONTRATADA fará a entrega
final dos estudos, projetos e serviços, conforme especificações contidas no presente PROJETO
BÁSICO.
8.9. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS
Após a conclusão dos serviços, a CONTRATANTE emitirá o Termo de Conclusão ACEITE
DEFINITIVO e Recebimento dos Serviços.
8.10. PROPRIEDADE DOS PRODUTOS CONTRATADOS
8.10.1. Todos os PRODUTOS contratados serão de propriedade exclusiva da PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, que deles se utilizará conforme melhor lhe convier, não
podendo prever, conter ou apresentar qualquer tipo de restrição de acesso ao CONTRATANTE.
8.10.2. À CONTRATADA é vedado dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, a qualquer
tempo - todo e qualquer dado ou documento - preparado ou recebido - para a execução dos serviços,
salvo com prévia e formal autorização da CONTRATANTE.

BHTRANS – CP n.º 01/2019 – Anexo I – Termo de Referência – Página 16 de 16

ANEXO II
LOTES DE VIAS
(Este Anexo contém 2 páginas incluindo esta capa)
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Lote

Rota

Carlos Luz

1

Padre Pedro
Pinto

Noroeste

Projeto / Via

Trecho

Extensão (Km)
0,026
0,827
0,436
0,542
0,378

Rua Padre Pedro Pinto
Av. Abílio Machado
Av. Abílio Machado
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes
Av. Ivaí

Rua Monteiro Lobato/Rua Sena Madureira
Av. Carlos Luz/Rua Funchal
Rua Funchal/Rua Apucarana
Rua Apucarana/Rua Povoa de Varzim
Av. Pedro I/Rua Maçon Ribeiro
Rua Maçon Ribeiro/Rua Elias Antônio Issa e Rua Jair Afonso
Inácio/Av. Civilização
Rua Elias Antônio Issa/Rua Jair Afonso Inácio
Entre Av. Heráclito Mourão de Miranda e Rua Jauá
Entre Rua Jauá e Anel Rodoviário
Av. Abílio Machado/Av. Ivaí
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes/Anel Rodoviário

Rua Curvelo
Rua Itajubá
Rua Pouso Alegre
Rua Salinas
Av. Assis Chateaubriand
Av. Francisco Sales
Rua Itajubá
Av. Flávio dos Santos
Rua Azurita
Rua Raul Mendes
Rua Pouso Alegre
Av. Silviano Brandão
Rua Álvares Maciel
Rua Anastácio de Moura
Rua Domingos Vieira
Rua Euclásio
Rua Major Barbosa
Rua Niquelina
Rua Santa Luzia
Av. José Cândido da Silveira
Av. José Cândido da Silveira

Av. do Contorno/Rua Itajubá
Av. Contorno/Av. Silviano Brandão
Rua Jacuí/Rua Itajubá
Rua Itajubá/Rua Jacui
Rua Sapucaí/Av. Contorno
Rua Itajubá/Final Viaduto
Av. Contorno/Av. Francisco Sales
Rua Azurita/Av. Silviano Brandão
Rua Raul Mendes/Av. Flávio dos Santos
Rua Azurita/Av. do Contorno
Rua Itajubá/Av. Flávio dos Santos
Av. C. Machado/Rua G. da Silveira
Rua Ceará/Av. do Contorno
Rua Major Barbosa/Rua Euclásio
Av. do Contorno/Rua Ceará
Rua Anastácio de Moura/Rua Santa Luzia
Toda
Toda
Rua Euclásio/Av. Andradas
Av. Cristiano Machado/Rua República do Iraque
Rua República do Iraque/MG-05

Rua Apucarana
Rua Conceição do Mato Dentro
Rua Monteiro Lobato
Rua Sena Madureira
Rua Padre Pedro Pinto
Rua Padre Pedro Pinto

TOTAL LOTE 1
Jacuí

Leste 1
2

Leste 2

José Cândido

TOTAL LOTE 2

3

4,324
1,101
0,459
2,489
2,418
1,010
14,010
0,193
0,601
0,281
0,329
0,679
0,880
0,386
0,330
0,081
0,209
0,498
2,458
0,699
0,226
0,698
0,141
0,287
1,779
0,525
0,793
2,715
14,788

Av. Portugal (acesso Estação
Antônio Carlos II
Pampulha)

Estação Pampulha até Rua Francisco Bretas Bhering

3,392

Augusto de Lima Av. Augusto de Lima
Leste 3

Av. do Contorno/Rua Rio Grande do Sul

1,122

Av. Andradas
Av. Andradas

Viaduto Floresta/Av. Bernardo Monteiro
Av. Bernardo Monteiro / Av. Mem de Sá

1,595
1,780

Av. Raja Gabaglia
Rua Rodrigues Caldas
Rua Santos Barreto
Rua Curitiba
Rua São Paulo
Av. Álvares Cabral
Av. Olegário Maciel
Av. do Contorno
Av. do Contorno

Av. do Contorno/Trevo BHShopping
Av. Álvares Cabral/Av. Olegário Maciel
Av. Álvares Cabral/Av. Olegário Maciel
Av. Afonso Pena/Av. Álvares Cabral
Av. Afonso Pena/Av. Álvares Cabral
Av. do Contorno/Rua São Paulo
Rua Guajajaras/Av. do Contorno
Av. dos Andradas/ Av. Teresa Cristina
Av. Teresa Cristina/ Av. dos Andradas

Av. Cristovão Colombo
Av. do Contorno
Av. João Pinheiro
Av. Nossa Senhora do Carmo

Av. do Contorno/Av. Brasil
Av. Nossa Senhora do Carmo/ Av. Cristóvão Colombo
Rua Gonçalves Dias/Rua Guajajaras
Av. Uruguai/BHShopping
Av. Cristóvão Colombo/Av. Brasil e Praça José Mendes
Junior/Av. Bias Fortes e Av. Bias Fortes e Av. Brasil
Av. Brasil/Rua Gonçalves Dias e Av. Bias Fortes/Rua
Gonçalves Dias
Praça Rio Branco/Rua Rio Grande do Norte
Rua Rio Grande do Norte/Praça Milton Campos
Praça Milton Campos/ Praça da Bandeira
Av. Afonso Pena/Rua Professor Morais
Av. Afonso Pena/ Av. do Contorno
Av. do Contorno/ Av. Afonso Pena

TOTAL LOTE 3

Raja Gabáglia
4

Contorno

5,529
0,139
0,236
1,534
1,254
1,003
1,255
2,725
8,977
TOTAL LOTE 4

Sul

Praça da Liberdade
Praça da Liberdade

5

Afonso Pena

Av. Afonso Pena
Av. Afonso Pena
Av. Afonso Pena
Av. Getúlio Vargas
Rua Rio Grande do Norte
Rua Professor Morais

TOTAL LOTE 5
TOTAL GERAL (Km)
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7,889

22,652
0,753
0,169
0,560
3,774
0,225
0,573
1,967
1,083
1,140
0,197
0,956
0,764
12,161
71,500

ANEXO III
MEDIDAS COADJUVANTES ÀS MEDIDAS DE PRIORIDADE NA CIRCULAÇÃO
I. A seguir são apresentadas as recomendações gerais de intervenção que deverão fazer parte da
abordagem nos estudos e projetos de faixas exclusivas e faixas preferenciais para a implantação da
prioridade de circulação dos ônibus, do sistema de transporte público coletivo, nas vias do município
de Belo Horizonte.
II. Os tópicos indicam as diretrizes de projeto que deverão ser observadas em todos os trechos de
vias. São as medidas coadjuvantes que podem ser adotadas na implantação da prioridade de
circulação e operação para o sistema de transporte público coletivo por ônibus, tais como:
1. Sobre a circulação:
a) Definir o tipo de operação a ser adotado na via em estudo (faixa exclusiva ou faixa
preferencial) para a priorização da circulação dos ônibus;
b) Propor um adequado dimensionamento das faixas de trânsito voltado para a circulação dos
ônibus;
c) Implantar alterações no sistema de circulação com vistas ao aumento da capacidade viária
(implantação de binários, por exemplo);
d) Propor plano de circulação, quando necessário, à implantação das faixas preferenciais e/ou
exclusivas para ônibus;
e) Propor alterações em interseções, necessárias à implantação das faixas preferenciais e/ou
exclusivas para ônibus e à circulação de pedestres (usuários do sistema de transporte
coletivo por ônibus);
f)

Propor prioridade de passagem nas interseções com criação de movimentos exclusivos para
ônibus, se necessário;

g) Propor medidas visando diminuir o impacto nas conversões à direita (ex.: motobox e outras);
h) Propor a implantação de motobox junto às interseções semaforizadas, quando couber;
i)

Minimizar a ocorrência de movimentos de conversões prejudiciais à operação das faixas
preferenciais e/ou exclusivas de ônibus;

j)

Priorizar as faixas de trânsito destinadas à circulação exclusiva de ônibus;

k) Compatibilizar o sistema de circulação dos ônibus com a circulação de pedestres (usuários
do sistema de transporte coletivo por ônibus) e ciclistas;
l)

Eliminar eventuais prejuízos à circulação de ônibus decorrentes da localização de ciclovias e /
ou ciclofaixas;

m) Compatibilizar o sistema de circulação dos ônibus e pedestres com o plano cicloviário de Belo
Horizonte (Programa “Pedala BH”);
n) Estudar o impacto sobre os usos de estacionamentos permitidos na via, especialmente o
estacionamento rotativo, e buscar soluções para minimização nas vias do entorno;
o) Estudar e definir compatibilidades dos usos de estacionamentos permitidos na via com a
circulação preferencial e/ou exclusiva de ônibus: estacionamento rotativo, motocicletas, carga
e descarga, veículos escolares, estacionamento para embarque e desembarque de
escolares, ambulâncias, veículos do corpo consular, veículos oficiais, viaturas policiais,
estacionamento por 10 (dez) minutos com pisca alerta ligado, hotéis, táxi, bicicletas, veículos
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de aluguel, ônibus de turismo, estacionamento especial para pessoas com deficiência e com
dificuldade de locomoção, estacionamento especial para idosos, estacionamento para ônibus
do transporte coletivo (ponto de controle), área de segurança, dentre outros;
p) Definir os horários de vigência das faixas preferenciais e/ou exclusivas;
q) Compatibilizar a regulamentação das faixas preferenciais e/ou exclusivas para ônibus com as
operações e funcionamentos dos denominados empreendimentos de impacto existentes na
via e área de abrangência das intervenções viárias;
r)

Compatibilizar a regulamentação das faixas preferenciais e/ou exclusivas para ônibus com os
dispositivos legais previstos em legislação urbanística municipal, estadual e federal: largura
mínima de passeio / calçada, permissão de estacionamento sobre afastamento frontal; faixas
de acumulação, recuos de alinhamentos, afastamentos frontais de lotes tratados como
continuidade de passeios / calçadas, faixas verdes, faixas de proteção, acostamentos, faixas
não edificantes, pistas marginais, bens imóveis tombados pelo patrimônio cultural, conjuntos
urbanos, áreas de diretrizes especiais, dentre outros específicos;

s) Considerar a restrição na circulação de automóveis, propondo rotas alternativas;
t)

Dimensionar as distâncias de entrelaçamento entre os veículos que desejam realizar
conversões permitidas e ônibus que trafegam nas faixas exclusivas e / ou preferenciais;

u) Outras de acordo com a necessidade e especificidade de cada via, objeto de estudos e
projetos, a critério exclusivo da BHTRANS.
2. Sobre a geometria:
a) Promover a necessária acessibilidade universal na forma estabelecida nas normas técnicas
federais ABNT NBR 9050/2004, ABNT NBR 16537/2016 e demais legislações vigentes
aplicáveis ao caso;
b) Implementar alterações na seção transversal das vias, por meio de correções geométricas,
alargamento de pistas e redistribuição de faixas de trânsito, respeitadas as melhores técnicas
de projeto de engenharia e as legislações urbanísticas aplicáveis a cada caso, bem como os
parâmetros legais delas decorrentes;
c) Propor e projetar as devidas compatibilizações das interferências com as redes de
infraestruturas preexistentes decorrentes das intervenções propostas (drenagem,
pavimentação, iluminação pública, redes de concessionárias de serviços públicos,
sinalização, sistemas estruturais: arrimos, contenções e similares, dentre outros);
d) Distinguir as áreas de propriedades públicas e privadas, eliminando qualquer possibilidade de
intervenção que gere necessidade de desapropriações;
e) Apropriar áreas ociosas do espaço público para o transporte coletivo por ônibus e modos não
motorizados de transporte (pedestres e ciclistas);
f)

Avaliar o estado de conservação das pistas, calçadas e passeios, para base das proposições
de medidas corretivas, caso necessárias;

g) Propor e projetar correções geométricas demandadas pelas soluções viárias decorrentes das
propostas de intervenções para a priorização da circulação dos ônibus;
h) Propor e projetar, sempre que possível, tratamento geométrico para os PED´s
i)

Adotar a padronização de passeios e calçadas estabelecidas pela PBH - Prefeitura de Belo
Horizonte, onde for exigida;
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j)

Prever a locação de mobiliário urbano do tipo abrigo, paraciclos e outras estruturas
arquitetônicas próprias do sistema de transporte (motorizados e não motorizados), trânsito e
mobilidade urbana;

k) Implementar melhorias na integração física entre os modos não motorizados (pedestres e
ciclistas) e o transporte coletivo por ônibus;
l)

Minimizar cortes de indivíduos arbóreos;

m) Minimizar reduções de áreas permeáveis e / ou ajardinadas;
n) Minimizar reduções de larguras de passeios e calçadas;
o) Minimizar relocações e remoções de postes de iluminação pública;
p) Minimizar relocações e remoções de mobiliários urbanos preexistentes;
q) Minimizar interferências com as estruturas de estabilização viária (taludes, arrimos,
contenções e similares);
r)

Compatibilizar as intervenções propostas para o sistema de transporte coletivo por ônibus
com os demais projetos complementares, incluindo aquelas decorrentes de medidas ou
condicionantes dos processos de licenciamentos diversos;

s) Outras de acordo com a necessidade e especificidade de cada via, objeto de estudos e
projetos, a critério exclusivo da BHTRANS.
3. Sobre a sinalização semafórica:
a) Ajustar a programação semafórica em função das proposições voltadas para a prioridade de
circulação do sistema de transporte coletivo por ônibus a partir de estudos de viabilidade e
capacidade viária desenvolvidos especificamente para esse fim;
b) Otimizar a rede semafórica implementando medidas voltadas para a prioridade de circulação
do sistema de transporte coletivo por ônibus;
c) Propor novas interseções semaforizadas necessárias à melhoria da circulação dos ônibus,
pedestres e ciclistas, a partir de estudos de viabilidade e capacidade viária desenvolvidos
especificamente para esse fim;
d) Propor alterações nas interseções semaforizadas preexistentes necessárias à melhoria da
circulação dos ônibus, pedestres e ciclistas, a partir de estudos de viabilidade e capacidade
viária desenvolvidos especificamente para esse fim;
e) Compatibilizar as interseções semaforizadas com aquelas vinculadas ao controle centralizado
de tráfego na forma padronizada pela BHTRANS no município de Belo Horizonte;
f)

Compatibilizar as alterações e adequações decorrentes das simulações de tráfego;

g) Outras de acordo com a necessidade e especificidade de cada via, objeto de estudos e
projetos, a critério exclusivo da BHTRANS.
4. Sobre os Pontos de Embarque e Desembarque – PED:
a) Promover a necessária acessibilidade universal na forma estabelecida nas normas técnicas
federais ABNT NBR 9050/2004, ABNT NBR 16537/2016 e demais legislações vigentes
aplicáveis ao caso;
b) Diagnosticar os níveis de saturação dos PED’s a partir de base de dados a ser fornecida pela
BHTRANS e planilha padronizada para esse fim;
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c) Propor, a partir de base de dados, redistribuição, reprogramação e redimensionamento do
PED, visando a melhoria do desempenho operacional do sistema. Devem ser considerados
os diferentes tipos de veículos (microônibus, convencional, padron, articulado, veículos do
BRT MOVE, dentre outros) e os diferentes sistemas (municipal e metropolitano) que operam
em cada PED. A redistribuição, reprogramação e redimensionamento de PED deverá
considerar os critérios e parâmetros técnicos adotados pela BHTRANS para esse fim;
d) Revisar as localizações e distâncias entre os PED’s, em relação à sinalização semafórica e
movimentos de conversão, caso necessário;
e) Implementar melhorias nas condições físicas de embarque e desembarque (adequação das
alturas de meios-fios, dimensionamento das áreas de espera de usuários junto ao PED,
dimensionamento das áreas necessárias à operação dos PED em fila, dentre outros);
f)

Propor melhorias na infraestrutura, tais como tipo de abrigo, iluminação e outros mobiliários
(a exemplo de lixeiras);

g) Implantar medidas específicas de acessibilidade, considerando os padrões definidos pela
PBH – Prefeitura de Belo Horizonte – para esse fim;
h) Propor criação de baias, cabos e / ou plataformas para operação dos pontos de embarque e
desembarque, sempre que possível;
i)

Considerar as áreas de recuo de alinhamento e afastamento frontal como continuidade de
passeio da calçada na forma estabelecida pela legislação urbanística aplicável ao caso.
Essas áreas podem ser, respeitada a legislação vigente, utilizadas para melhor
aproveitamento do espaço para tratamento dos PED’s, bem como para criação de baias,
cabos e/ou plataformas como melhoria da infraestrutura dos pontos de embarque e
desembarque;

j)

Propor criação de faixas para ultrapassagem junto aos pontos de parada, quando necessário;

k) Outras de acordo com a necessidade e especificidade de cada via, objeto de estudos e
projetos, a critério exclusivo da BHTRANS.
5. Sobre a Regulamentação de uso da via:
a) Estudar e propor, se for o caso, faixas horárias de proibição e permissão de estacionamento
devidamente compatibilizadas com os horários de operação e funcionamento das faixas
preferenciais e/ou exclusivas para ônibus;
b) Avaliar medidas de restrição ao estacionamento – inclusive carga / descarga - mediante
política específica para cada via ou conjunto de vias, devidamente compatibilizadas com o
uso e ocupação do solo – áreas comerciais e demandas de grandes empreendimentos;
c) Eliminar prejuízos à circulação e operação dos ônibus, gerados por permissão de
estacionamentos de veículos: estacionamento rotativo, motocicletas, carga e descarga,
veículos escolares, estacionamento para embarque e desembarque de escolares,
ambulâncias, veículos do corpo consular, veículos oficiais, viaturas policiais, estacionamento
por 10 (dez) minutos com pisca alerta ligado, hotéis, táxi, bicicletas, veículos de aluguel,
ônibus de turismo, estacionamento especial para pessoas com deficiência e com dificuldade
de locomoção, estacionamento especial para idosos, estacionamento para ônibus do
transporte coletivo (ponto de controle), área de segurança, dentre outros;
d) Propor a regularização de estacionamentos sobre área de afastamento frontal, na forma
determinada pela legislação aplicável ao caso;
e) Outras de acordo com a necessidade e especificidade de cada via, objeto de estudos e
projetos, a critério exclusivo da BHTRANS.
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6. Sobre a Fiscalização Eletrônica:
a) Para as faixas exclusivas, estudar e propor a locação e implantação de sistema de
fiscalização eletrônica a partir dos equipamentos contratados para esse fim pela BHTRANS,
respeitadas as resoluções do CONTRAN aplicáveis ao caso. As características de
funcionamento dos referidos equipamentos e orientações específicas serão fornecidas pela
BHTRANS.
b) Outras de acordo com a necessidade e especificidade de cada via, objeto de estudos e
projetos, a critério exclusivo da BHTRANS.
7. Sobre as ciclovias:
a)

De acordo com o ANEXO II – LOTES DE VIAS, para diversas vias foram planejadas faixas
exclusivas e ciclovias. Nesta situação, as ciclovias são objeto de estudo juntamente com as
faixas exclusivas.

b)

A CONTRATADA deverá avaliar se as faixas exclusivas e ciclovias poderão ser implantadas na
mesma via. Caso não seja possível, a CONTRATADA deverá avaliar e propor outra via para a
implantação da ciclovia, dando assim prioridade de implantação para a faixa exclusiva.

c)

Em vias aonde já foram implantadas ciclovias, a mesma avaliação deverá ser realizada, podendo
ser necessário o remanejamento da ciclovia para outra via.

d)

Os projetos executivos das ciclovias são objeto desta licitação.

8. Sobre a Rede de Transporte Coletivo:
a)

A BHTRANS fornecerá à CONTRATADA, informações sobre a rede de linhas dos sistemas de
transporte coletivo por ônibus municipal e metropolitano, que circulam nas vias objeto de estudo.

b)

A partir da análise do atendimento espacial do itinerário, dos PED’s de cada linha, e da
movimentação de embarque, a CONTRATADA deverá desenvolver propostas de reorganização
e localização dos PED’s para atendimento às necessidades de implantação das faixas
exclusivas.

9. Destaca-se que, para fins de implementação dos projetos de prioridade de circulação do sistema
de transporte coletivo por ônibus em Belo Horizonte, não devem ser consideradas as alternativas que
dependam de implantação de desapropriações e obras-de-arte especiais do tipo viaduto, ponte,
elevado, trincheira, túnel, passarelas e passagens inferiores.
10. Todas as soluções adotadas deverão respeitar os fluxos, parâmetros e critérios técnicos
estabelecidos no contrato de concessão do sistema de transporte público e coletivo por ônibus de
Belo Horizonte (gerenciado pela BHTRANS / PBH) e região metropolitana (gerenciado pelo SETOP
MG).
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ANEXO IV
INDICAÇÃO DOS SERVIÇOS E ETAPAS PREVISTOS POR TRECHO VIÁRIO
(Este Anexo contém 2 páginas incluindo esta capa)
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Etapa 1 - Levantamento das Informações
ITEM

INDICAÇÃO DOS SERVIÇOS E
ETAPAS PREVISTOS POR
TRECHO VIÁRIO

Lote

Rota

Projeto / Via

1.1

Etapa 2 - Novas Pesquisas Tráfego

Etapa 3 - Diagnóstico / Estudos Técnicos

1.2

1.3

2.1

2.2

3.1

3.2

Pesquisa de campo CCV

Pesquisa de campo Velocidade

Concepção 1
Diagnósticos e análises
Alternativas
Estudos de capacidade

Concepção 2
Diagnósticos e análises
Alternativas
Estudos de capacidade

movimento

un

un

un

Etapa 4 - Topografia
3.3

4.1

Etapa 5 - Projetos Geometria e Sinalização
5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Projeto de sinalização

Ensaio de CBR ou ISC

Projeto de pavimentaçao

Projeto de drenagem

Projeto paisagístico

Projeto de fundações e
estruturas

Km

Km

un

Km

Km

Km

A1

1,00

1,000

7,005

3,503

1,00

6,00

1,000

7,704

3,500

1,00

1,00

1,000

5,641

2,500

1,00

8,00

1,000

13,960

5,000

1,00

9,00

1,000

6,445

10,500

1,00

DESCRIÇÃO

Levantamento
cadastral + Registro
fotográfico

Diagnóstico de
calçadas

Análise das pesquisas tráfego existentes;
Análise segurança viária;
Análise pesquisas transporte existentes
Análise da rede de transporte coletivo;
Análise da rede cicloviária existente e
planejada
Confecção do Relatório Técnico I

UNID.

m²

m

un

312,00

52,00

1,00

0,026

0,026

Concepção 3
Levantamento
Diagnósticos e análises planialtimétrico cadastral
Alternativas
>= 10.000 m2 - Inclusive
Estudos de capacidade
desenho

un

m²

Simulação de tráfego

US

Etapa 6 - Projetos Complementares

Projeto Geométrico

Trecho

Rua Apucarana

Rua Monteiro Lobato/Rua Sena Madureira

Rua Conceição do Mato Dentro

Av. Carlos Luz/Rua Funchal

12.405,00

1.654,00

1,00

0,827

0,827

Rua Monteiro Lobato

Rua Funchal/Rua Apucarana

5.232,00

872,00

1,00

0,436

0,436

Rua Sena Madureira

Rua Apucarana/Rua Povoa de Varzim

8.130,00

1.084,00

1,00

0,542

0,542

Rua Padre Pedro Pinto

Av. Pedro I/Rua Maçon Ribeiro

5.670,00

756,00

Rua Maçon Ribeiro/Rua Elias Antônio Issa e Rua
Jair Afonso Inácio/Av. Civilização

86.480,00

8.648,00

Rua Padre Pedro Pinto

Rua Elias Antônio Issa/Rua Jair Afonso Inácio

33.030,00

2.202,00

Av. Abílio Machado

Entre Av. Heráclito Mourão de Miranda e Rua
Jauá

13.770,00

918,00

Av. Abílio Machado

Entre Rua Jauá e Anel Rodoviário

62.225,00

4.978,00

Av. Brigadeiro Eduardo Gomes

Av. Abílio Machado/Av. Ivaí

60.450,00

4.836,00

Av. Ivaí

Av. Brigadeiro Eduardo Gomes/Anel Rodoviário

25.250,00

2.020,00

Rua Curvelo

Av. do Contorno/Rua Itajubá

3.474,00

Rua Itajubá

Av. Contorno/Av. Silviano Brandão

Rua Pouso Alegre

Rua Jacuí/Rua Itajubá

Rua Salinas

Carlos Luz

1

0,378

0,378

4,324

4,324

1,101

1,101

20.186,07

0,459

0,459

111.504,84

2,489

2,489

2,418

2,418

1,00

1,010

1,010

386,00

1,00

0,193

0,193

7.212,00

1.202,00

1,00

0,601

0,601

3.934,00

562,00

1,00

0,281

0,281

Rua Itajubá/Rua Jacui

3.290,00

658,00

1,00

0,329

0,329

Av. Assis Chateaubriand

Rua Sapucaí/Av. Contorno

23.765,00

1.358,00

1,00

0,679

0,679

Av. Francisco Sales

Rua Itajubá/Final Viaduto

30.800,00

1.760,00

0,880

0,880

Rua Itajubá

Av. Contorno/Av. Francisco Sales

5.404,00

772,00

0,386

0,386

Av. Flávio dos Santos

Rua Azurita/Av. Silviano Brandão

8.250,00

660,00

1,00

8.250,00

0,660

0,660

Rua Azurita

Rua Raul Mendes/Av. Flávio dos Santos

891,00

162,00

1,00

891,00

0,162

0,162

Rua Raul Mendes

Rua Azurita/Av. do Contorno

2.508,00

418,00

1,00

2.508,00

0,418

0,418

Rua Pouso Alegre

Rua Itajubá/Av. Flávio dos Santos

6.972,00

996,00

0,498

0,498

Av. Silviano Brandão

Av. C. Machado/Rua G. da Silveira

61.450,00

4.916,00

1,00

2,458

2,458

Rua Álvares Maciel

Rua Ceará/Av. do Contorno

13.980,00

1.398,00

1,00

0,699

0,699

Rua Anastácio de Moura

Rua Major Barbosa/Rua Euclásio

2.260,00

452,00

1,00

0,226

0,226

Rua Domingos Vieira

Av. do Contorno/Rua Ceará

13.960,00

1.396,00

1,00

0,698

0,698

Rua Euclásio

Rua Anastácio de Moura/Rua Santa Luzia

1.410,00

282,00

1,00

0,141

0,141

Rua Major Barbosa

Toda

2.870,00

574,00

1,00

0,287

0,287

Rua Niquelina

Toda

17.790,00

3.558,00

1,00

1,779

1,779

Rua Santa Luzia

Rua Euclásio/Av. Andradas

5.250,00

1.050,00

1,00

0,525

0,525

Av. José Cândido da Silveira

Av. Cristiano Machado/Rua República do Iraque

47.580,00

1.586,00

0,793

0,793

Av. José Cândido da Silveira

Rua República do Iraque/MG-05

108.600,00

5.430,00

2,715

2,715

Estação Pampulha até Rua Francisco Bretas
Bhering

84.800,00

6.784,00

6,784

6,784

Av. do Contorno/Rua Rio Grande do Sul

39.270,00

2.244,00

1,122

1,122

108.885,36

1,595

1,595

124.383,03

1,780

1,780

214.262,14

5,529

5,529

0,139

0,139

Padre
Rua Padre Pedro Pinto
Pedro Pinto

1,00

462,00

4,00

1,00

95,83

1,00

Noroeste
1,00

Jacuí

1,00
1,00

Leste 1

2

Leste 2

José
Cândido

3

1,00

76,00

1,00

Av. Andradas

1,00

Viaduto Floresta/Av. Bernardo Monteiro

79.750,00

121.154,43

1,00
1,00

124,00

2,00

21,58

3.190,00

Leste 3

4

116.349,16

1,00

Antônio Av. Portugal (acesso Estação
Carlos II Pampulha)
Augusto de
Av. Augusto de Lima
Lima

Raja
Gabáglia

12,92

1,00

1,00
Av. Andradas

Av. Bernardo Monteiro / Av. Mem de Sá

89.000,00

3.560,00

Av. Raja Gabaglia

Av. do Contorno/Trevo BHShopping

193.515,00

11.058,00

1,00

Rua Rodrigues Caldas

Av. Álvares Cabral/Av. Olegário Maciel

2.780,00

278,00

1,00

Rua Santos Barreto

Av. Álvares Cabral/Av. Olegário Maciel

4.720,00

472,00

1,00

4.720,00

0,472

0,472

Rua Curitiba

Av. Afonso Pena/Av. Álvares Cabral

30.680,00

3.068,00

1,00

30.680,00

3,068

3,068

Rua São Paulo

Av. Afonso Pena/Av. Álvares Cabral

25.080,00

2.508,00

1,00

25.080,00

2,508

2,508

Av. Álvares Cabral

Av. do Contorno/Rua São Paulo

35.105,00

2.006,00

1,00

1,003

1,003

Av. Olegário Maciel

Rua Guajajaras/Av. do Contorno

43.925,00

2.510,00

1,00

1,255

1,255

Av. do Contorno

Av. dos Andradas/ Av. Teresa Cristina

163.500,00

5.450,00

1,00

163.500,00

2,725

2,725

Av. do Contorno

Avenida Teresa Cristina/ Av. dos Andradas

314.195,00

17.954,00

1,00

314.195,00

11,221

11,221

Av. Cristovão Colombo

Av. do Contorno/Av. Brasil

26.355,00

1.506,00

1,00

69.048,71

0,753

0,753

Av. do Contorno

Av. Nossa Senhora do Carmo/ Av. Cristóvão
Colombo

5.915,00

338,00

1,00

5.915,00

0,338

0,338

Av. João Pinheiro

Rua Gonçalves Dias/Rua Guajajaras

19.600,00

1.120,00

1,00

27.447,92

1,120

1,120

Av. Uruguai/BHShopping

188.700,00

7.548,00

237.224,41

3,774

3,774

7.875,00

450,00

20.566,99

0,225

0,225

0,573

0,573

167.261,08

1,967

1,967

79.478,00

1,083

1,083

84.067,33

1,140

1,140

1,00

352,00

6,00

57,58

Contorno

Sul

Av. Nossa Senhora do Carmo
Praça da Liberdade
Praça da Liberdade

5

Afonso
Pena

Av. Cristóvão Colombo/Av. Brasil e Praça José
Mendes Junior/Av. Bias Fortes e Av. Bias Fortes
e Av. Brasil
Av. Brasil/Rua Gonçalves Dias e Av. Bias
Fortes/Rua Gonçalves Dias

1,00

1,00
8.595,00

1.146,00

3,00

320,00

8.595,00

9,00

42,83

Av. Afonso Pena

Praça Rio Branco/Rua Rio Grande do Norte

98.350,00

3.934,00

Av. Afonso Pena

Rua Rio Grande do Norte/Praça Milton Campos

54.150,00

2.166,00

Av. Afonso Pena

Praça Milton Campos/ Praça da Bandeira

57.000,00

2.280,00

Av. Getúlio Vargas

Av. Afonso Pena/Rua Professor Morais

6.895,00

394,00

1,00

6.895,00

0,197

0,197

Rua Rio Grande do Norte

Av. Afonso Pena/ Av. do Contorno

19.120,00

1.912,00

1,00

44.898,43

0,956

0,956

Rua Professor Morais

Av. do Contorno/ Av. Afonso Pena

15.280,00

1.528,00

1,00

36.097,16

0,764

0,764

1,00

ANEXO V
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS E ETAPAS PREVISTOS
ETAPA 1 – LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES
I. Esta etapa prevê a elaboração, análise e avaliação de um conjunto de dados e informações
mínimos necessários à elaboração dos serviços objeto do Contrato. Essa etapa prevê a elaboração
de três produtos:
a)

1.1 Levantamento Cadastral;

b)

1.2 Diagnóstico de Calçadas;

c)

1.3 Confecção do Relatório Técnico I.

II. Todos os trabalhos que envolvem atividades técnicas de concepções e projetos são precedidas de
obrigatório conhecimento de um conjunto de dados e informações atualizadas que permitam elaborar,
desenvolver e detalhar os estudos, concepções e projetos objeto do presente Termo de Referência,
tais como levantamento cadastral e diagnóstico das calçadas.
III. O Diagnóstico de Calçadas a ser elaborado pela CONTRATADA se constitui na sistematização
técnica de dados e informações levantadas em campo visando conhecer o estado de conservação,
manutenção e atendimento a aspectos legais, que permitirão, dentre outras finalidades, conhecer o
conjunto de problemas e irregularidades preexistentes, permitindo – por fim - futuras ações de
notificação e/ou fiscalização integradas por parte da Prefeitura de Belo Horizonte - PBH. As calçadas
constituem as principais infraestruturas destinadas à circulação de pedestres, potenciais usuários do
sistema de transporte público e coletivo por ônibus.
IV. O RELATÓRIO TÉCNICO I a ser elaborado pela CONTRATADA se constitui na sistematização de
todos os dados repassados pela BHTRANS, a título de subsídio, para a realização de análises e
avaliações técnicas necessárias às etapas de concepções e projetos.
V. Na etapa de Levantamento de Informações não serão apresentadas propostas.
1.1. Levantamento Cadastral: deve ser apresentado pela CONTRATADA, a partir de:
a)

Base Cadastral Georreferenciada fornecida pela BHTRANS;

b)

Ou outras bases topográficas preexistentes;

c)

Ou bases de projetos de geometria e/ou sinalização preexistentes.

1.1.1. Para esse produto, prevê-se a entrega de duas cópias plotadas em papel sulfite, na escala
1:500, formato A0 ou A1, acompanhadas de CD ROM, contendo todos os arquivos em extensão .doc,
.xls, .jpg, .cdr, .dgn, .dwg, .pdf e outros.
1.1.1.1. Deve ser apresentado pela CONTRATADA ainda, nesse produto, o Registro Fotográfico, de
forma sistematizada, apresentando a caracterização do(s) trecho(s) viário(s) objeto das intervenções,
devidamente referenciados em mapas ou fotos aéreas, caracterizando a situação atual, anterior à
implantação das propostas.
1.1.1.2. O Levantamento Cadastral a ser realizado em campo deverá abranger toda a área objeto de
projeto, de forma mais completa, precisa e confiável possível. Os Levantamentos Cadastrais devem
ser feitos à trena, visando atualização e compatibilização de bases preexistentes.
1.1.1.3. Entende-se por Levantamento Cadastral o conjunto de anotações/medidas de campo, feitas à
trena, onde deverão estar amarrados todos os elementos físicos existentes na caixa da via.
1.1.1.4. O Levantamento Cadastral deverá abranger toda a extensão da via objeto do projeto,
transversalmente e longitudinalmente, considerando:
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a) Transversalmente à via: deverão ser levantados, locados e amarrados todos os elementos
geométricos que configuram as calçadas, passeios, canteiro(s) central(is), ilha(s), pista(s) de
rolamento, sarjetas, guarda-rodas de concreto, defensas metálicas, muros, contenções, muretas e
outros.
b) Longitudinalmente à via: deverão ser levantadas, locadas e amarradas todas as interferências
existentes nas calçadas, passeios, canteiro(s) central(is), ilha(s), pista(s) de rolamento, sarjetas,
guarda-rodas de concreto, defensas metálicas, muros, contenções, muretas, dentre outros,
registrando todos os equipamentos públicos e principais polos geradores de tráfego e suas
respectivas numerações (endereço);
c) Posteamento: postes (madeira, metálico e concreto), postes de iluminação pública padrão
CEMIG, luminárias e similares;
d) Guias de calçadas (meios-fios), meios-fios rebaixados para acessos a garagens e
estacionamentos (internos aos lotes), meios-fios rebaixados para estacionamento sobre calçada e
passeio, meios-fios rebaixados para circulação de pedestres (rebaixos para pedestres), dentre
outros;
e)

Prismas de concreto, balizadores e similares;

f)
Tipos de revestimento da calçada (concreto; pedra portuguesa; bloco intertravado de
concreto, ladrilho hidráulico, dentre outros);
g)

Tapumes, cercas, bloqueios, totens, apoios de passarelas, escadas, rampas e similares;

h) Vegetação e áreas permeáveis: áreas permeáveis, áreas ajardinadas, árvores (locação,
diâmetro do tronco e altura), arbustos, gramados, canteiros vegetados, anéis ecológicos, anéis
permeáveis, dentre outros;
i)

Ondulações transversais à via e sonorizadores;

j)
Mobiliários urbanos: telefones públicos (inclusive cabines), bancas de revistas, caixa de
coleta do correio, jardineiras, banco de jardim, banco ”caixa automático”, lixeira, abrigo de ônibus,
coretos, gradis para proteção de pedestres, monumentos, placas de sinalização, placas de
comunicação visual, painéis de mensagens variáveis, equipamentos de fiscalização eletrônica,
outdoors, dentre diversos outros;
k) Caixas de passagem, ligações prediais, respiradouros de canais, grelhas, canaletas, poço
luminar, poço de visita, caixas e redes de empresas concessionárias de serviços públicos e outras
similares;
l)
Sinalização semafórica: locação dos controladores e dos mobiliários semafóricos (veiculares
e para pedestres), caracterizando o tipo de sustentação, o número de focos por grupo focal, tipo
de lâmpadas, laços detectores e todos os demais elementos caracterizadores desse subsistema
de sinalização viária;
m) Sinalização vertical: locação, identificação, caracterização, formato, codificação, mensagens
complementares, tipo de suporte, estado de conservação e demais elementos e dados que
venham caracterizar de forma exata e completa todo esse subsistema de sinalização viária. Para
as placas de sinalização de indicação ou indicativas é necessário caracterizar de forma exata e
completa todos os elementos contidos nas placas: mensagens, cores, setas, tarjas, orlas,
pictogramas, tipo de letra, letra em caixa alta ou baixa, dentre outras. É imprescindível o
levantamento do tipo de sustentação da placa existente (poste de concreto, coluna ou braço
projetado do semáforo, pórtico, suporte simples, etc.) e do estado de conservação destas placas;
n) Sinalização horizontal: locação de todas as marcas viárias, identificadas com as siglas
definidas no Código de Trânsito Brasileiro, seus anexos e resoluções - e, caso existam, com as
informações complementares do tipo tachões, tachas ou outros dispositivos auxiliares existentes
na via a ser levantada. Deverá ser informado, também, o tipo de pavimento existente e o estado
de conservação da sinalização implantada;
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o) Equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade, detector de avanço de semáforo,
detector de invasão de faixa exclusiva e detector de conversão proibida: locação, identificação,
caracterizando o tipo de sustentação, a quantidade de equipamentos, forma de captura através de
laços detectores (intrusivo ao pavimento) ou sensor ótico (não intrusivo ao pavimento) e todos os
demais elementos caracterizadores desse subsistema de sinalização;
p) Demais elementos existentes na via não listados acima, atendidas as especificações e
procedimentos previstos no caderno de “Procedimento para Elaboração e Apresentação de
Projetos de Infraestrutura” (Publicação PBH-SUDECAP, 7ª edição - abril/2017) e Manual de
elaboração de projetos viários do Município de Belo Horizonte (Publicação PBH – BHTRANS, 1ª
edição - 2011).
1.1.1.5. O levantamento cadastral à trena deverá representar fielmente todo o sistema viário existente
na área objeto dos estudos e projetos especificados nas Ordens de Serviço.
1.1.1.6. Caberá à BHTRANS definir a base referencial a ser utilizada para a elaboração de cada
projeto; caso a opção seja utilizar levantamento topográfico existente, onde haja necessidade de
complementação / atualização dos dados de campo ou da área de abrangência do levantamento.
Somente serão remunerados os levantamentos realizados em campo à trena.
1.1.1.7. O levantamento cadastral à trena deverá ser apresentado, para aprovação da BHTRANS,
sob a forma de planta cotada na escala de 1:500 e em meio digital, em software compatível com o
MicroStation versão V8i – Bentley Sistems, utilizado pela BHTRANS.
1.1.1.8. Os desenhos (representações gráficas) decorrentes dos levantamentos cadastrais deverão
ser desenvolvidos respeitados todos os padrões e exigências contidos no “Manual de Elaboração de
Projetos Viários para o Município de Belo Horizonte” / BHTRANS – versão 2011.
1.1.2. Bases Viárias para Desenvolvimento dos Projetos
1.1.2.1. As bases viárias deverão atender as características técnicas e padrões estabelecidos para a
efetivação de uma base única de arquivamento de projetos contidos no “Manual de Elaboração de
Projetos Viários para o Município de Belo Horizonte” da BHTRANS S/A. Especial atenção deve ser
dada ao sistema de coordenadas do projeto para que sejam viabilizadas as compatibilizações com a
base viária do município de Belo Horizonte.
1.1.2.2. Todos os arquivos deverão obedecer – rigorosamente – aos padrões gráficos, níveis (layers)
estabelecidos no “Manual de Elaboração de Projetos Viários para o Município de Belo Horizonte” da
BHTRANS S/A.
1.1.2.3. Todos os desenhos deverão ser entregues em extensões DWG, DGN e PDF.
1.1.2.4. A padronização dos desenhos e arquivos digitais dos projetos constitui pré-requisito para a
aprovação e emissão final dos serviços contratados.
1.1.2.5. Todos os arquivos de desenhos e projetos serão submetidos à prévia conferência de
padronização a ser realizada pelo CONTRATANTE.
1.1.2.6. As exigências de padronização das bases viárias / projetos executivos deverão ser
repassadas na primeira reunião entre CONTRATADA e CONTRATANTE.
1.1.3. Cotas para execução:
a)

Lote 1: 312.954,00 m²;

b)

Lote 2: 371.650,00 m²;

c)

Lote 3: 292.820,00 m²;

d)

Lote 4: 813.500,00 m²;

e)

Lote 5: 507.835,00 m².
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1.2. Diagnóstico de Calçadas:
1.2.1. Para esse produto, prevê-se a entrega de um Relatório.
1.2.1.1. A CONTRATADA deverá realizar e apresentar um cadastro da situação das calçadas
indicando a situação de cada trecho de calçada, dividido por testada do respectivo imóvel,
considerando, minimamente:
a)

Estado de conservação / manutenção;

b)

Padronização;

c)

Acessibilidade, e;

d)

Regularidade em relação às normas urbanísticas vigentes aplicáveis ao caso.

1.2.1.2. Dada as especificidades deste trabalho as orientações e aspectos técnicos a serem
observados estão contidas no ANEXO VI – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO
DE CALÇADAS.
1.2.1.3. O Diagnóstico de Calçadas deverá ser entregue em 1 (uma) via impressa e encadernada, em
papel sulfite, bem como em meio magnético, contendo todos os arquivos em extensão .doc, .xls, .jpg,
.cdr, .dgn, .dwg, .pdf e outros, para a avaliação preliminar da BHTRANS. Após a validação final a
CONTRATADA deverá entregar 2 (duas) vias completas, impressas e encadernadas, bem como
também em meio magnético.
1.2.2. Cotas:
a)

Lote 1: 28.020,00 m;

b)

Lote 2: 29.576,00 m;

c)

Lote 3: 15.778,00 m;

d)

Lote 4: 45.304,00 m;

e)

Lote 5: 24.322,00 m.

1.3. Relatório Técnico I:
I. Atividade que consiste em produzir um documento – Relatório Técnico I – apresentando de forma
organizada e sistematizada as análises relativas a:
a)

1.3.1 Análise de Pesquisas de Tráfego Existentes;

b)

1.3.2 Análise Relativa à Segurança Viária;

c)

1.3.3 Análise de Pesquisas de Transporte Existentes;

d)

1.3.4 Análise da Rede de Transporte Coletivo (exclusivamente para o Lote 5);

e)

1.3.5 Análise da Rede Cicloviária Existente e Planejada.

II. O Relatório Técnico I deve conter o Registro Fotográfico apresentado de forma sistematizada,
considerando cada ítem analisado, devidamente referenciados em mapas ou fotos aéreas,
caracterizando a situação atual, anterior à implantação das propostas.
III. Os itens que devem compor o Relatório Técnico I são:
1.3.1. Análise de Pesquisas de Tráfego Existentes:
1.3.1.1. Atividade a ser realizada a partir de subsídios a serem fornecidos pela BHTRANS à
CONTRATADA, de acordo com a necessidade de cada etapa ou fase dos estudos e projetos
técnicos.

BHTRANS – CP n.º 01/2019 – Anexo V – Detalhamento dos Serviços – Página 4 de 43

a) Em alguns casos, será disponibilizada para análise os Dados de Fluxo Veicular extraídos da
Fiscalização Eletrônica, que constituem subsídios a serem fornecidos pela BHTRANS à
CONTRATADA, a cada Ordem de Serviço, de acordo com a necessidade de cada etapa ou fase
dos estudos e projetos técnicos. Ressalte-se que não há disponibilidade de Dados de Fluxo
Veicular para todos os trechos viários objeto do contrato.
b) Em alguns casos, serão disponibilizadas Pesquisas de Contagem Classificada de Veículos
realizada em anos anteriores em algumas das interseções dos trechos viários objeto do contrato.
Ressalte-se que não há disponibilidade de Pesquisas de Contagem Classificada de Veículos para
todos os trechos viários objeto do contrato.
1.3.1.2. A CONTRATADA deverá fazer uma análise criteriosa das informações disponibilizadas –
Dados de Fluxos Veiculares e/ou Pesquisas de Contagem Classificada de Veículos – objetivando
avaliar a consistência e a validade técnica dos mesmos para utilização nos estudos que serão
realizados para cada trecho viário.
1.3.1.3. Caso julgue pertinente, a CONTRATADA poderá realizar atualização e projeção dos dados
das pesquisas disponibilizadas pela BHTRANS, desde que demonstre a metodologia e critérios
técnicos e operacionais utilizados. A adoção dos dados para a elaboração, desenvolvimento e
detalhamento de estudos e projetos está condicionada a prévia aprovação da BHTRANS.
1.3.2. Análise relativa à Segurança Viária:
1.3.2.1. Mapeamento de acidentes e outros dados necessários à caracterização do sistema viário
analisado, visando a proposição de medidas para promoção da segurança viária. Esta atividade
compreende a:
a) Análise do Banco de Dados de Acidentes de Trânsito com Vítimas de Belo Horizonte relativo
aos últimos 5(cinco) anos disponíveis (Sistema BHTRANS BH 10 da PRODABEL), considerando a
segurança viária como subsídio para elaboração das propostas; e
b) Análise dos Relatórios Anuais com Informações sobre Acidentes de Trânsito com Vítimas em
Belo Horizonte para os últimos cinco anos disponíveis.
1.3.2.2. A partir da análise dos acidentes, a CONTRATADA deverá indicar medidas para promoção
da segurança e de pontos prioritários de tratamento, que, uma vez validadas pela BHTRANS,
deverão ser consideradas na elaboração dos Projetos Executivos de Geometria e Sinalização e/ou
nos Projetos Complementares, previstos respectivamente nas Etapas 5 e 7 deste Projeto Básico.
1.3.3. Análise de Pesquisas de Transporte Existentes:
1.3.3.1. Atividade a ser realizada a partir de subsídios a serem fornecidos pela BHTRANS à
CONTRATADA, de acordo com a necessidade de cada etapa ou fase dos estudos e projetos
técnicos. Serão disponibilizados de acordo com a necessidade de cada etapa ou fase dos estudos e
projetos técnicos:
a) Dados disponíveis da estimativa da movimentação de embarque de passageiros por Ponto de
Embarque e Desembarque, volume de viagens de ônibus por trecho por faixa horária, velocidade
operacional do transporte coletivo por trecho;
b) Análise do Relatório contendo Registros de Solicitações de usuários repassados pela
CONTRATANTE. A CONTRATADA fica obrigada a realizar as sistematizações de relatórios de
dados referentes aos Registros de Solicitações de usuários, relativos a reclamações e solicitações
de serviços por um período mínimo de cinco anos. Esse Relatório deve buscar uma síntese de
registros de solicitações da comunidade, a serem considerados nos estudos e projetos
elaborados, desenvolvidos e detalhados pela CONTRATADA.
1.3.4. Análise da Rede de Transporte Coletivo:
1.3.4.1. Essa análise só deverá ser feita para o Lote 5. Atividade a ser realizada a partir dos dados
fornecidos pela BHTRANS à CONTRATADA, sobre a rede de linhas dos sistemas de transporte
coletivo municipal e metropolitano disponíveis. Esta atividade compreende a:
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a) Análise do atendimento espacial do itinerário e dos PED’s de cada linha. A partir destes
dados e da movimentação de embarque, a CONTRATADA deverá desenvolver propostas de
reorganização e localização dos PED’s para atendimento às necessidades de implantação das
faixas exclusivas. A reorganização das paradas das linhas deve ser realizada utilizando
metodologia de avaliação da capacidade operacional de cada ponto de embarque/ desembarque a
ser fornecida pela BHTRANS.
b) Para o Lote 5 – Rota Sul e Rota Afonso Pena – a CONTRATADA deverá realizar avaliação
das alternativas de operação à direita e à esquerda, junto ao canteiro central. Para a operação à
esquerda deverá ser avaliada as consequências das conversões à direita sobre as faixas de
tráfego do sistema viário objeto dos estudos e projetos. Caso necessário, para melhoria
operacional da via, deverão ser identificadas quais linhas podem ter seu itinerário modificado, com
proposição de novo itinerário e consequente mudança de pontos para a operação de embarque/
desembarque.
1.3.5. Análise da Rede Cicloviária Existente e Planejada:
1.3.5.1. Atividade a ser realizada a partir dos dados fornecidos pela BHTRANS à CONTRATADA,
sobre a rede de ciclovias já implantadas e planejadas. Esta atividade compreende a:
a) Análise das condições para permanência ou implantação de novas ciclovias nas vias onde
serão implantadas faixas exclusivas e/ ou preferenciais.
b) Caso não seja possível, a CONTRATADA deverá avaliar e propor outra via para o
remanejamento da ciclovia existente ou para a implantação de nova ciclovia, conforme
estabelecido no ANEXO VIII – CICLOVIAS.
1.3.6. Conteúdo e Apresentação do Relatório Técnico I
1.3.6.1. O conteúdo do Relatório Técnico I deverá conter, pelo menos:
a) Apresentação: texto contendo uma breve apresentação do Relatório, indicando de forma
resumida o que está sendo tratado ao longo do documento;
b) Desenvolvimento dos trabalhos: texto detalhado com a descrição dos seguintes itens:
Análise das Pesquisas de Tráfego Existentes, Análise de Segurança Viária, Análise das Pesquisas
de Transporte Existentes, Análise da Rede de Transporte Coletivo e Análise da Rede Cicloviária
Existente e Planejada. O texto deve conter, no que couber, gráficos, tabelas, planilhas, desenhos,
esquemas e outros recursos considerados necessários e suficientes para o pleno entendimento de
tudo que foi realizado.
No caso do Lote 5, deverá ser incorporado ao relato deste tópico as atividades desenvolvidas para
o subitem 1.3.4 – Análise da Rede de Transporte Coletivo, deste ANEXO V.
c) Resultados: neste tópico deverá ser apresentado o resultado das análises realizadas nesta
ETAPA 1: Análise das Pesquisas de Tráfego Existentes, Análise de Segurança Viária, Análise das
Pesquisas de Transporte Existentes, Análise da Rede de Transporte Coletivo, e Análise da Rede
Cicloviária Existente e Planejada - acompanhadas das respectivas conclusões.
No caso do Lote 5, deverá ser incorporado ao relato deste tópico os resultados decorrentes da
análise feita para o subitem 1.3.4 – Análise da Rede de Transporte Coletivo, deste ANEXO V.
d) Conclusões e Recomendações: texto final de conclusão do Relatório Técnico I, contendo
recomendações que deverão ser considerados por ocasião da elaboração dos estudos previstos
na Etapa 3 – Diagnóstico e Estudos Técnicos.
1.3.6.2. A CONTRATADA poderá acrescentar outros tópicos específicos na elaboração do Relatório
Técnico I, inclusive anexos técnicos e operacionais que julgar relevantes, sempre no intuito do
melhor entendimento e esclarecimento do conteúdo apresentado.
1.3.6.3. O Registro Fotográfico a ser apresentado pela CONTRATADA, no contexto do Relatório
Técnico I, deve ser apresentado de forma sistematizada, apresentando a caracterização do(s)
trecho(s) viário(s) objeto das intervenções, devidamente referenciados em mapas ou fotos aéreas,
caracterizando a situação atual, anterior à implantação das propostas.
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1.3.6.4. O Relatório Técnico I deverá ser entregue em 1 (uma) via impressa e encadernada, bem
como em meio magnético, para a avaliação preliminar da BHTRANS. Após a validação final a
CONTRATADA deverá entregar 2 (duas) vias completas, impressas e encadernadas, bem como
também em meio magnético.
1.3.7

Cotas:

a)

Lote 1: 01(um) relatório;

b)

Lote 2: 01 (um) relatório;

c)

Lote 3: 01 (um) relatório;

d)

Lote 4: 01 (um) relatório;

e)

Lote 5: 03 (três) relatórios.

2. ETAPA 2 – NOVAS PESQUISAS DE TRÁFEGO
2.1. Esta etapa consiste na produção de um documento – Relatório Técnico II – apresentando de
forma organizada e sistematizada tudo que foi produzido na ETAPA 2:
a)

Pesquisa de Campo – Contagem Classificada de Veículos;

b)

Pesquisa de Campo – Velocidade Média e de Retardamento.

2.2. As Novas Pesquisas de Tráfego deverão ser desenvolvidas previamente para alguns trechos
viários pré-definidos, conforme indicado no ANEXO IV – INDICAÇÃO DOS SERVIÇOS E ETAPAS
PREVISTOS POR TRECHO VIÁRIO.
2.3. Metodologia:
2.3.1. A metodologia para desenvolvimento de Novas Pesquisas de Tráfego, do tipo Contagem
Classificada de Veículos, está disponível no ANEXO VII – METODOLOGIA PARA PESQUISAS DE
TRÁFEGO, onde estão sendo apresentados:
a)

O Manual para Execução das Pesquisas de CONTAGEM CLASSIFICADA DE VEÍCULOS; e

b) O Manual para Execução das Pesquisas de VELOCIDADE E RETARDAMENTO DE
VEÍCULOS.
2.3.2. Poderão ser admitidas metodologias diferentes para a realização das PESQUISAS DE
TRÁFEGO, desde que submetidas à avaliação e aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO da
CONTRATANTE.
2.3.3. À CONTRATADA não caberá nenhuma remuneração adicional caso opte por utilizar outra
metodologia para realizar as PESQUISAS DE TRÁFEGO.
2.3.4. As Pesquisas de CONTAGEM CLASSIFICADA DE VEÍCULOS deverão ser realizadas no
intervalo de 06:30 às 20:30 horas.
2.3.5. Todas as pesquisas deverão ser realizadas em um dia útil típico, previamente acordado entre
CONTRATADA e CONTRATANTE.
2.3.6. A CONTRATADA deverá informar à CONTRATANTE o cronograma de realização das
pesquisas a serem realizadas em campo. Todas as etapas das pesquisas estão sujeitas ao
acompanhamento e fiscalização específicos da CONTRATANTE, a seu exclusivo critério.
2.4. Cotas de execução (Pesquisa de Contagem Classificada de Veículos - CCV)
2.4.1. Considerando as necessidades de desenvolvimento dos projetos de cada trecho viário, a
CONTRATANTE reserva as seguintes cotas de Novas Pesquisas de Tráfego para cada Lote:
a) Lote 1: 462 movimentos a serem pesquisados nas interseções indicadas por Ordem de
Serviço específica;
b) Lote 2: 76 movimentos a serem pesquisados nas interseções indicadas por Ordem de
Serviço específica;
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c) Lote 3: 124 movimentos a serem pesquisados nas interseções indicadas por Ordem de
Serviço específica;
d) Lote 4: 352 movimentos a serem pesquisados nas interseções indicadas por Ordem de
Serviço específica;
e) Lote 5: 320 movimentos a serem pesquisados nas interseções indicadas por Ordem de
Serviço específica.
2.4.1.1. Total de movimentos a serem pesquisados: 1.334.
2.5. Relatório Técnico II
2.5.1. O conteúdo do Relatório Técnico II deverá conter, pelo menos, os seguintes tópicos:
a) Apresentação: texto contendo uma breve apresentação do Relatório, indicando de forma
resumida o que está sendo tratado ao longo do documento;
b) Desenvolvimento dos trabalhos: texto detalhado com a descrição de todos os trabalhos
realizados nesta ETAPA 2, contendo, no que couber, gráficos, tabelas, planilhas, desenhos,
esquemas e outros recursos considerados necessários para o pleno entendimento de tudo que foi
realizado. Neste tópico deverá ser apresentado:
1. Metodologia das pesquisas;
2. Execução das pesquisas;
3. Resultados; e
4. Análise dos resultados.
2.5.2. Deverá compor também ser apresentado um relatório fotográfico detalhado das Novas
Pesquisas de Tráfego, no que couber, registrando os trabalhos de campo. Conclusões e
Recomendações: texto final de conclusão do Relatório Técnico II, contendo, no que couber,
recomendações que deverão ser considerados por ocasião da elaboração dos estudos previstos na
ETAPA 3 – Diagnóstico e Estudos Técnicos.
2.5.3. A CONTRATADA poderá acrescentar outros tópicos específicos na elaboração do Relatório
Técnico II, inclusive anexos técnicos e operacionais que julgar relevantes, sempre no intuito do
melhor entendimento e esclarecimento do conteúdo apresentado.
2.5.4. O Registro Fotográfico a ser apresentado pela CONTRATADA, no contexto do Relatório
Técnico II, deve ser apresentado de forma sistematizada, apresentando a caracterização das
interseções e/ou trecho(s) viário(s) objeto das novas pesquisas de tráfego, devidamente
referenciados em mapas ou fotos aéreas, caracterizando a situação atual, anterior à implantação das
propostas.
2.5.5. O Relatório Técnico II deverá ser entregue em 1 (uma) via impressa e encadernada, bem
como em meio magnético, para a avaliação preliminar da BHTRANS. Após a validação final a
CONTRATADA deverá entregar 2 (duas) vias completas, impressas e encadernadas, bem como
também em meio magnético.
2.5.6. A CONTRATADA deverá informar à CONTRATANTE o cronograma de realização das
pesquisas a serem realizadas em campo. Todas as etapas das pesquisas estão sujeitas ao
acompanhamento e fiscalização específicos da CONTRATANTE, a seu exclusivo critério.
2.6. Cotas de execução (Pesquisa de Velocidade Média e de Retardamento)
a)

Lote 1: 04 (quatro) unidades;

b)

Lote 2: 01 (um) unidade;

c)

Lote 3: 02 (duas) unidades;
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d)

Lote 4: 06 (seis) unidades;

e)

Lote 5: 09 (nove) unidades.

3. ETAPA 3 – ESTUDOS TÉCNICOS E DIAGNÓSTICO
3.1. Esta etapa consiste na produção de um documento – Relatório Técnico III – apresentando de
forma organizada e sistematizada tudo que foi produzido na ETAPA 3:
a)

Diagnóstico e Análise (Análise das condições de operação da via, Estudos de Transporte);

b)

Estudo de Capacidade / Elaboração de Alternativas;

c) Concepção (Tipo 1, Tipo 2 ou Tipo 3, de acordo com a complexidade estabelecida no ANEXO
IV - INDICAÇÃO DOS SERVIÇOS E ETAPAS PREVISTOS POR TRECHO VIÁRIO.
3.1.1. Essa etapa envolve trabalhos necessários para que se possam desenvolver alternativas viáveis
para a implantação das medidas de prioridade para o transporte coletivo, para cada um dos trechos
viários apresentados no ANEXO II – LOTES DE VIAS.
3.1.2. Devem ser previstos os estudos de circulação com geração e caracterização de alternativa(s),
estudos de capacidade viária de cada uma da(s) alternativa(s) – incluindo programações semafóricas
básicas (pico manhã e pico tarde), a seleção da melhor alternativa de prioridade a partir de
indicadores previamente definidos em parceria com a BHTRANS.
3.1.3. Quanto ao conteúdo, esta etapa prevê que sejam cumpridas pelos menos as seguintes
atividades:
3.2. Diagnóstico e Análise:
3.2.1. Os Estudos Técnicos iniciam-se com a elaboração de um diagnóstico, caracterizando as
potencialidades, vocações e problemas do conjunto de vias onde deverão ser implementadas as
medidas de prioridade de circulação para o sistema de transporte coletivo por ônibus.
3.2.2. Os estudos que definirão as intervenções para priorização da circulação e operação do
transporte coletivo devem considerar:
a)

Análise das condições de operação da via deve conter, minimamente:
1. Estudo da área de abrangência (mapa de circulação e movimentos atuais);
2. Mapa dos volumes de tráfego calibrados;
3. Nível de serviço da via;
4. Análise de capacidade da situação atual;
5. Análise da programação semafórica atual;
6. Grau de Saturação das interseções semaforizadas;
7. Velocidade operacional de deslocamento do tráfego geral;
8. Condições de operação das ciclovias;
9. Uso das áreas de estacionamento permitido e sua influência junto ao uso do solo lindeiro;
10. Pontos de destaque da demanda de travessia de pedestres e sua condição – registros de
acidentes;
11. Outros.

b) Análise das condições de operação das linhas do serviço de transporte deve conter,
minimamente:
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1. Velocidade operacional de deslocamento dos ônibus nos trechos de estudo;
2. Carregamento de volume de passageiros com informações distribuídas ao longo do
trecho;
3. Condições da operação dos PED - pontos de embarque/desembarque;
4. Capacidade de operação dos ônibus das diversas linhas no espaço junto ao meio fio;
5. Capacidade de acomodação dos passageiros na calçada;
6. Identificação dos principais polos de interesse em um raio de 100m dos pontos de
embarque e desembarque (PED), estabelecendo-se rotas de acesso dos polos ao PED;
7. Avaliação das condições de atendimento aos usuários portadores de deficiência e
mobilidade reduzida dentro das rotas de acesso, na forma estabelecida na legislação
vigente;
8. Mapa dos itinerários das linhas de transporte coletivo com os pontos de parada e volume
de ônibus;
9. Análise de capacidade de transporte da situação atual;
10. Condição de acesso aos pontos pelos usuários, em especial, a de travessia da via;
11. Condição do ingresso e da saída dos ônibus no ponto;
12. Outros.
3.2.3. O Diagnóstico deve conter a Análise das condições de operação da via e os Estudos de
Transporte.
3.3. Análise das condições de operação da via
3.3.1. Na Fase ESTUDOS TÉCNICOS e DIAGNÓSTICO os Relatórios deverão apresentar um
capítulo específico sobre as condições de operação da via, contendo uma base de dados suficiente
ao detalhamento dos projetos executivos de geometria e sinalização e seus complementares, de
acordo com a especificidade de cada TRECHO VIÁRIO.
3.3.2. A elaboração das propostas de intervenções deve focar na melhoria da velocidade operacional
dos ônibus.
3.3.3. Os estudos sobre as condições de operação da via deverão considerar a base de dados
disponível e uma síntese resultante das análises, medições e avaliações realizadas em trabalhos de
campo, sistematizando de forma objetiva:
a) Mapeamento contendo a proposta de tratamento de calçadas e passeios, considerando o que
está previsto no ANEXO VI – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE
CALÇADAS;
b) Mapeamento contendo a indicação de pontos potenciais para realização de travessias dos
modos não motorizados de transportes (pedestres e ciclistas);
c) Análise do número de faixas de trânsito disponíveis e necessárias à circulação prioritária /
exclusiva do sistema de transporte público e coletivo por ônibus e do número de faixas de trânsito
destinadas ao tráfego misto;
d) Análise das faixas de trânsito destinadas e necessárias ao sistema cicloviário (sistema de
transporte não motorizado), previstas no PROGRAMA “PEDALA BH”, considerando também o que
está previsto no ANEXO VIII - CICLOVIAS;
e) Análise da política de estacionamento por trecho viário, considerando as especificidades do
uso e ocupação do solo consolidados nos trechos viários, bem como o sistema viário das áreas de
abrangência de cada uma das intervenções, objetos dos estudos e projetos contratados. Os
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estudos deverão dimensionar o número de vagas disponíveis para subsidiar as propostas quanto
ao número de vagas de estacionamento a serem suprimidas e / ou regulamentadas em vias da
área de abrangência dos estudos e projetos. As regulamentações (proibições e permissões de
estacionamento e/ou parada) são diretamente vinculadas à vitalidade do uso e ocupação do solo
consolidado ao longo do sistema viário;
f)
Análise do estacionamento rotativo vigente e das necessidades de regulamentação desse
tipo de estacionamento no trecho viário, se for o caso;
g) Análise da distância de entrelaçamento entre o fluxo de tráfego do sistema de transporte por
ônibus e o fluxo que realiza movimentos permitidos de conversões à direita ou à esquerda,
conforme plano de circulação viária existente. As distâncias de entrelaçamento deverão ser
compatibilizadas com as extensões necessárias à operação dos PEDs.
3.4. Estudos de Transporte
3.4.1. Na Fase ESTUDOS TÉCNICOS e DIAGNÓSTICO os Relatórios deverão apresentar um
capítulo específico sobre o sistema de transporte, contendo uma base de dados suficiente ao
detalhamento dos projetos executivos do sistema viário urbano e seus complementares, de acordo
com a especificidade de cada TRECHO VIÁRIO.
3.4.2. A elaboração das propostas de intervenções deve focar na melhoria da velocidade operacional
dos ônibus.
3.4.3. Os estudos de transportes deverão considerar a base de dados disponível e uma síntese
resultante das análises, medições e avaliações realizadas em trabalhos de campo, sistematizando de
forma objetiva:
a) Mapeamento e análise dos itinerários atuais para subsidiar eventuais proposições de
alterações de trajeto;
b) Mapeamento das localizações dos Pontos de Embarque e Desembarque de Passageiros –
atuais e propostos;
c) Redistribuição e reprogramação dos PED – Pontos de Embarque e Desembarque – do
sistema de transporte coletivo por ônibus, apresentando a listagem de linhas que operam em cada
placa de sinalização dos PEDs, em situação atual comparativamente com uma melhor distribuição
de pontos;
d) A Redistribuição e reprogramação dos PED deve incluir a rede de domingo e feriados e linhas
específicas – a exemplo do Serviço Executivo (linha Buritis/Savassi);
e) Dimensionamento das extensões necessárias à operação de cada PED do sistema de
transporte coletivo por ônibus (transições de entrada e saída, número e extensões das posições
de parada, considerando as diferentes tecnologias e padrões de ônibus, inclusive do sistema
“MOVE” especificado para os corredores do Bus Rapid Transit – BRT). Apresentar sistematização
das extensões atuais e propostas devidamente compatibilizadas com as extensões das testadas
dos quarteirões e parada junto aos mobiliários semafóricos, observadas as programações das
interseções semaforizadas;
f)
Mapeamento contendo a indicação de locação de abrigos para passageiros destinadas ao
sistema de transporte coletivo por ônibus realizada a partir de pré-dimensionamento da demanda
de usuários por PED (utilizar como referência os projetos padronizados de abrigos implantados em
Belo Horizonte);
g) Análise da operação de transporte no trecho viário, de modo a subsidiar a proposta dos
horários de vigência das regulamentações das faixas exclusivas destinadas ao sistema de
transporte coletivo por ônibus.
3.4.4. Os dados referentes aos mapeamentos poderão ser sistematizados em um único desenho ou
em mapas temáticos, desde que apresentem clareza e adequado padrão de leitura.
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3.4.5. Os estudos de transportes são subsídios essenciais aos estudos de tráfego e ao detalhamento
dos projetos executivos de prioridade ao transporte coletivo no sistema viário urbano. A BHTRANS
poderá fornecer – a título de subsídio - exemplares de planilhas padronizadas para a sistematização
dos dados relativos aos estudos de transportes, mediante solicitação da CONTRATADA.
3.5. Estudo de Capacidade / Elaboração de Alternativas:
3.5.1. As propostas de intervenções deverão ser caracterizadas quanto aos seguintes aspectos
físicos:
a)

Remoção de interferências físicas e equipamentos urbanos;

b)

Avaliação da necessidade de reformulação da drenagem pluvial;

c)

Avaliação da necessidade de obras de infraestrutura como taludes, contenções e similares;

d) Outros específicos, considerando o elencado no ANEXO III - MEDIDAS COADJUVANTES
ÀS MEDIDAS DE PRIORIDADE NA CIRCULAÇÃO.
3.5.2. A elaboração de alternativas deve apresentar:
a) Definição do número de faixas de trânsito destinadas à circulação prioritária / exclusiva do
sistema de transporte público coletivo por ônibus e do número de faixas de trânsito destinadas ao
tráfego misto, devidamente justificado por estudo de capacidade viária;
b) Definição do número de faixas de trânsito destinadas ao sistema cicloviário (sistema de
transporte não motorizado) previstas no PROGRAMA “PEDALA BH”, considerando ainda o que
está previsto no ANEXO VIII – CICLOVIAS;
c)

Definição dos fluxos de pedestres para acesso aos Pontos de Embarque e Desembarque;

d) Definição da política de estacionamento por projeto (ou rota) de prioridade ao transporte
coletivo por ônibus, considerando as especificidades do uso e ocupação do solo consolidados nos
trechos viários, bem como o sistema viário das áreas de abrangência de cada uma das
intervenções, objetos dos estudos e projetos contratados;
e) Definição do número de vagas de estacionamento a serem suprimidas e / ou regulamentadas
em vias da área de abrangência dos estudos e projetos, bem como proposição de estacionamento
rotativo, se for o caso. As regulamentações (proibições e permissões de estacionamento e/ou
parada) são diretamente vinculadas à vitalidade do uso e ocupação do solo consolidado ao longo
do sistema viário;
f)
Definição dos horários de vigência das regulamentações das faixas exclusivas destinadas ao
sistema de transporte coletivo por ônibus;
g) Definição das estratégias de controle e fiscalização eletrônica para a detecção de invasão das
faixas exclusivas destinadas ao sistema de transporte coletivo por ônibus;
h) Definição da distância de entrelaçamento entre o fluxo de tráfego das faixas exclusivas
destinadas ao sistema de transporte por ônibus e o fluxo que realiza movimentos permitidos de
conversões à direita ou à esquerda, conforme plano de circulação viária definido para o sistema de
prioridade. As distâncias de entrelaçamento deverão ser compatibilizadas com as extensões
necessárias à operação dos PEDs;
i)
Mapeamento dos itinerários atuais e propostos (alterações). Incluem-se os mapeamentos de
eventuais alterações de itinerários das linhas do sistema de transporte coletivo por ônibus,
confrontando com o itinerário atual (toda mudança de itinerário deverá ser precedida de teste
operacional a ser realizado pela empresa concessionária responsável pela linha por meio de
solicitação feita pela CONTRATADA à BHTRANS) para verificação de viabilidade e identificação
de possíveis impedâncias ao sistema de prioridade do transporte público no sistema viário;
j)
Mapeamento das localizações dos Pontos de Embarque e Desembarque de Passageiros –
atuais e propostos;
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k) Redistribuição e reprogramação dos PED – Pontos de Embarque e Desembarque – do
1
sistema de transporte coletivo por ônibus , apresentando a listagem de linhas que operam em
cada PED, em situação atual comparativamente com a situação proposta, incluindo a rede de
domingo e feriados e linhas específicas – a exemplo do Serviço Executivo (linha Buritis/Savassi);
l)
Dimensionamento das extensões necessárias à operação de cada PED do sistema de
transporte coletivo por ônibus (transições de entrada e saída, número e extensões das posições
de parada, considerando as diferentes tecnologias e padrões de ônibus, inclusive do sistema
“MOVE” especificado para os corredores do Bus Rapid Transit – BRT). Apresentar sistematização
das extensões atuais e propostas devidamente compatibilizadas com as extensões das testadas
dos quarteirões e parada junto aos mobiliários semafóricos, observadas as programações das
interseções semaforizadas;
m) Mapeamento contendo a indicação de locação de abrigos para passageiros destinadas ao
sistema de transporte coletivo por ônibus realizada a partir de pré-dimensionamento da demanda
de usuários por PED (utilizar como referência os projetos padronizados de abrigos implantados em
Belo Horizonte);
n) Análise da operação de transporte no trecho viário, de modo a subsidiar a proposta dos
horários de vigência das regulamentações das faixas exclusivas destinadas ao sistema de
transporte coletivo por ônibus.
3.5.3. A CONTRATADA deverá apresentar o mínimo de 2 (duas) alternativas para cada “Estudo
Técnico”, todas desenvolvidas sob a ótica da prioridade de circulação do sistema de transporte
coletivo por ônibus, visando atender aos objetivos e diretrizes estabelecidos.
3.5.4. Devem ser apresentados os aspectos positivos e negativos de cada alternativa e, em especial
e com maior grau de detalhamento, daquela selecionada para a elaboração e desenvolvimento dos
Projetos Executivos de Geometria e Sinalização previstos na ETAPA 5 deste Projeto Básico.
3.5.5. As alternativas devem ser desenvolvidas a partir dos estudos de circulação e capacidade
viárias definidas na área de abrangência de cada trecho viário. Assim, cada Alternativa deve avaliar
e/ou conter:
a)

Estudos de Circulação;

b)

Estudos de Capacidade se for o caso, conforme definições da CONTRATANTE;

c)

Estudos de circulação com geração e caracterização de alternativa(s);

d)

Estudos de capacidade viária de cada uma da(s) alternativa(s);

e)

Traçado viário básico das vias contendo as correções geométricas propostas;

f)
Pré-dimensionamento e distribuição das faixas de trânsito com especial atenção para aquelas
destinadas à operação com prioridade para o transporte coletivo por ônibus;
g)

Leiautes de tratamentos das principais interseções;

h) Estudos altimétricos (greides e seções transversais) do sistema viário objeto das
intervenções, quando necessário, a critério exclusivo da CONTRATANTE;
i)
Indicação e dimensionamento de calçadas, passeios, ilhas, canteiros e similares, distinguindo
a largura efetiva da calçada e afastamentos frontais tratados como continuidade dos passeios nas
calçadas, conforme legislação urbanística aplicável a cada caso;
j)
Avaliação do sistema de circulação e acessibilidade para pedestres em toda a área objeto
das intervenções;

1

Obrigatória a adoção dos parâmetros técnicos exigidos no contrato de concessão do
sistema de transporte público e coletivo por ônibus vigente de Belo Horizonte e sistema metropolitano
gerenciado pelo SETOP MG.
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k) Indicação de sinalização semafórica com definição de estágios compatíveis com os estudos
de circulação e capacidades viárias, previamente aprovados pela BHTRANS e devidamente
compatibilizada com a programação semafórica básica planejada para cada interseção);
l)
Sistematização de usos de estacionamento (comparativo entre situação atual e proposta) –
especial atenção para os usos de estacionamento do tipo “Carga e Descarga” (C/D), rotativos,
táxi, escolares, serviços de saúde, etc. - bem como daqueles previstos em legislações específicas
tais como vagas regulamentadas para pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida,
idosos e outros;
m) Necessidade, viabilidade e proposição de inserção de ciclovia / ciclofaixa de acordo com as
definições do Programa “Pedala BH” instituído pela Prefeitura de Belo Horizonte;
n)

Caracterização e quantificação de áreas permeáveis (mapa e quadro);

o) Caracterização e quantificação de espécimes vegetais arbóreas a serem suprimidas e / ou
transplantadas (mapa e quadro);
p) Caracterização e quantificação de remoção e / ou relocação de postes de iluminação pública
e outras interferências típicas de cada uma das vias (mapas e quadro);
q) Indicação de usos de recuos de alinhamento, afastamentos frontais, faixas verdes, dentre
outras, confrontando – obrigatória e oficialmente – os limites entre as áreas de domínio público e
2
privado por meio do CP e levantamento topográfico atualizados ;
r)
Avaliação de cada alternativa gerada no estudo de forma a permitir análise comparativa com
a situação atual, mediante definição de indicadores de desempenho;
3.5.6. A melhor alternativa deverá ser objeto de desenvolvimento de um “plano funcional”, onde serão
apresentados os leiautes de geometria e sinalização viária de todo o trecho objeto das intervenções,
considerando a área de abrangência necessária à sua efetiva caracterização, previamente validada
pela BHTRANS.
3.5.7. As propostas deverão apresentar resultados que comprovem a viabilidade técnica em se atingir
os objetivos pretendidos, considerando-se os seguintes aspectos:
a) Influência das propostas sobre a velocidade operacional do tráfego geral e dos ônibus,
separadamente;
b)

Acessibilidade do tráfego geral aos usos existentes nas edificações lindeiras as vias tratadas;

c) Segurança dos pedestres, em especial, nas travessias em direção aos pontos e em todos os
outros locais identificados como importantes no estudo de análise das condições de operação da
via.
3.5.8. As propostas de intervenções deverão ser caracterizadas quanto aos seguintes aspectos
físicos:
a)

Remoção de interferências físicas e equipamentos urbanos;

b)

Avaliação da necessidade de reformulação da drenagem pluvial;

c)

Avaliação da necessidade de obras de infraestrutura como taludes, contenções e similares.

2

Caracterização dos limites oficiais entre as áreas de domínio público e privado nos locais
onde ocorrerão correções geométricas da via, observando a regularidade do imóvel e de seus usos /
ocupações, os dispositivos legais do tipo recuo de alinhamento, afastamento frontal, áreas verdes,
faixas de domínio, permissão de estacionamento sobre calçada na forma estabelecida pelo conjunto
de legislações urbanísticas aplicáveis ao caso, dentre outras.
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3.6. Concepção
3.6.1. Uma vez concluído o Diagnóstico e Análise dos resultados obtidos nas Etapas 1 e 2, bem como
os Estudos de Capacidade, passa-se à CONCEPÇÃO das alternativas.
3.6.2. Alguns trechos viários podem ser caracterizados como “projetos simplificados” –
comparativamente aos denominados “projetos especiais”, e envolvem um conjunto mais restrito de
serviços, conforme indicado no ANEXO IV – INDICAÇÃO DOS SERVIÇOS E ETAPAS PREVISTOS
POR TRECHO VIÁRIO.
3.6.3. Entende-se que os tipos de concepção podem ser classificados em:
a) Tipo 1, que caracteriza a elaboração de duas alternativas em trechos viários com poucas
possibilidades de variedade de solução conforme indicado no ANEXO IV – INDICAÇÃO DOS
SERVIÇOS E ETAPAS PREVISTOS POR TRECHO VIÁRIO;
b) Tipo 2, que caracterizaria um nível intermediário de complexidade na definição das soluções,
envolvendo ainda a elaboração de duas alternativas de solução. Nesses casos, pode ser
necessária a elaboração de estudos de circulação envolvendo trechos viários fora do trecho viário
objeto do projeto, além de estudos de capacidade e simulações de rede de tráfego, conforme
indicado no ANEXO IV – INDICAÇÃO DOS SERVIÇOS E ETAPAS PREVISTOS POR TRECHO
VIÁRIO;
c) Tipo 3, que caracterizaria o nível de maior complexidade na definição das soluções,
envolvendo ainda a elaboração de pelo menos duas alternativas de solução. Nesses casos, é
necessária a elaboração de estudos de circulação envolvendo trechos viários fora do trecho viário
objeto do projeto, além de estudos de capacidade e simulações de rede de tráfego, conforme
indicado no ANEXO IV – INDICAÇÃO DOS SERVIÇOS E ETAPAS PREVISTOS POR TRECHO
VIÁRIO. Ainda para o Tipo 3, é necessária a elaboração de pelo menos uma alternativa com
solução de faixa exclusiva com embarque a direita e outra alternativa com solução de faixa
exclusiva com embarque a esquerda, cada uma delas devidamente justificada para escolha da
melhor alternativa.
3.6.4. As intervenções concebidas nesta fase poderão contemplar medidas decorrentes da avaliação
do atendimento à legislação urbanística e parâmetros exigidos a nível municipal, estadual e/ou
federal, aplicáveis a cada caso, no que se refere ao uso dos espaços lindeiros para:
a)

Criar pontos de parada com maior espaço para os usuários em espera;

b) Criar faixas adicionais para a ampliação da capacidade da via para uso exclusivo ou
preferencial dos ônibus;
c) Criar áreas de estacionamento que permitam equacionar problemas de acessibilidade
reduzida com proposta de transferência de espaço para a operação dos ônibus;
d) Outras medidas, conforme elencado no ANEXO III - MEDIDAS COADJUVANTES ÀS
MEDIDAS DE PRIORIDADE NA CIRCULAÇÃO.
3.6.5. As propostas deverão apresentar resultados que comprovem a viabilidade técnica em se atingir
os objetivos pretendidos e a apuração dos impactos considerando-se os seguintes aspectos:
a) Influência das propostas sobre a velocidade operacional do tráfego geral e dos ônibus,
separadamente;
b)

Acessibilidade do tráfego geral aos usos existentes nas edificações lindeiras as vias tratadas;

c) Segurança dos pedestres, em especial, nas travessias em direção aos pontos e em todos os
outros locais identificados como importantes no estudo de análise das condições de operação da
via;
d) Outras medidas, conforme elencado no ANEXO III - MEDIDAS COADJUVANTES ÀS
MEDIDAS DE PRIORIDADE NA CIRCULAÇÃO.
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3.6.6. A CONTRATADA deverá, no que couber, elaborar Diagnósticos adicionais para a “melhor
alternativa”, indicando:
a) A necessidade de pavimentação - em especial de recapeamento asfáltico, pavimentação
rígida (concreto armado) seja em baías, faixas ou pistas de rolamento, pavimentação de concreto
intertravado, dentre outros;
b)

Breve caracterização do sistema de drenagem;

c) Outros específicos que venham ser identificados pela BHTRANS a partir da alternativa
selecionada para o detalhamento do projeto executivo e seus complementares.
3.7. Cotas (Relatórios de Concepção):
LOTE

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

01

05 relatórios

03 relatórios

00 relatório

02

16 relatórios

04 relatórios

00 relatório

03

02 relatórios

01 relatório

00 relatório

04

08 relatórios

00 relatório

00 relatório

05

00 relatório

01 relatório

08 relatórios

3.8. Relatório Técnico III
3.8.1. O Relatório Técnico III deve apresentar de forma organizada e sistematizada tudo que foi
produzido na ETAPA 3.
3.8.2. O Relatório Técnico III deverá apresentar uma síntese de dados diretamente relacionada ao
objeto dos estudos, de forma consistente, objetiva, de fácil e rápida leitura, focado na especificidade e
complexidade de cada trabalho, devidamente articulado por mapas, fotos, desenhos, quadros,
tabelas e outros elementos gráficos que venham substituir extensos e desnecessários textos
explicativos. Os dados e informações sintetizadas no relatório técnico devem ser aqueles necessários
e suficientes ao detalhamento dos projetos executivos, a critério exclusivo da BHTRANS.
3.8.3. O plano funcional poderá ser desenvolvido e apresentado em escala gráfica de 1:1000 e/ou
1:500, conforme exigência da situação.
3.8.4. O Relatório Técnico III deverá conter, obrigatoriamente, as conclusões, indicações e
recomendações (gerais e específicas) relativas ao conjunto de medidas necessárias à implementação
da prioridade de circulação do sistema de transporte coletivo por ônibus, além de:
a) Definição e caracterização da área de abrangência dos Projetos Executivos; indicação do
conjunto de projetos executivos e complementares necessários à completa implantação das
intervenções;
b) Indicação de necessidade dos licenciamentos junto às instâncias de gestão das áreas de
meio ambiente e patrimônio cultural na forma estabelecida pelas legislações vigentes aplicáveis ao
caso;
c)

Indicação de necessidade de realização de ações fiscais específicas;

d) Indicação de necessidade de realização de interfaces interinstitucionais devidamente
justificadas;
e) Indicação de necessidade de compatibilização com projetos e obras decorrentes de
empreendimentos de impacto, orçamento participativo, VIURBS, intervenções em vilas e favelas
(URBEL), projetos paisagísticos e urbanísticos (SUDECAP, SMAPU e Secretarias Regionais) e
outras da BHTRANS, Prefeitura de Belo Horizonte - PBH; Agência Metropolitana; Governo de
Minas e / ou Governo Federal;
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f)
Estimativas de custos - por tipo de serviço – necessários à implantação das intervenções
indicadas no “plano funcional”;
g) ANEXOS e APÊNDICES (relatórios dos estudos de capacidade, documentação exigida –
RRT / ART / Termos de Responsabilidades, dentre outros), referências (incluindo principais
bibliografias) e equipe técnica.
3.8.5. Quanto à forma, o Relatório Técnico III, previsto para esta etapa, deve conter, minimamente:
a)

Capa padrão;

b)

Sumário;

c)

Apresentação;

d)

Siglário;

e)

Lista de figuras, quadros e tabelas

f)

Anexos e apêndices;

g)

Folhas de rosto.

h)

Equipe técnica;

i)
Cópias de documentos de Responsabilidade Técnica – RT e outros relativos à tramitação e
aprovação dos trabalhos.
3.8.6. Todas as consultas e interfaces a órgãos e/ou entidades necessárias ao desenvolvimento dos
trabalhos são de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, sem quaisquer ônus adicionais para
a CONTRATANTE. Todas as consultas e interfaces - sejam institucional ou interinstitucional,
realizadas pela CONTRATADA deverão ser comprovadas mediante atas de reuniões devidamente
assinadas pelos participantes. As atas de reuniões ou outros documentos comprobatórios da
realização de consultas e interfaces deverão integrar a relação de documentos a serem anexados no
volume final dos relatórios e projetos executivos e seus complementares a serem aprovados pela
CONTRATANTE, em versão final.
4. ETAPA 4 – TOPOGRAFIA
4.1. Esta etapa consiste na execução dos serviços de Topografia – Levantamento de Campo
(Levantamento Topográfico Planialtimétrico e Cadastral), para o(s) trecho(s) viário(s) definido(s) pela
CONTRATANTE, a partir da Ordem de Serviço específica emitida pela CONTRANTE.
4.1.1. Para esse produto, prevê-se a entrega de duas cópias plotadas em papel sulfite, na escala
1:500, formato A0 ou A1, acompanhadas de CD ROM, contendo todos os arquivos em extensão .doc,
.xls, .jpg, .cdr, .dgn, .dwg, .pdf e outros.
4.1.2. Os levantamentos topográficos consistem em uma série de medições de ângulos, distâncias,
níveis e coordenadas em determinada área, com a finalidade de representá-la em um plano, em uma
escala apropriada e com alto grau de precisão. A planta topográfica deverá conter as projeções
ortogonais cotadas das diversas feições topográficas, tais como edificações, arruamentos, desníveis
do terreno, dentre outras interferências naturais e artificiais.
4.1.3. A título de subsídio, poderão ainda ser disponibilizadas bases de projetos geométricos e de
sinalização anteriormente elaborados pela BHTRANS, se disponíveis e a critério exclusivo da
BHTRANS.
4.1.4. Todos os levantamentos deverão ser apresentados em convenção / representação gráfica
adequada ao desenvolvimento dos projetos viários (geometria e sinalização – todos os subsistemas)
na forma padronizada pela BHTRANS no “Manual de Elaboração de Projetos Viários para o Município
de Belo Horizonte” / BHTRANS – versão 2011.
4.1.5. A CONTRATADA, ao término do serviço, deverá realizar o Registro de Responsabilidade
Técnica – RRT e / ou Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto aos respectivos conselhos
profissionais, devidamente acompanhados de Termo de Responsabilidade, assinado em original e
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registrados, obrigatoriamente, em cartório conforme previsto nas páginas. 27, 28 e 50 do “Manual de
Elaboração de Projetos Viários para o por meio de sua unidade gerencial gestora do contrato
Município de Belo Horizonte” / BHTRANS – versão 2011”, publicado no diário oficial do Município de
Belo Horizonte – DOM.
4.2. Levantamento Topográfico Planialtimétrico e Cadastral
4.2.1. Os levantamentos topográficos planialtimétricos e Cadastrais deverão ser executados
respeitando-se o estabelecido nas normas brasileiras publicadas pela ABNT aplicáveis ao caso e
caderno de “Procedimento para Elaboração e Apresentação de Projetos de Infraestrutura”
(Publicação PBH-SUDECAP, 7ª edição - abril/2017).
4.2.2. O levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral deverá ser apresentado, para
aprovação da BHTRANS, sob a forma de planta cotada na escala de 1:1000; perfil longitudinal na
escala 1:1.000(V) /1:100 (H); seções transversais em escala 1:100 (V) / 1:100 (H) e em meio digital
em software compatível com o MicroStation versão V8i – Bentley Sistems, utilizado pela BHTRANS.
4.2.3. Os desenhos (representações gráficas) decorrentes dos levantamentos topográficos
planialtimétricos e cadastrais deverão ser desenvolvidos respeitando-se todos os padrões e
exigências estabelecidos no “Manual de Elaboração de Projetos Viários para o Município de Belo
Horizonte” / BHTRANS – versão 2011.
4.2.4. O levantamento cadastral deve respeitar o estabelecido no item 1.1 deste ANEXO V.
4.2.5. Os levantamentos topográficos planialtimétricos e cadastrais deverão ser remunerados por m²
(metro quadrado).
4.3. Cota (Levantamento Topográfico Planialtimétrico e Cadastral)
4.3.1. Considerando as necessidades de desenvolvimento dos projetos de cada trecho viário, a
CONTRATANTE reserva as seguintes cotas de Levantamento Topográfico para cada Lote:
a) Lote 1: 131.690,91 m² de LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E
CADASTRAL;
b) Lote 2: 127.998,16 m² de LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E
CADASTRAL;
c) Lote 3: 354.422,82 m² de LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E
CADASTRAL;
d) Lote 4: 752.437,14 m² de LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E
CADASTRAL;
e) Lote 5: 787.495,03 m² de LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E
CADASTRAL.
4.4. Relatório Técnico IV
4.4.1. Deverá ser produzido um documento – Relatório Técnico IV – apresentando de forma
organizada e sistematizada tudo que foi produzido na ETAPA 4.
4.4.2. O Relatório Técnico IV deverá conter, pelo menos, os seguintes tópicos:
a) Apresentação: texto contendo uma breve apresentação do Relatório, indicando de forma
resumida o que está sendo tratado ao longo do documento;
b) Desenvolvimento dos trabalhos: texto detalhado com a descrição de todos os trabalhos
realizados nesta ETAPA 4, contendo todas as plantas topográficas elaboradas, bem como, no que
couber, gráficos, tabelas, planilhas, desenhos, esquemas e outros recursos considerados
necessários para o pleno entendimento de tudo que foi realizado.
Deverá também ser apresentado um relatório fotográfico detalhado registrando os trabalhos de
campo.

BHTRANS – CP n.º 01/2019 – Anexo V – Detalhamento dos Serviços – Página 18 de 43

c) Conclusões e Recomendações: texto final de conclusão do Relatório Técnico IV,
contendo, no que couber, recomendações que deverão ser considerados por ocasião da
elaboração dos estudos previstos na ETAPA 5 – Projetos Executivos de Geometria e Sinalização.
4.4.3. A CONTRATADA poderá acrescentar outros tópicos específicos na elaboração do Relatório
Técnico IV, inclusive anexos técnicos e operacionais que julgar relevantes, sempre no intuito do
melhor entendimento e esclarecimento do conteúdo apresentado.
4.4.4. O Registro Fotográfico a ser apresentado pela CONTRATADA, no contexto do Relatório
Técnico IV, deve ser apresentado de forma sistematizada, apresentando a caracterização das
interseções e/ou trecho(s) viário(s) objeto dos levantamentos topográficos, devidamente
referenciados em mapas ou fotos aéreas, caracterizando a situação atual, anterior à implantação das
propostas.
4.4.5. O Relatório Técnico IV deverá ser entregue em 1 (uma) via impressa e encadernada, bem
como em meio magnético, para a avaliação preliminar da BHTRANS. Após a validação final a
CONTRATADA deverá entregar 2 (duas) vias completas, impressas e encadernadas, bem como
também em meio magnético.
5. ETAPA 5 – PROJETOS EXECUTIVOS DE GEOMETRIA E DE SINALIZAÇÃO
5.1. Esta etapa consiste na elaboração do Relatório Técnico V e dos projetos executivos de
geometria e de sinalização para cada um dos trechos viários definidos nos 5 Lotes. O Relatório
Técnico V deve conter a Simulação de Tráfego [Calibração do modelo, Pesquisas de Tráfego,
Formulação de Cenários, Produtos da Simulação de Tráfego (Relatório de Simulação, Relatório
Técnico Conclusivo, Redes Simuladas)], as memórias do desenvolvimento dos trabalhos para pleno
entendimento de tudo que foi realizado. O Relatório Técnico V deve apresentar:
3

a)

As simulações de tráfego ;

b)

Os projetos geométricos;

c)

Os projetos de sinalização;

d)

Os orçamentos completos.

5.2. Concluído e aprovados os Relatórios Técnicos III e IV, deverão ser iniciadas, também, e em
paralelo com os licenciamentos, as atividades referentes à elaboração dos Projetos Executivos de
Geometria e de Sinalização.
5.3. Os projetos executivos do sistema viário urbano contemplam:
a)

Projetos Geométricos (Planimétrico e Planialtimétrico);

b)

Projetos de Sinalização:
1.

Subsistema Sinalização Horizontal e Dispositivos Auxiliares;

2.

Subsistema Sinalização Vertical de Regulamentação e de Advertência;

3.

Subsistema Sinalização Semafórica;

4.

Subsistema Sinalização Vertical de Indicação;

5.

Subsistema Projeto de Alteração de Ponto de Embarque e Desembarque e de Itinerário
de Transporte Coletivo;

6.

Subsistema Projeto de Locação dos Abrigos e

7.

Subsistema de Locação dos Equipamentos de Fiscalização Eletrônica).

3

A CONTRATANTE deverá receber cópia de todas as redes de tráfego simuladas em arquivo
digital, sem qualquer tipo de restrição de acesso ou uso. As redes deverão integrar o acervo técnico
da CONTRATANTE.
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5.4. Simulação de Redes de Tráfego
5.4.1. Para alguns projetos executivos pré-definidos, deverá ser desenvolvida SIMULAÇÃO DE
REDES DE TRÁFEGO, conforme indicado nesse ANEXO V – DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS E
ETAPAS PREVISTOS.
5.4.2. Justificada a necessidade de realizar “simulações de redes de tráfego”, a CONTRATANTE
emitirá Ordem de Serviço complementar referente a essa etapa do trabalho respeitadas as
exigências, os critérios, as especificações e os parâmetros estabelecidos. As medições e
pagamentos desse serviço serão processados conforme tabela Critério de Remuneração.
5.4.3. A CONTRATADA poderá ser convocada para executar serviços especializados de simulação
de redes de tráfego, com o objetivo de subsidiar a CONTRATANTE na tomada de decisão quanto ao
planejamento e elaboração de estudos e projetos de maior complexidade.
5.4.4. O modelo computacional a ser utilizado na simulação, software de microssimulação de trânsito,
deverá ser o Aimsun, software que já vem sendo utilizado em estudos de tráfego pela
CONTRATANTE, ou software similar desde que seja totalmente compatível com o Aimsun, versão
8.1.
5.4.5. A compatibilidade entre softwares deverá ser atestada na entrega do trabalho por profissionais
da CONTRATANTE designadas para este fim.
5.4.6. O software utilizado pela CONTRATADA deverá atender aos seguintes pré-requisitos mínimos:
a)

Não ter limite de área para simulação;

b)

Não ter limite de interseções a serem semaforizadas;

c)

Ter alocação dinâmica de tráfego durante a simulação com base nas condições de tráfego;

d) Possibilitar a gravação da simulação em vídeos com formato compatível com Windows
(extensão avi, mpg ou wmv);
e)

Permitir a entrada de volumes veiculares por matriz OD ou diretamente nos links da rede;

f)
Permitir reproduzir geometria compatível com a geometria do projeto (curvas, rampas,
rotatórias, quantidade e largura das faixas de tráfego e de estacionamento);
g) Permitir a entrada de dados semafóricos suficientes à reprodução do real funcionamento do
equipamento;
h) Permitir a inserção de interseções com controles semafóricos fixos, atuados ou adaptativos,
inclusive prioridade para o transporte coletivo e veículos em situação de emergência;
i)
Possibilitar a inserção de manobra de mudança de faixa calibrável em função do
comportamento do motorista;
j)
Permitir a inserção de manobra de passagem e compartilhamento de uma mesma faixa por
veículos diferentes;
k)

Permitir a definição de faixas exclusivas diferenciadas por tipo ou classe de veículo;

l)
Possibilitar a inclusão de interseções não semaforizadas com parada obrigatória e com
preferência de passagem;
m)

Permitir a inclusão de rotatórias e minirrotatórias, com possibilidade de faixas múltiplas;

n) Permitir a simulação de sistemas diversos de transporte coletivo. Ex.: corredor rápido de
ônibus (BRT), veículo leve sobre trilhos (VLT), metrô, terminais multimodais;
o) Permitir a simulação de terminais e paradas de ônibus com parâmetros suficientes para a
reprodução do tempo real da operação de parada, embarque e desembarque, e manobra dos
veículos; e
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p) Permitir simulação do comportamento do pedestre em áreas a ele destinadas (travessias,
rampas, passarelas, escadas, saguões de terminais, pontos de embarque e desembarque, etc.)
com interface com o LEGION.
5.4.7. Calibração do Modelo
5.4.7.1. A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE a rede de simulação de tráfego de Belo
Horizonte e principais corredores da RMBH (ano base 2012), sendo que a demanda de tráfego inicial
nessa rede é da pesquisa OD 2012.
5.4.7.2. Dentro de cada área de estudo a CONTRATADA deverá corrigir a rede de forma a
representar a situação de circulação, geometria, semáforos e rede de transporte (faixas exclusivas,
quadro horário, itinerário, PED). Após as correções deve ser realizado o recorte da área de estudo,
este procedimento deve ser realizado para todas as áreas a serem estudadas.
5.4.7.3. Serão definidos trechos das vias especificadas nesse ANEXO V para realização da
simulação, os trechos serão definidos pela CONTRANTANTE, poderão também ser sugeridos trechos
para realização de simulação pela CONTRATADA, tendo em vista os estudos preliminares à etapa de
simulação, dependendo da aprovação da CONTRANTANTE.
5.4.7.4. Para cada área de estudo a rede deverá ser calibrada com os volumes de tráfego,
velocidades operacionais e condições de tráfego. Essa rede básica corresponde ao Cenário 1A, Ano
Base. A demanda de tráfego e a rede de simulação deverão ser atualizadas de forma a representar o
momento atual no Pico da Tarde, caso a CONTRATANTE considere necessário será solicitado
também o pico manhã. Os carregamentos da rede deverão se dar, obrigatoriamente, por meio de
matrizes de origem e destino, permitindo a identificação automática de mudanças de percurso dos
veículos em decorrência das intervenções viárias propostas.
5.4.7.5. Na microssimulação da área de estudo deverão ser calibrados os modelos de
comportamento de modo a refletir o comportamento do motorista no local. Conforme as necessidades
deverão ser calibrados, por exemplo, modelo de escolha de rota (onde deve-se considerar o modelo
de equilíbrio do usuário), os modelos car follwoing, lane change e gap acceptance, podendo ser a
calibração dos parâmetros globais ou locais na rede, conforme necessário.
5.4.7.6. Caso verificado a necessidade de expansão da rede básica, em função da necessidade de
avaliar o impacto em outras vias próximas à área de estudo, deverá ser consultada a
CONTRATANTE para aprovação.
5.4.7.7. Como critério de validação da calibração dos volumes foi definido o indicador GEH, índice
usado na modelagem de tráfego para comparar dois conjuntos de volumes de tráfego.
5.4.7.8. O critério de validação foi definido conforme o Design Manual for Roads and Bridges (DMRB,
1996), do Department for Transport (UK), onde valores inferiores a 5, considera-se um desvio
reduzido, enquanto um valor superior a 10 é considerado um desvio excessivo. O manual sugere que
a quantidade de pontos com GEH entre 5 e 10 seja no máximo 15% da amostra, o restante da
amostra deverá resultar em GEH menor que 5.
5.4.7.9. O GEH relaciona diferenças absolutas e relativas conforme equação:

Em que:
M = Fluxo Alocado
C = Fluxo Observado

BHTRANS – CP n.º 01/2019 – Anexo V – Detalhamento dos Serviços – Página 21 de 43

5.4.7.10. Os tempos de viagens e velocidades levantados nas rotas deverão ser considerados como
critério de validação da rede de simulação. O critério para aceitação de tempo de viagem foi definido
conforme proposto pelo FHWA (2004), em que as amostras deverão possuir desvios inferiores a 15%
ou 1 minuto (o maior destes) em ao menos 85% dos casos. Deverá ser apresentado no relatório
tabela com os dados observados (tempo de viagem pesquisado) comparando com os tempos de
viagens simulados (rotas resultantes da rede simulação). Além disso, o regime de tráfego (ex: nãocongestionado ou congestionado) nos trechos individuais devem ser compatíveis com a realidade.
5.4.8. Pesquisas de Tráfego
5.4.8.1. As pesquisas de tráfego necessárias para o carregamento e a calibração da rede são as
pesquisas realizadas na ETAPA 2 ou outras disponibilizadas pela CONTRATANTE:
a)

Pesquisas de Contagem Classificadas de Veículos (auto, ônibus, caminhão, moto);

b)

Pesquisas de velocidade e retardamento com utilização de GPS.

5.4.8.2. A definição dos locais de pesquisas deverá ser propostos pela CONTRATADA e aprovado
pela CONTRATANTE.
5.4.8.3. No produto Pesquisas de Velocidade e Retardamento com utilização de GPS deve conter
uma descrição da pesquisa, método utilizado, tipos de ocorrências consideradas, horário das
pesquisas, rotas realizadas, e mapa temático identificando as rotas espacialmente.
5.4.8.4. Para cada rota devem ser apresentados gráficos com os resultados (exemplo: gráfico pizza
mostrando tempo de retardamento com cada tipo de ocorrência). Os resultados de velocidade devem
ser apresentados espacialmente em um mapa, sendo que a rota deve ser segmentada conforme
intervalos de velocidades a ser definido para representar trechos com velocidades homogêneas.
5.4.8.5. Devem ser entregues as rotas em gpx, de modo que seja possível abrir em programas de
geoprocessamento e no “Google Earth".
5.4.8.6. Nas Pesquisas de Velocidade de Retardamento de Automóveis, os percursos deverão ser
registrados por GPS. Serão considerados como unidade de pesquisa os percursos de até 10 (dez)
km de extensão. Percursos maiores poderão ser realizados a critério da CONTRATADA, mas não
terão acréscimo de preço no valor de remuneração.
5.4.9. Formulação de Cenários
5.4.9.1. Deverão ser formulados três cenários para simulação:
a)

Cenário 1A - Ano Base - rede de simulação atualizada, carregada e calibrada.

b) Cenário 1B – Ano Base - com programação semafórica otimizada, a programação semafórica
deverá ser ajustada de maneira a se obter o melhor desempenho para a rede simulada atual.
c) Cenários Propostos – Envolve estudos da área visando identificar soluções mais adequadas
contemplando definição de circulação e operação, que sejam viáveis, identificando qual é a
solução recomentada pela CONTRATADA. No relatório deverá ser apresentado os resultados
obtidos de pelo menos duas soluções propostas para a área.
5.4.9.2. A remuneração dessa etapa será considerando somente as unidades de simulação das
interseções que sofrerem alterações, na alternativa considerada a mais recomendada pela
CONTRATANTE.
5.4.9.3. A remuneração desses cenários será conforme no item Critérios de Remuneração.
5.4.10. Produtos da Simulação de Tráfego
5.4.10.1. Relatório de Simulação:
5.4.10.1.1. O Relatório Técnico deverá conter descrição e detalhamento das etapas de modelagem
e simulação, além da descrição geral da metodologia e dos resultados obtidos. O relatório deverá
apresentar no mínimo o seguinte conteúdo:
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a)

Descrição do modelo computacional de simulação adotado;

b)

Caracterização da área de estudo:
1. Descrever uso e ocupação do solo da área de estudo (polos geradores de tráfego
existentes como colégios, shoppings e outros.)
2. Caracterizar a demanda - descrever as viagens, quanto a origem e destinos, quanto a
predominância das viagens de atravessamento ou internas > externas ou vice versa;
3. Caracterizar a oferta – estrutura existente, capacidade do sistema viário, pontos de
estrangulamentos, conflitos, obras de arte existente, elementos de controle como
semáforos, e outros, identificar vantagens e desvantagens;
4. Transporte Coletivo – oferta do transporte coletivo na área de estudo.

c)

Processamento dos dados e montagem da rede;
1. Apresentar a definição do Cenário Ano Base e justificativa;
2. Apresentar os critérios de montagem de rede: sistema viário, sistema de transporte
coletivo;
3. Apresentar parâmetros estabelecidos e suas justificativas;
4. Programação Semafórica - ciclos da rede, nível de serviço, estágios,

d)

Calibração e validação do Cenário Ano Base;
1. Metodologia de calibração;
2. Apresentar os parâmetros calibrados e as justificativas;
3. Indicador de Aderência - Apresentar resultado de aderência dos volumes e velocidades
simulados em comparação com os valores reais.

e)

Otimização da Programação Semafórica
1. Apresentar o processo de otimização da programação semafórica;
2. Apresentar mapa de offset;
3. Explicar os ganhos obtidos com a otimização semafórica.

f)

Intervenções Propostas
1. Apresentar os cenários avaliados, o desenho conceitual das alternativas;
2. Propostas operacionais e funcionais dos cenários propostos.

g)

Resultados
1. Descrever indicadores de desempenho da rede – Atrasos, velocidade, densidade, fluxo,
fila média, número total de paradas, número de parada, tempo de viagem médio, tempo
em parada médio, tempo total de viagem, distância percorrida e veículos aguardando para
entrar na rede e veículos dentro da rede;
2. Representação dos Cenários simulados;
3. Análises comparativas entre os indicadores de desempenho de cada um dos cenários
estudados - Parecer Técnico;
4. Apresentar resultados de emissão de poluentes;
5. Conclusões e Recomendações;
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6. Referência bibliográfica;
7. Anexo – Devem ser anexadas ao relatório as pesquisas utilizadas para a Calibração e
Validação da rede.
5.4.10.1.2. O Relatório deve ser entregue em papel A4, idioma português, devidamente encadernado,
e em meio digital contendo o memorial descritivo em MS Word (texto); em MS Excel (planilhas,
gráficos e tabelas); em JPG, GIF ou BMP (figuras em geral).
5.4.10.1.3. As intervenções de engenharia previstas nos Cenários deverão ser apresentadas
contendo um conjunto de informações suficientes ao inter-relacionamento de todos os elementos
necessários à elaboração de estudos técnicos, projetos básicos e complementares.
5.4.10.1.4. As intervenções de engenharia deverão abranger planejamento de transportes, de trânsito
e engenharia de tráfego. Deverão ser considerados os impactos positivos e negativos, vantagens e
desvantagens das intervenções nos cenários estudados.
5.4.10.1.5. O Relatório Técnico deve ser conclusivo contendo parâmetros de trânsito utilizados,
caracterização dos veículos e dos coeficientes de consumo de combustível e de emissão de gases
efeito estufa (GEE) utilizando o conceito de carbono equivalente, e outros insumos ambientais, bem
como todos os dados necessários para a comparação dos cenários.
5.4.10.2. Redes Simuladas:
5.4.10.2.1. Deverão ser entregues para a CONTRATANTE todos os bancos de dados e informações
que constituem a montagem das redes de microssimulação desenvolvidas para todos os cenários e
alternativas estudadas, bem como a rede de simulação obtida ao final dos estudos de forma a
permitir a sua utilização pela CONTRATANTE. A simulação deve roda na versão 8.1 do software
Aimsun. Deverá ser entregue também mídia eletrônica que permita visualização dinâmica (animação
2D ou 3D) de auto-instalação que garanta visualização.
5.4.10.2.2. Critérios de Medição da Simulação de Tráfego
5.4.10.2.2.1. Serão medidos apenas os serviços concluídos e aprovados pela SUPERVISÃO. Quando
finalizada atividades definidas em OS a CONTRATADA deverá entregar a minuta da medição para
conferência e aprovação da SUPERVISÃO. Após a sua aprovação, deverá ser autorizada a emissão
da NOTA FISCAL.
5.4.10.2.2.2. As microssimulações serão medidas por Unidades de Simulação - rede composta por
interseções e acessos, utilizando-se a fórmula:
∑ de acessos/9 = Nº Unidade de Simulação - US
Por exemplo:

5.4.10.2.2.3. Em termos gerais, a composição final do número de unidades de simulação a ser
medido está expressa na seguinte fórmula:
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5.4.11. Remuneração
5.4.11.1. Calibração para um determinado Pico: Essa etapa consiste nas seguintes atividades e
remuneração:
a)
Montagem de rede a partir da rede fornecida, lançamento itinerário transporte coletivo,
atualização geometria, completar sistema viário (inclusão links e nós para os locais necessários) –,
redefinição da classificação viária.
b)
Calibração para um determinado ano-base (a ser definido) e faixa horário (pico
solicitado): inserir dados reais de contagem classificada de veículos, inserir dados de velocidade
média e tempo de viagem real para a área de estudo, inserir programação semafórica (quando
necessário) e calibrar a rede, definindo parâmetros globais e locais para refletir a realidade da
operação, definir capacidades considerando a faixa horária estudada.
c)
Criar o cenário 1B com a programação semafórica otimizada, quando a área tiver
semáforos, a otimização deve considerar um ciclo reduzido, inicialmente ciclo de 90, caso seja
utilizado outro ciclo deve ser justificado e aprovada a utilização pela CONTRATANTE.
5.4.11.1.1. Estudos de melhoria:
5.4.11.1.1.1. Consiste nas seguintes atividades e remuneração:
a) Definição da circulação e operação – Envolve estudos de diversas soluções para a área
visando identificar a solução mais adequada, contemplando definição de circulação e operação
que seja viável, devem constar no produto (simulação e relatório) as melhores soluções e os
resultados, identificando qual é a solução recomentada pela CONTRATADA.
b) A programação semafórica deverá ser otimizada nas propostas apresentadas. A otimização
deve considerar um ciclo reduzido, inicialmente ciclo de 90, caso seja utilizado outro ciclo deve ser
justificado e aprovada a utilização pela CONTRATANTE.
5.4.11.1.2. Critérios de remuneração
REDE TIPO – 1

REDE TIPO – 2

Redes da área central ou
redes atualizadas

Redes fora área central
desatualizadas

Montagem da rede base para
um horário de Pico

Paga-se por 50% do total de
US da área de estudo.

Paga-se pelo total de US da
rede (100% da rede montada
para um pico).

Estudo da rede para outro pico
solicitado.

25% das US do total da rede

25% das US do total da rede

Etapa
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Etapa de estudo das melhorias.

Paga-se a quantidade de US
das interseções que sofreram
alteração de geometria na
alternativa final escolhida. A
inclusão de Faixa exclusiva em
uma
aproximação
(sem
alteração na geometria) será
remunerada como 1 (uma)
nova
aproximação
na
interseção, dessa forma a
remuneração será 1/9 (um
nono) da US. O estudo de
programação semafórica será
remunerado em 15 % de 1 US
para
cada
interseção
semaforizada.
Será
remunerado 5 % do total de US
da rede do cenário Ano Base
para a realização de estudos de
circulação de alternativas de
circulação.

Paga-se a quantidade de US
das interseções que sofreram
alteração de geometria na
alternativa final escolhida. A
inclusão de Faixa exclusiva em
uma
aproximação
(sem
alteração na geometria) será
remunerada como 1 (uma)
nova
aproximação
na
interseção, dessa forma a
remuneração será 1/9 (um
nono) da US. O estudo de
programação semafórica será
remunerado em 15 % de 1 US
para
cada
interseção
semaforizada.
Será
remunerado 5 % do total de US
da rede do cenário Ano Base
para a realização de estudos de
circulação de alternativas de
circulação.

Estudo de planos semafóricos.

15 % de 1 US para cada
interseção semaforizada

15 % de 1 US para cada
interseção semaforizada

5.4.12. Cotas (unidade de simulação – us):
a)

Lote 1: 95,83 us;

b)

Lote 2: 12,92 us;

c)

Lote 3: 21,58 us;

d)

Lote 4: 57,58 us;

e)

Lote 5: 42,83 us.

5.5. Projeto Geométrico (Planimétrico e/ou Planialtimétrico) – Nível Executivo
5.5.1. Projeto Geométrico Planimétrico
5.5.1.1. Os projetos geométricos planimétricos deverão ser desenvolvidos e elaborados em planta, na
escala de 1:500, respeitando-se todo o conteúdo dos seguintes documentos:
a) “Manual de Elaboração de Projetos Viários para o Município de Belo Horizonte” – versão
2011, publicado pela BHTRANS e disponível em extensão pdf no seguinte endereço:
www.pbh.gov.br > EMPRESAS AUTARQUIAS > BHTRANS – Empresa de Transportes e Trânsito
de Belo Horizonte > TRÂNSITO > Manual de Elaboração de Projetos Viários para o Município de
Belo Horizonte; e
b) Caderno de “Procedimentos para Elaboração e Apresentação de Projetos de Infraestrutura”,
7ª. Edição, abril de 2017, publicado pela SUDECAP - Superintendência de Desenvolvimento da
Capital, quando aplicável. O caderno de procedimentos da SUDECAP encontra-se disponível em:
www.pbh.gov.br > EMPRESAS AUTARQUIAS > SUDECAP – Superintendência de
Desenvolvimento da Capital > Documentos Técnicos > Procedimento Elaboração Projetos de
Infraestrutura.
5.5.1.2. Os projetos geométricos planimétricos deverão ser executados, a partir das bases
georreferenciadas consolidadas no LEVANTAMENTO CADASTRAL da área objeto de projeto.
Resume-se na representação dos alinhamentos, constando os pontos notáveis e a caracterização
definitiva da geometria proposta considerando a possibilidade de inserção de estacionamentos,
manobras e circulação veiculares, com vistas ao melhor aproveitamento do espaço viário.
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5.5.1.3. Os projetos geométricos planimétricos deverão ser devidamente dimensionados, cotados,
locados e amarrados em elementos identificáveis na via pública, de modo a possibilitar a perfeita
execução das obras, utilizando se de técnicas oficialmente reconhecidas aplicáveis à complexidade
do caso. A partir dos estudos de circulação e capacidade viárias e simulações específicas –
previamente aprovadas pela BHTRANS, deverão ser detalhados, minimamente:
a)

Ilhas de canalização e refúgios para pedestres;

b)

Implantação / adequação de canteiro central, ilhas e similares (cortes e acréscimos);

c)

Alterações / correções de alinhamentos viários;

d)

Especificações de meios-fios; meios-fios a serem rebaixados ou levantados;

e) Facilidades para Pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, na perspectiva da inclusão,
desenho universal e acessibilidade;
f)
Indicação de tratamento de possíveis interferências com redes de serviços públicos
existentes;
g)

Implantação de dispositivos de canalização de pedestres do tipo gradil;

h)

Especificação dos materiais de revestimentos das calçadas;

i)

Especificação dos materiais das pistas de rolamento;

j)

Serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação e obras complementares;

k)

Estudo de greides, perfis e seções transversais, quando necessário;

l)

Lançamento de áreas permeáveis, onde e quando couber;

m)

Lançamento de mobiliários urbanos;

n)

Plantio, reposição, remoção, corte e/ou transplantio de indivíduos arbóreos;

o)

Inserção de dispositivos especiais do tipo traffic calming – Medidas moderadoras de tráfego;

p) Bases e redes necessárias à implantação de sinalização vertical e semafórica que exigem
obras civis;
q)

Outros específicos e/ou especiais, de acordo com as definições de projeto.

5.5.1.4. Cabe esclarecer que Medidas Moderadoras de Tráfego – traffic calming – necessitam de
detalhamentos específicos e adequados a cada ambiente onde serão inseridas e, portanto, poderão
ser objeto de projetos complementares de pavimentação, drenagem, acessibilidade, sinalização,
paisagístico, luminotécnico e outros adequados a cada especificidade da via – coletora e/ou local – e
suas características operacionais. Os objetivos a serem alcançados e a conceituação do projeto
devem ser claramente definidos de forma a subsidiar o correto detalhamento técnico de cada uma
das medidas propostas. A inserção desse tipo de medida no ambiente viário exige análise
pormenorizada e específica, não cabendo as adoções de soluções e detalhes padrões.
5.5.1.5. Todos os projetos geométricos devem conter, obrigatoriamente, o detalhamento completo
4
das medidas de acessibilidade estabelecidas nas legislações vigentes aplicáveis ao caso. Assim
como as medidas moderadoras de tráfego, o sistema de acessibilidade deve ser detalhado com
vistas ao atendimento de todos os parâmetros técnicos e legais vigentes, não sendo admitidas as
simples adoções de detalhes padronizados. Cada solução de acessibilidade deverá ser detalhada de
forma específica, se assim a situação local exigir, a critério do FISCAL da BHTRANS.
5.5.1.6. Os projetos geométricos planimétricos deverão ser desenvolvidos respeitando rigorosamente
as legislações urbanísticas aplicáveis ao caso ou área objeto das intervenções. O RT deverá
4

Conforme estabelecido na Lei Brasileira de Inclusão – LBI e outros normativos aplicáveis ao

caso.
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considerar, previamente, todos os itens relacionados no formulário denominado “ITENS DE
VERIFICAÇÃO”, quando do desenvolvimento dos projetos executivos e seus complementares.
5.5.1.7. Projetos de novos trechos ou interseções viárias deverão ser desenvolvidos de acordo com
as exigências estabelecidas no caderno intitulado “PROCEDIMENTO PADRÃO PARA
CONTRATAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA”, publicado pela
Gerência de Normas e Padrões da SUDECAP / PBH – suas atualizações e revisões, bem como as
NBR editadas por meio da ABNT aplicáveis ao caso.
5.5.2. Projeto Geométrico Planialtimétrico – Nível Executivo
5.5.2.1. Os projetos geométricos planialtimétricos deverão ser desenvolvidos – em planta na escala
de 1:500 e perfil – 1:500 (H) / 1:50 (V) - respeitando-se todo o conteúdo dos seguintes documentos:
a) “Manual de Elaboração de Projetos Viários para o Município de Belo Horizonte” – versão
2011, publicado pela BHTRANS e disponível em extensão pdf no seguinte endereço:
www.pbh.gov.br > EMPRESAS AUTARQUIAS > BHTRANS – Empresa de Transportes e Trânsito
de Belo Horizonte > TRÂNSITO > Manual de Elaboração de Projetos Viários para o Município de
Belo Horizonte; e
b) Caderno de “Procedimentos para Elaboração e Apresentação de Projetos de Infraestrutura”,
7ª. Edição, abril de 2017, publicado pela SUDECAP - Superintendência de Desenvolvimento da
Capital, quando aplicável. O caderno de procedimentos da SUDECAP encontra-se disponível em:
www.pbh.gov.br > EMPRESAS AUTARQUIAS > SUDECAP – Superintendência de
Desenvolvimento da Capital > Documentos Técnicos > Procedimento Elaboração Projetos de
Infraestrutura.
5.5.2.2. Os projetos geométricos planialtimétricos deverão ser executados, a partir das bases
topográficas planialtimétricas e cadastrais da área objeto de projeto.
5.5.2.3. Os projetos geométricos planialtimétricos deverão ser devidamente dimensionados, cotados,
locados e amarrados em elementos identificáveis na via pública, de modo a possibilitar a perfeita
execução das obras, utilizando-se de técnicas oficialmente reconhecidas aplicáveis à complexidade
do caso. A partir dos estudos de circulação e capacidade viárias e simulações específicas –
previamente aprovadas pela BHTRANS, deverão ser detalhados, minimamente:
a)

Ilhas de canalização e refúgios para pedestres;

b)

Implantação / adequação de canteiro central, ilhas e similares (cortes e acréscimos);

c)

Alterações / correções de alinhamentos viários;

d)

Especificações de meios-fios; meios-fios a serem rebaixados ou levantados;

e) Facilidades para Pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, na perspectiva da inclusão,
desenho universal e acessibilidade;
f)
Indicação de tratamento de possíveis interferências com redes de serviços públicos
existentes;
g)

Implantação de dispositivos de canalização de pedestres do tipo gradil;

h)

Especificação dos materiais de revestimentos das calçadas;

i)

Especificação dos materiais das pistas de rolamento;

j)

Serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação e obras complementares;

k)

Estudo de greides, perfis e seções transversais, quando necessário;

l)

Lançamento de áreas permeáveis, onde e quando couber;

m)

Lançamento de mobiliários urbanos;
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n)

Plantio, reposição, remoção, corte e/ou transplantio de indivíduos arbóreos;

o)

Inserção de dispositivos especiais do tipo traffic calming – Medidas moderadoras de tráfego;

p) Bases e redes necessárias à implantação de sinalização vertical e semafórica que exigem
obras civis;
q)

Outros específicos e/ou especiais, de acordo com as definições de projeto.

5.5.2.4. Cabe esclarecer que Medidas Moderadoras de Tráfego – traffic calming – necessitam de
detalhamentos específicos e adequados a cada ambiente onde serão inseridas e, portanto, poderão
ser objeto de projetos complementares de pavimentação, drenagem, acessibilidade, sinalização,
paisagístico, luminotécnico e outros adequados a cada especificidade da via – coletora e/ou local – e
suas características operacionais. Os objetivos a serem alcançados e a conceituação do projeto
devem ser claramente definidos de forma a subsidiar o correto detalhamento técnico de cada uma
das medidas propostas. A inserção desse tipo de medida no ambiente viário exige análise
pormenorizada e específica, não cabendo as adoções de soluções e detalhes padrões.
5.5.2.5. Todos os projetos geométricos devem conter, obrigatoriamente, o detalhamento completo
das medidas de acessibilidade ambiental e universal estabelecidas nas legislações vigentes
aplicáveis ao caso. Assim como as medidas moderadoras de tráfego, o sistema de acessibilidade
deve ser detalhado com vistas ao atendimento de todos os parâmetros técnicos e legais vigentes,
não sendo admitidas as simples adoções de detalhes padronizados. Cada solução de acessibilidade
deverá ser detalhada de forma específica, se assim a situação local exigir, a critério do FISCAL da
BHTRANS.
5.5.2.6. Os projetos geométricos planialtimétricos deverão ser desenvolvidos respeitando
rigorosamente as legislações urbanísticas aplicáveis ao caso ou área objeto das intervenções. O RT
deverá considerar, previamente, todos os itens relacionados no formulário denominado “ITENS DE
VERIFICAÇÃO”, quando do desenvolvimento dos projetos executivos e seus complementares.
5.5.2.7. Projetos geométricos que envolvam alterações altimétricas deverão ser desenvolvidos de
acordo com as exigências estabelecidas no caderno intitulado “PROCEDIMENTO PADRÃO PARA
CONTRATAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA”, publicado pela
Gerência de Normas e Padrões da SUDECAP / PBH – suas atualizações e revisões, bem como as
normas brasileiras editadas por meio da ABNT aplicáveis ao caso, respeitadas as necessárias
compatibilizações com os projetos de drenagem, pavimentação, fundações e estruturas e outros de
acordo com a especificidade e complexidade da solução adotada.
5.5.3. Cotas de execução (Projeto geométrico):
a)

Lote 1: 14,010 km;

b)

Lote 2: 15,408 km;

c)

Lote 3: 11,281 km;

d)

Lote 4: 27,920 km;

e)

Lote 5: 12,890 km.

5.6. Projeto de Sinalização (Todos os subsistemas)
5.6.1. Os projetos de sinalização viária – todos os subsistemas - deverão ser desenvolvidos – em
planta na escala de 1:500 – a partir do projeto geométrico aprovado pela CONTRATANTE,
respeitando-se o estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro, seus anexos e resoluções publicadas
pelo CONTRAN e “Manual de Elaboração de Projetos Viários para o Município de Belo Horizonte” /
BHTRANS – versão 2011. Aprovado o trabalho pela BHTRANS, será autorizada a medição do
serviço de acordo com os critérios definidos.
5.6.1.1. Os subsistemas a serem considerados no desenvolvimento do Projeto de Sinalização, são:
sinalização horizontal / dispositivos auxiliares; sinalização vertical – regulamentação e advertência,
sinalização vertical de indicação, sinalização semafórica.
BHTRANS – CP n.º 01/2019 – Anexo V – Detalhamento dos Serviços – Página 29 de 43

5.6.2. Subsistema 1 – Sinalização Horizontal e Dispositivos Auxiliares – Nível Executivo
5.6.2.1. De acordo com o CTB – Código de Trânsito Brasileiro, a sinalização horizontal é um
“subsistema da sinalização viária, que se utiliza de linhas, marcações, símbolos e legendas, pintados
ou apostos sobre o pavimento das vias. Tem como função organizar o fluxo de veículos e pedestres,
controlar e orientar os deslocamentos em situações com problemas de geometria, topografia ou
frente a obstáculos, complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência ou indicação”.
Em casos específicos, tem poder de regulamentação. Essa sinalização pode ser classificada em
marcas longitudinais, marcas transversais, marcas de canalização, marcas de delimitação e controle
de estacionamento e / ou parada, e inscrições no pavimento. É necessário considerar a inserção de
dispositivos auxiliares, delimitadores, dispositivos de canalização, dispositivos de sinalização de
alerta, além de outros recursos como alterações nas características do pavimento, inserção de
dispositivos de proteção contínua, dispositivos luminosos, dispositivos de uso temporário, todos
previstos no CTB e seus anexos, na forma estabelecida pelo CONTRAN – Conselho Nacional de
Trânsito e padronizada pela BHTRANS. Os projetos de sinalização devem ser desenvolvidos de
forma integrada, considerando a necessária compatibilização entre os diversos subsistemas e a
relação técnica e legal entre eles.
5.6.2.2. O projeto de “sinalização horizontal e dispositivos auxiliares” deverá ser desenvolvido
considerando, minimamente: a representação gráfica das marcas longitudinais, transversais, de
canalização, de delimitação e controle de estacionamento e/ou parada, inscrições no pavimento
(setas, símbolos e legendas) e dispositivos e sinalizações auxiliares em escala e com as respectivas
características técnicas (dimensões, padrão de traçado e cores); a identificação da sinalização
horizontal com a nomenclatura do CTB e Resoluções do CONTRAN; todos os materiais utilizados
para elaboração do projeto de sinalização deverão ser apresentados em conformidade com as
Especificações Técnicas da BHTRANS; deverão ser apresentados detalhes de toda a sinalização,
devidamente dimensionados, cotados e contendo as especificações técnicas aplicáveis a cada
situação de projeto. A especificação de material de toda e qualquer sinalização proposta deverá ser
aprovada pela CONTRATANTE, considerando em projeto toda a sinalização horizontal existente – a
manter e a retirar; quantitativos e orçamentos.
5.6.2.3. Os projetos deverão ser desenvolvidos respeitando – rigorosamente – as legislações
aplicáveis ao caso. O RT deverá considerar, previamente, todos os padrões gráficos bem como todos
os itens relacionados no formulário denominado “ITENS DE VERIFICAÇÃO”, estabelecidos no
“Manual de Elaboração de Projetos Viários para o Município de Belo Horizonte” / BHTRANS – versão
2011, quando do desenvolvimento dos projetos executivos e seus complementares, aplicáveis a esse
subsistema de sinalização viária.
5.6.2.4. Formas de Desenvolvimento, Análise, Avaliação, Aprovação dos Trabalhos – Nível Executivo:
5.6.2.4.1. Os projetos de sinalização horizontal deverão ser desenvolvidos de forma integrada,
compatibilizada com os demais subsistemas de sinalização previstos no Código de Trânsito Brasileiro
– CTB. Deverão ser analisados, avaliados e aprovados por profissionais de nível superior graduados
em Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil, exclusivamente.
5.6.2.4.2. Os projetos de sinalização horizontal deverão ser entregues – em versão preliminar - à
BHTRANS, em cópias plotadas em papel sulfite, acompanhadas de CD ROM, contendo todos os
arquivos em extensão .doc, .xls, .jpg, .cdr, .dgn, .dwg, .pdf e outros.
5.6.2.4.3. A CONTRATADA, após análise, avaliação e aprovação final dos trabalhos deve entregar
volume completo do projeto plotado em papel sulfite – com impressão colorida acompanhado de CD
ROM, contendo todos os arquivos em extensão .doc, .xls, .jpg, .cdr, .dgn, .dwg, .pdf e outros para fins
de medição e pagamento dos serviços.
5.6.2.4.4. O volume final completo a ser aprovado pela BHTRANS deverá respeitar o disposto no item
3.4.1 do “Manual de Elaboração de Projetos Viários para o Município de Belo Horizonte” / BHTRANS
– versão 2011” – relativas ao subsistema de sinalização horizontal e dispositivos auxiliares.
5.6.2.4.5. O projeto de sinalização horizontal deve ser acompanhado, minimamente, de toda a
especificação e detalhamentos técnicos, sejam eles padronizados ou específicos, conforme o previsto
nos itens 3.5 e 3.6 do “Manual de Elaboração de Projetos Viários para o Município de Belo Horizonte”
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/ BHTRANS – versão 2011 – páginas 24 e 25.
5.6.2.5. Documentação Obrigatória Exigida – Nível Executivo:
5.6.2.5.1. A CONTRATADA, ao término do serviço, deverá realizar o Registro de Responsabilidade
Técnica – RRT e / ou Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto aos respectivos conselhos
profissionais, devidamente acompanhados de Termo de Responsabilidade, assinado em original e
registrados, obrigatoriamente, em cartório conforme previsto nas páginas. 27, 28 e 50 do “Manual de
Elaboração de Projetos Viários para o Município de Belo Horizonte” / BHTRANS – versão 2011”,
publicado no diário oficial do Município de Belo Horizonte – DOM, por meio de sua unidade gerencial
gestora do contrato. \
5.6.3. Subsistema 2 – Sinalização Vertical (Regulamentação / Advertência) – Nível Executivo
5.6.3.1. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro – CTB e seu Anexo II, a sinalização vertical é
um subsistema de sinalização viária, cujo meio de comunicação estará na posição vertical,
normalmente em placa, fixado ao lado ou suspenso sobre a via, transmitindo mensagens de caráter
permanente e, eventualmente, variáveis, através de legendas e / ou símbolos pré-reconhecidos e
legalmente instituídos.
5.6.3.2. A sinalização vertical é classificada de acordo com sua função, compreendendo os seguintes
tipos: sinalização de regulamentação; sinalização de advertência; sinalização de indicação, conforme
previsto no ANEXO II do CTB e detalhado nos manuais brasileiros de sinalização de trânsito –
VOLUMES I, II e III, respectivamente – todos publicados pelo Conselho Nacional de Trânsito –
CONTRAN e padronizados pela BHTRANS.
5.6.3.3. O projeto de “sinalização vertical - regulamentação e advertência” deverá ser devidamente
compatibilizado com o “projeto de sinalização horizontal e dispositivos auxiliares”. O seu
desenvolvimento deve considerar, minimamente: a representação gráfica das placas de
Regulamentação, Advertência e Especiais, inclusive Educativas, de acordo com a simbologia do
CTB, convenções e padrões adotados pela BHTRANS e com a situação de trânsito proposta; as
placas deverão ser dimensionadas de acordo com a velocidade regulamentada para o local; as
placas projetadas deverão ser indicadas, locadas, amarradas e cotadas em relação a pontos fixos
como: alinhamento de meios-fios, postes, e outros; os suportes de sustentação das placas deverão
ser dimensionados quanto aos respectivos diâmetros e as dimensões referentes à profundidade e
altura livre; todos os materiais necessários à confecção dos dispositivos de sinalização vertical
deverão ser apresentados no projeto de acordo com as Especificações Técnicas da BHTRANS;
deverão ser apresentados detalhes de todas as placas especiais desenvolvidas, devidamente
dimensionadas, cotadas e contendo as especificações técnicas aplicáveis a cada situação de projeto;
deverá ser representada em projeto toda a sinalização vertical existente – a manter, a retirar e a
substituir; quantitativos e orçamentos.
5.6.3.4. Os projetos deverão ser desenvolvidos respeitando – rigorosamente – as legislações
aplicáveis ao caso. O RT deverá considerar, previamente, todos os padrões gráficos bem como todos
os itens relacionados no formulário denominado “ITENS DE VERIFICAÇÃO”, estabelecidos no
“Manual de Elaboração de Projetos Viários para o Município de Belo Horizonte” / BHTRANS – versão
2011, quando do desenvolvimento dos projetos executivos e seus complementares, aplicáveis a esse
subsistema de sinalização viária.
5.6.3.5. Formas De Desenvolvimento, Análise, Avaliação, Aprovação e Entrega Dos Trabalhos:
5.6.3.5.1. Os projetos de sinalização vertical deverão ser desenvolvidos de forma integrada e
compatibilizada com os demais subsistemas de sinalização previstos no Código de Trânsito Brasileiro
– CTB. Deverão ser analisados, avaliados e aprovados por profissionais de nível superior graduados
em Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil, exclusivamente.
5.6.3.5.2. Os projetos de sinalização vertical deverão ser entregues à BHTRANS – em versão
preliminar - em cópias plotadas em papel sulfite, acompanhadas de CD ROM, contendo todos os
arquivos em extensão .doc, .xls, .jpg, .cdr, .dgn, dwg, .pdf e outros.
5.6.3.5.3. A CONTRATADA, após análise, avaliação e aprovação final dos trabalhos, deve entregar
volume completo do projeto plotado em papel sulfite – com impressão colorida acompanhado de CD
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ROM, contendo todos os arquivos em extensão .doc, .xls, .jpg, .cdr, .dgn, dwg, .pdf e outros para fins
de medição e pagamento dos serviços.
5.6.3.5.4. O volume final completo, a ser aprovado pela BHTRANS, deverá respeitar o disposto no
item 3.4.2 do “Manual de Elaboração de Projetos Viários para o Município de Belo Horizonte” /
BHTRANS – versão 2011”– relativas ao subsistema de sinalização vertical.
5.6.3.6. Documentação Mínima Obrigatória:
5.6.3.6.1. A CONTRATADA, ao término do serviço, deverá realizar o Registro de Responsabilidade
Técnica – RRT e / ou Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto aos respectivos conselhos
profissionais, devidamente acompanhados de Termo de Responsabilidade, assinado em original e
registrados, obrigatoriamente, em cartório conforme previsto nas páginas. 27, 28 e 50 do “Manual de
Elaboração de Projetos Viários para o Município de Belo Horizonte” / BHTRANS – versão 2011”,
publicado no diário oficial do Município de Belo Horizonte – DOM, por meio de sua unidade gerencial
gestora do contrato.
5.6.4. Subsistema 3 – Sinalização Semafórica – Nível Executivo
5.6.4.1. De acordo com o CTB, a sinalização semafórica é um “subsistema de sinalização viária que
se compõe de indicações luminosas acionadas alternada ou intermitentemente através de sistema
elétrico / eletrônico, cuja função é controlar os deslocamentos”. Existem 02 (dois) grupos: sinalização
semafórica de regulamentação e sinalização semafórica de advertência, voltadas para veículos, para
pedestres ou para veículos e pedestres.
5.6.4.2. A partir do estudo de circulação e capacidade viária, realizado para interseções isoladas ou
em rede, e estudos de viabilidade para implantação de semáforos, o projeto de sinalização
semafórica deverá ser apresentado considerando os seguintes itens: projeto de locação dos
equipamentos semafóricos por interseção, em formulário padrão BHTRANS; especificações gerais
dos equipamentos – por interseção – conforme determinação de gerências especializadas da
BHTRANS; todos os mobiliários e equipamentos semafóricos deverão ser dimensionados e
especificados em projeto com prévia anuência das áreas e gerências responsáveis (tipo de suporte,
base de semáforo, grupos focais, máscaras ou estampas, tipo de controlador, número de
controladores, número de fases, rede aérea, rede subterrânea, caixas de passagem, chumbadores,
etc.); toda programação semafórica deverá ser apresentada em formulário padrão BHTRANS
constando de identificação da interseção, croqui da interseção com lançamento dos equipamentos,
definição de estágios, tempos, plano básico e conflitos. A temporização semafórica deverá ser
calculada para 7 (sete) períodos típicos: PM, FPM, PSA, PVA, FPT, PTD, FPN; Os cálculos para
temporização e sincronização semafórica devem ser realizados de acordo com orientações de
gerências especializadas da BHTRANS e registrados oficialmente por meio de ata de reunião para
fins de conferência dos projetos executivos; mapa de interligação de rede semafórica, considerando o
tipo de rede (subterrânea), tipo de alimentação e ligação da rede com a central (rede de dados);
mapa de sincronismo (“off-set”); todo o projeto de sinalização semafórica deverá ter
acompanhamento de gerências especializadas da BHTRANS que farão a análise, avaliação e
aprovação final dos trabalhos de programação, assim como de todo o material necessário à
implantação e operação futura deste tipo de sinalização; quantitativos e orçamentos;
5.6.4.3. Os projetos desenvolvidos para a área central e áreas adjacentes deverão ser
compatibilizados com o Projeto CIT – Controle Inteligente de Tráfego e outros específicos, sob
orientação obrigatória de gerências especializadas da BHTRANS. Os projetos executivos, nestes
casos, deverão contemplar as especificações técnicas do sistema implantado em Belo Horizonte.
5.6.4.4. A determinação dos planos semafóricos da área de estudo deverá ser feita mediante
orientação e aprovado por gerências especializadas da BHTRANS neste assunto.
5.6.4.5. O Projeto de Sinalização Semafórica deverá ser desenvolvido a partir de padrões
estabelecidos no “Manual de Elaboração de Projetos Viários para o Município de Belo Horizonte” /
BHTRANS – Versão 2011. Especial atenção para o atendimento aos “itens de verificação” de Projeto
de Sinalização Semafórica, contidos no referido manual.
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5.6.4.6. Forma De Desenvolvimento, Análise, Avaliação, Aprovação e Entrega Dos Serviços:
5.6.4.6.1. O Projeto de Sinalização Semafórica deverá ser analisado, avaliado e aprovado por
profissionais de nível superior graduados em Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil e Engenharia
Elétrica.
5.6.4.6.2. O projeto de Sinalização Semafórica deverá ser entregue à BHTRANS em cópias plotadas
em papel sulfite, acompanhadas de CD ROM, contendo todos os arquivos em extensão .doc, .xls,
.jpg, .cdr, .dgn, dwg, .pdf e outros.
5.6.4.6.3. Todas as programações semafóricas deverão ser desenvolvidas em formulários e planilhas
padronizadas pela BHTRANS para este fim. Especial atenção deve ser dada às interseções
semaforizadas inseridas em áreas de controle centralizado de tráfego e às novas tecnologias do
Sistema Inteligente de Tráfego e SITBUS relacionados aos corredores de transporte para fins de
operação do BRT – Bus Rapid Transit.
5.6.4.6.4. A CONTRATADA, após análise, avaliação e aprovação final dos trabalhos, deve entregar
um volume completo do Projeto de Sinalização Semafórica plotado em papel sulfite – em impressão
colorida, acompanhado de CD ROM, contendo todos os arquivos em extensão .doc, .xls, .jpg, .cdr,
.dgn, dwg, .pdf e outros para fins de medição e pagamento dos serviços.
5.6.4.6.5. Deverão ser anexados no volume final do projeto cópia dos estudos de viabilidade para
implantação de sinalização semafórica, estudos de circulação e capacidade de interseções isoladas e
em rede, e outros estudos que subsidiaram o detalhamento do Projeto Executivo de Sinalização
Semafórica.
5.6.4.6.6. O projeto de sinalização semafórica deverá respeitar o disposto no item 3.4 do “Manual de
Elaboração de Projetos Viários para o Município de Belo Horizonte”, versão 2011, contidos no
referido manual, bem como no “Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume V, Sinalização
Semafórica”, publicado por meio da Resolução Nº. 483, de 09 de abril de 2014.
5.6.4.7. Documentação Mínima Exigida:
5.6.4.7.1. A CONTRATADA, ao término do serviço, deverá realizar o Registro de Responsabilidade
Técnica – RRT e / ou Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto aos respectivos conselhos
profissionais, devidamente acompanhados de Termo de Responsabilidade, assinado em original e
registrados, obrigatoriamente, em cartório conforme previsto nas páginas. 27, 28 e 50 do “Manual de
Elaboração de Projetos Viários para o Município de Belo Horizonte” / BHTRANS – versão 2011”,
publicado no diário oficial do Município de Belo Horizonte – DOM, por meio de sua unidade gerencial
gestora do contrato.
5.6.5. Subsistema 4 – Sinalização Vertical de Indicação – Nível Executivo
5.6.5.1. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, a sinalização de indicação “tem por
finalidade identificar as vias e os locais de interesse, bem como orientar condutores de veículos
quanto aos percursos, os destinos, as distâncias e os serviços auxiliares, podendo também ter como
função a educação do usuário. Suas mensagens possuem caráter informativo ou educativo”. As
placas de indicação estão divididas nos seguintes grupos: placas de identificação, placas de
orientação de destino, placas educativas, placas de serviços auxiliares e placas de atrativos
turísticos.
5.6.5.2. O projeto de sinalização de indicação deve ser elaborado somente após a aprovação do
plano de circulação da área de influência da intervenção, estabelecida a priori pela BHTRANS. A área
de abrangência da sinalização de indicação é sempre superior à área do projeto de sinalização
horizontal, vertical (advertência e regulamentação) e semafórica. Isto ocorre devido à necessidade de
se compatibilizar, complementar, alterar e/ou remover informações existentes nos trechos lindeiros à
esta área de abrangência, objeto da sinalização de indicação.
5.6.5.3. A elaboração dos projetos de sinalização de indicação envolve, necessariamente, duas
etapas: PLANEJAMENTO DA SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO e DETALHAMENTO DO PROJETO
DE SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO.
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5.6.5.4. Etapa nº. 01 - Planejamento da Sinalização de Indicação:
5.6.5.4.1. Esta etapa compreende o diagnóstico da situação existente, através de estudos,
levantamentos e análise das informações referentes ao sistema viário da área de influência e a
definição da lógica a ser adotada na sinalização dos trajetos propostos.
5.6.5.4.2. Será exigida da CONTRATADA a observância dos critérios de segurança, acessibilidade,
racionalidade, mobilidade, meio ambiente, patrimônio cultural, dentre outros.
5.6.5.4.3. Em linhas gerais, nessa etapa deverão ser executadas as seguintes atividades:
a) Análise do sistema viário da área de influência, estabelecendo os logradouros, serviços,
atrativos turísticos e saídas rodoviárias a serem sinalizadas e os respectivos trajetos de acesso;
b) Levantamento cadastral atualizado e completo de toda a sinalização de indicação existente
na área de influência;
c) Análise e listagem de todas as mensagens a serem utilizadas no projeto, considerando os
topônimos novos ou já adotados na sinalização existente, abreviaturas, pictogramas, cores de
fundo e outros elementos;
d) Análise e elaboração de um Plano Funcional de Sinalização, ordenando todos os
logradouros, serviços, atrativos turísticos e saídas rodoviárias, segundo sua hierarquização (grau
de importância) no sistema viário de acesso. A cada mensagem listada anteriormente, será
atribuída uma localização específica no sistema viário compreendido na área de influência. Para
organizar esta distribuição deverá ser adotada uma MD - Matriz de Distribuição;
e) Definição dos leiautes preliminares das placas propostas, através da distribuição das
mensagens escolhidas anteriormente para cada uma delas;
f)
Elaboração de mapa de situação da área de influência com a locação aproximada das placas
propostas;
g)

Elaboração de planilhas orçamentárias do projeto;

h) Encaminhamento do projeto à BHTRANS para revisões, correções, indicação de
implementação de melhorias e aprovação.
5.6.5.5. Etapa nº. 02 - Detalhamento do Projeto de Sinalização de Indicação:
5.6.5.5.1. O projeto executivo de sinalização de indicação deve ser desenvolvido e detalhado
respeitando-se rigorosamente os critérios, parâmetros e padrões estabelecidos pelo Conselho
5
Nacional de Trânsito - CONTRAN / BHTRANS para esse fim.
5.6.5.5.2. O detalhamento do projeto executivo de sinalização de indicação está vinculado à prévia
consolidação da etapa de planejamento deste subsistema. Em linhas gerais, na etapa de
detalhamento do projeto de sinalização de indicação, deverão desenvolvidas as seguintes atividades:
a)
Detalhamento de cada placa proposta em formulário padronizado pela BHTRANS,
contendo todas as informações necessárias a sua confecção: mensagens, setas, tarjas,
pictogramas, alturas de letras, dimensões (comprimento x altura), área total e outros elementos
técnicos necessários à especificação e dimensionamento completo da sinalização;
b)
Com o detalhamento e dimensionamento das placas, a CONTRATADA fará –
obrigatoriamente - a locação das placas em campo, observando sempre as melhores condições
5

A CONTRATADA deve adotar, sob orientação da BHTRANS, os seguintes documentos:
RESOLUÇÃO Nº 486, de 7 de maio de 2014 e seu anexo, que “Aprova o Volume III – Sinalização
Vertical de Indicação, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito”, publicada pelo Conselho
Nacional de Trânsito – CONTRAN / DENATRAN / Ministério das Cidades; ORIENTAÇÕES
BHTRANS GEPRO – 001/2015, que estabelece “Parâmetros a serem adotados para o
desenvolvimento e implantação de projetos executivos de sinalização de indicação no Município de
Belo Horizonte”, de 27 de janeiro de 2015.
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de visibilidade e segurança. Na locação, será consolidado o tipo de suporte utilizado por cada
placa, de acordo com suas dimensões e as condições do lugar;
c)
Desenho dos croquis de locação, referenciando cada placa a um elemento fixo (poste,
árvore, edificação, esquina, etc.) através de cota;
d)

Elaboração do mapa de situação;

e)

Especificações técnicas;

f)

Detalhes técnicos típicos e específicos;

g)

Dimensionamentos estruturais específicos;

h) Elaboração da planilha orçamentária – Padrão BHTRANS ou outra exigida por fonte
financiadora específica;
i)
Revisão final e montagem do volume de projetos, que será encaminhado à BHTRANS para
análise e eventuais revisões.
5.6.5.5.3. A CONTRATADA deverá observar e adotar todos os itens elencados nas páginas 46 e 47
do “Manual de Elaboração de Projetos Viários para o Município de Belo Horizonte” – versão 2011,
referentes aos denominados “Itens de Verificação de Projeto de Sinalização Indicativa”. Orientações
sobre os padrões adotados pela BHTRANS deverão ser repassadas à CONTRATADA para o
desenvolvimento e detalhamento do projeto executivo em reunião específica.
5.6.5.6. Forma de Desenvolvimento, Análise, Avaliação, Aprovação e Entrega:
5.6.5.6.1. Os projetos de sinalização de indicação deverão ser desenvolvidos em formatos e
formulários padronizados pela BHTRANS, respeitando o estabelecido no “Manual de Elaboração de
Projeto Viário para o Município de Belo Horizonte” – versão 2011 e outras normas técnicas aplicáveis
ao caso. Cabe a BHTRANS fornecer à CONTRATADA a numeração referente a cada placa e a
numeração do projeto, de acordo com os padrões estabelecidos para esse fim.
5.6.5.6.2. O volume completo do projeto deverá ser entregue – em versão preliminar - à BHTRANS,
em cópias plotadas e/ou impressas em cores sobre papel tipo sulfite, acompanhados de CD ROM
contendo arquivos em extensão .doc, .xls, .jpg, .cdr, .dgn, dwg, .pdf e outros, para a análise,
avaliação e conferência da BHTRANS.
5.6.5.6.3. A responsabilidade pela análise, avaliação, conferência e aprovação final do projeto de
sinalização de indicação deverão ser feitas por profissionais de nível superior graduados em
Arquitetura e Urbanismo e/ou Engenharia Civil, exclusivamente.
5.6.5.6.4. Aprovado o projeto de sinalização de indicação, a CONTRATADA deverá entregar o
volume completo do projeto em cópias plotadas e/ou impressas em cores sobre papel tipo sulfite,
acompanhados de CD ROM contendo arquivos em extensão .doc, .xls, .jpg, .cdr, .dgn, dwg, .pdf e
outros.
5.6.5.7. Documentação Mínima Exigida:
5.6.5.7.1. A CONTRATADA, ao término do serviço, deverá realizar o Registro de Responsabilidade
Técnica – RRT e / ou Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto aos respectivos conselhos
profissionais, devidamente acompanhados de Termo de Responsabilidade, assinado em original e
registrados, obrigatoriamente, em cartório conforme previsto nas páginas. 27, 28 e 50 do “Manual de
Elaboração de Projetos Viários para o Município de Belo Horizonte” / BHTRANS – versão 2011”,
publicado no diário oficial do Município de Belo Horizonte – DOM, por meio de sua unidade gerencial
gestora do contrato.
5.6.6. Subsistema 5 - Projeto de Alteração de Ponto de Embarque e Desembarque e de
Itinerário de Transporte Coletivo – Nível Executivo
5.6.6.1. Os volumes de Projetos Executivos de Geometria e Sinalização deverá apresentar projeto
específico de pontos de embarque e desembarque e de itinerários de transporte coletivo por ônibus.
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Este projeto deverá ser encaminhado ao CONTRATANTE, que fará junto com a CONTRATADA a
apresentação e discussão com o SETRABH – Sindicato das Empresas Operadoras do Transporte
Coletivo de Belo Horizonte, com o SINDPAUTRAS – Sindicato dos Permissionários do Transporte
Suplementar, com o SINTRAM – Sindicato das Empresas Operadoras do Transporte Coletivo
Metropolitano e com a SETOP – Secretaria Estadual de Transportes e Obras Públicas para análise,
avaliação e aprovação, ainda na fase de concepção do projeto, respeitado o estabelecido no Contrato
de Concessão do Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus de Belo Horizonte, vigente, adotandose os trâmites estabelecidos pela BHTRANS exclusivamente para esse fim. Complementarmente, o
projeto deverá apresentar a relação de nomes dos PED – Pontos de Embarque e Desembarque - que
deverão ser afixados nas testeiras dos abrigos, conforme padrão BHTRANS. A relação de nomes
deverá ser fornecida pela BHTRANS.
5.6.7. Subsistema 6 - Projeto de Locação de Abrigos – Nível Executivo
5.6.7.1. A CONTRATADA deverá desenvolver projeto de locação de abrigos a serem instalados junto
aos PED – Pontos de Embarque e Desembarque e PC – Pontos de Controle do sistema de transporte
coletivo por ônibus. Este projeto deverá considerar os modelos de abrigos padronizados pela
BHTRANS / PBH. A necessidade de apresentação desse projeto deverá ser feita na OS – Ordem de
Serviço - específica de cada projeto executivo. Devem ser consideradas especialmente as normas e
legislações vigentes de acessibilidade. Nesse item, deve ser prevista a padronização do revestimento
da calçada no entorno imediato do abrigo. Os projetos de locação dos abrigos, em cada um dos
pontos do respectivo trecho viário, devem contemplar a proposta de sinalização tátil no entorno
imediato do ponto de ônibus, conforme padrões de calçadas municipais e normativos aplicáveis a
cada caso.
5.6.7.2. Podem ser especificados para implantação os abrigos de tamanho padrão ou os abrigos
especialmente projetados para calçadas estreitas, de acordo com a conveniência de projeto.
5.6.7.3. Considerando as dimensões básicas orientativas dos abrigos tamanho padrão, temos como
entorno imediato do abrigo uma área aproximada de 3,0 m de profundidade por cerca de 6,0m de
largura, que se deve considerar o entorno imediato do abrigo, A área do entorno do abrigo a ser
instalado deve abranger toda a largura transversal do passeio, em uma seção longitudinal de 10,0 m,
incluída aí a área de projeção da cobertura do abrigo.
5.6.7.4. Deverá, ainda, considerar as possíveis rampas e complementos de acesso, implantação de
piso tátil de alerta e orientação e outros materiais.
5.6.7.5. Nas áreas do entorno imediato do abrigo deverão ser adotados como parâmetros básicos, os
mesmos estabelecidos para execução e pavimentação das faixas livres de PASSEIO, assim como os
parâmetros necessários para garantir a adequada acessibilidade e mobilidade do sistema de
transporte coletivo regular de passageiros, inclusive, quando cabível, a elevação dos pisos dos
passeios, a qual deverá estar devidamente expressa, dimensionada, quantificada e com seus custos
e preços calculados e incluídos de forma clara no projeto.
5.6.8. Subsistema 7 - Projeto de Locação de Equipamentos de Fiscalização Eletrônica – Nível
Executivo
5.6.8.1. A CONTRATADA deverá desenvolver, sob orientação específica da BHTRANS, projeto de
locação de equipamentos de fiscalização eletrônica, respeitados os critérios e parâmetros
estabelecidos nas resoluções do CONTRAN para esse fim, bem como especificações e
recomendações dos fabricantes de cada tipo de tecnologia padronizada pela BHTRANS para a
utilização no âmbito do município e Belo Horizonte.
5.6.8.2. Este projeto deverá ser desenvolvido de forma integrada com o projeto de sinalização (todos
os subsistemas). A locação de equipamentos de fiscalização eletrônica dependerá de trabalhos
específicos de campo juntamente com profissional da BHTRANS destacado especificamente para
esse fim que realizará as orientações necessárias ao detalhamento executivo do projeto.
5.7. Orçamentos
5.7.1. Os orçamentos deverão ser elaborados considerando metodologia tecnicamente reconhecida,
incluindo os respectivos BDI – Bonificações e Despesas Indiretas. Para a elaboração dos
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orçamentos, deverão ser utilizadas as planilhas de referência publicadas e reconhecíveis pelas fontes
financiadoras dos projetos e obras.
5.7.2. A CONTRATADA, ao término do serviço, deverá realizar o Registro de Responsabilidade
Técnica – RRT e / ou Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto aos respectivos conselhos
profissionais, devidamente acompanhados de Termo de Responsabilidade, assinado em original e
registrados, obrigatoriamente, em cartório conforme previsto nas páginas. 27, 28 e 50 do “Manual de
Elaboração de Projetos Viários para o Município de Belo Horizonte” / BHTRANS – versão 2011”,
publicado no diário oficial do Município de Belo Horizonte – DOM, por meio de sua unidade gerencial
gestora do contrato.
5.7.3. A execução dos serviços técnicos exige conhecimento na área de Arquitetura e Urbanismo,
Engenharia de Tráfego Urbano, Engenharia de Transportes e Logística Urbana, legislação urbanoambiental de Belo Horizonte, legislação de trânsito (Código de Trânsito Brasileiro, seus Anexos e
Resoluções publicadas pelo CONTRAN / DENATRAN), regulamentos dos sistemas de transportes de
Belo Horizonte, manuais técnicos publicados pela BHTRANS; manuais, normas e cadernos
publicados pela SUDECAP, manuais, normas e diretrizes estabelecidas por outros órgãos ou
entidades do poder público – municipal, estadual e federal, Normas Brasileiras publicadas pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, dentre diversas outras correlatas e aplicáveis ao
objeto do presente ANEXO V. Possíveis divergências entre quaisquer conteúdos deverão ser
apresentadas e discutidas com a CONTRATANTE, que, a seu exclusivo critério, determinará aqueles
que deverão ser adotados pela CONTRATADA. Todas as referências utilizadas deverão ser
registradas, conforme norma brasileira, nos relatórios e estudos técnicos elaborados e desenvolvidos
pela CONTRATADA.
5.8. Relatório Técnico V
5.8.1. O Relatório Técnico V deve conter a Simulação de Tráfego [Calibração do modelo, Pesquisas
de Tráfego, Formulação de Cenários, Produtos da Simulação de Tráfego (Relatório de Simulação,
Relatório Técnico Conclusivo, Redes Simuladas)] e os Orçamentos completos.
5.8.2. O Relatório Técnico V deverá conter, pelo menos, os seguintes tópicos:
a) Apresentação: texto contendo uma breve apresentação do Relatório, indicando de forma
resumida o que está sendo tratado ao longo do documento;
b) Desenvolvimento dos trabalhos: texto detalhado com a descrição de dos trabalhos,
contendo, no que couber, gráficos, tabelas, planilhas, desenhos, esquemas e outros recursos
considerados necessários para o pleno entendimento de tudo que foi realizado. Neste tópico
deverão ser apresentados:
1)

As simulações de tráfego;

2)

Os projetos geométricos;

3)

Os projetos de sinalização;

4)

Os orçamentos.

c) Conclusões e Recomendações: texto final de conclusão do Relatório Técnico V, contendo,
no que couber, recomendações que deverão ser considerados por ocasião da elaboração da
ETAPA 6 - Licenciamentos e da ETAPA 7 – Projetos Complementares
5.8.3. A CONTRATADA poderá acrescentar outros tópicos específicos na elaboração do Relatório
Técnico V, inclusive anexos técnicos e operacionais que julgar relevantes, sempre no intuito do
melhor entendimento e esclarecimento do conteúdo apresentado.
5.8.4. O Relatório Técnico V deverá ser entregue em 1 (uma) via impressa e encadernada, bem
como em meio magnético, para a avaliação preliminar da BHTRANS. Após a validação final a
CONTRATADA deverá entregar 2 (duas) vias completas, impressas e encadernadas, bem como
também em meio magnético.
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5.9. Cotas de execução (Projeto de Sinalização: todos os subsistemas):
a)

Lote 1: 14,010 km;

b)

Lote 2: 15,408 km;

c)

Lote 3: 11,281 km;

d)

Lote 4: 27,920 km;

e)

Lote 5: 12,890 km.

6. ETAPA 6 – LICENCIAMENTOS
6.1. Licenciamento Ambiental / Urbanístico / Patrimônio Cultural
6.1.1. Todos os serviços referentes aos processos de licenciamentos serão elaborados por equipe
técnica da BHTRANS.
6.1.2. A Confecção do Relatório Técnico VI será de responsabilidade exclusiva da equipe técnica da
CONTRATANTE. Todas as diretrizes, medidas e condicionantes dos processos de licenciamentos
exigidas pelos órgãos e/ou entidades gestoras responsáveis deverão ser consideradas e atendidas
pela CONTRATADA nos diversas etapas e produtos contratados, sob orientação e critérios exclusivos
da CONTRATANTE.
7. ETAPA 7 – PROJETOS COMPLEMENTARES
7.1. Esta etapa consiste na produção dos Projetos Complementares (Estudos Geotécnicos –
Geotecnia: ensaio California Bearing Ratio - CBR / Índice de Suporte Califórnia -ISC, Projeto de
Pavimentação, Projeto de Drenagem, Projeto Paisagístico, Projeto de Fundações e Estruturas) para
o(s) trecho(s) viário(s) definido(s), a partir da Ordem de Serviço específica emitida pela CONTRANTE.
7.2. Concluídos e aprovados os projetos de sinalização e geometria, deverão ser iniciados os
trabalhos de detalhamento dos projetos complementares – em caráter executivo.
7.3. De acordo com o caderno de “Procedimentos para Elaboração e Apresentação de Projetos de
Infraestrutura”, 7ª. Edição, abril de 2017, publicado pela SUDECAP - Superintendência de
Desenvolvimento da Capital - conceituam-se “projetos complementares” por um “conjunto de
elementos técnicos representados por plantas, desenhos, especificações, memórias de cálculo,
planilhas e orçamentos, referente a um determinado sistema de componentes do empreendimento,
devidamente compatibilizados entre si”.
7.4. Todos os projetos complementares deverão ser analisados, avaliados e aprovados pelos órgãos
e entidades envolvidos - em parceria interinstitucional, sem quaisquer ônus adicionais para a
BHTRANS. Somente serão realizadas as medições e pagamentos dos serviços após a aprovação
oficial de todos os órgãos e entidades envolvidas no processo, na forma estabelecida para esse fim.
7.5. Estudos Geotécnicos (Geotecnia): ensaio CBR / ISC – Nível Executivo
7.5.1. Os ensaios integrantes dos estudos geotécnicos (Geotecnia) deverão ser executados
respeitando-se o estabelecido nas normas brasileiras aplicáveis ao caso e caderno de “Procedimento
para Elaboração e Apresentação de Projetos de Infraestrutura” (Publicação PBH/SUDECAP, 7ª
edição - abril/2017), páginas 27 a 31. Este serviço está sujeito à análise, avaliação e aprovação da
SUDECAP.
7.5.2. A CONTRATADA, ao término do serviço, deverá realizar o Registro de Responsabilidade
Técnica – RRT e / ou Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto aos respectivos conselhos
profissionais, devidamente acompanhados de Termo de Responsabilidade, assinado em original e
registrados, obrigatoriamente, em cartório conforme previsto nas páginas. 27, 28 e 50 do “Manual de
Elaboração de Projetos Viários para o Município de Belo Horizonte” / BHTRANS – versão 2011”,
publicado no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte – DOM, por meio de sua unidade gerencial
gestora do contrato.
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7.5.3. Concluído e aprovado o trabalho, a BHTRANS autorizará a medição do serviço de acordo com
o definido na cláusula nona do Anexo XVIII – Minuta de Contrato.
7.5.4. Cota de Estudos Geotécnicos (Geotecnia): ensaio CBR / ISC
a)

Lote 1: um ensaio;

b)

Lote 2: seis ensaios;

c)

Lote 3: um ensaio;

d)

Lote 4: oito ensaios;

e)

Lote 5: nove ensaios.

7.6. Projeto de Pavimentação – Nível Executivo
7.6.1. Os projetos de pavimentação deverão ser desenvolvidos - com base nos estudos geotécnicos respeitando-se o estabelecido no caderno de “Procedimento para Elaboração e Apresentação de
Projetos de Infraestrutura” (Publicação PBH-SUDECAP, 7ª edição – abril/2017), páginas 72 a 76.
Este serviço está sujeito à análise, avaliação e aprovação da SUDECAP.
7.6.2. A CONTRATADA, ao término do serviço, deverá realizar o Registro de Responsabilidade
Técnica – RRT e / ou Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto aos respectivos conselhos
profissionais, devidamente acompanhados de Termo de Responsabilidade, assinado em original e
registrados, obrigatoriamente, em cartório conforme previsto nas páginas. 27, 28 e 50 do “Manual de
Elaboração de Projetos Viários para o Município de Belo Horizonte” / BHTRANS – versão 2011”,
publicado no diário oficial do Município de Belo Horizonte – DOM, por meio de sua unidade gerencial
gestora do contrato.
7.6.3. Cotas de PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
a)

Lote 1: 01 (um) km;

b)

Lote 2: 01 (um) km;

c)

Lote 3: 01 (um) km;

d)

Lote 4: 01 (um) km;

e)

Lote 5: 01 (um) km.

7.6.4. Concluído e aprovado o trabalho, a BHTRANS autorizará a medição do serviço de acordo com
o definido na cláusula nona do Anexo XVIII – Minuta de Contrato.
7.7. Projeto de Drenagem – Nível: Executivo
7.7.1. Os projetos de drenagem deverão ser desenvolvidos respeitando-se o estabelecido no caderno
de “Procedimento para Elaboração e Apresentação de Projetos de Infraestrutura” (Publicação
PBHSUDECAP, 7ª edição - abril/2017), páginas 47 a 65. Este serviço está sujeito à análise,
avaliação e aprovação da SUDECAP.
7.7.2. A CONTRATADA, ao término do serviço, deverá realizar o Registro de Responsabilidade
Técnica – RRT e / ou Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto aos respectivos conselhos
profissionais, devidamente acompanhados de Termo de Responsabilidade, assinado em original e
registrados, obrigatoriamente, em cartório conforme previsto nas páginas. 27, 28 e 50 do “Manual de
Elaboração de Projetos Viários para o Município de Belo Horizonte” / BHTRANS – versão 2011”,
publicado no diário oficial do Município de Belo Horizonte – DOM, por meio de sua unidade gerencial
gestora do contrato.
7.7.3. Cotas de PROJETO DE DRENAGEM
a)

Lote 1: 7,005 km;
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b)

Lote 2: 7,704 km;

c)

Lote 3: 5,641 km;

d)

Lote 4: 13,960 km;

e)

Lote 5: 6,445 km.

7.7.4. Concluído e aprovado o trabalho, a BHTRANS autorizará a medição do serviço de acordo com
o definido na cláusula nona do Anexo XVIII – Minuta de Contrato.
7.8. Projeto Paisagístico (Paisagismo) - Nível Executivo
I. Esta etapa consiste na produção do Projeto Paisagístico, para o(s) trecho(s) viário(s) definido(s), a
partir da Ordem de Serviço específica emitida pela CONTRANTE.
7.8.1. Projeto Paisagístico (Paisagismo) - Nível Executivo
7.8.1.1. Os projetos relativos à Arquitetura Paisagística devem ser desenvolvidos a partir das
exigências estabelecidas pelos órgãos ou entidades responsáveis pela gestão do meio ambiente nos
níveis municipal, estadual e/ou federal, obedecendo rigorosamente as legislações, normas e técnicas
aplicáveis ao caso.
7.8.1.2. Os projetos devem ser desenvolvidos a partir de levantamentos topográficos e/ou cadastrais
completos e atualizados, bem como de levantamentos de espécimes vegetais identificadas e
classificadas de acordo com os níveis de cobertura vegetal preexistente (pisos vegetais, gramíneas,
herbáceas, arbustivas, arbóreas, palmáceas, coníferas e pendentes).
7.8.1.3. O projeto executivo deverá conter, minimamente:
a)

Capa padronizada;

b)

Índice e / ou Sumário;

c)

Apresentação;

d) Memória descritiva (Introdução, Conceito do projeto, Caracterização qualitativa e quantitativa
dos elementos de projeto, Critérios para transplante, supressão e plantio, Descrição da proposta
contendo especificações incluindo toda a cobertura vegetal da área objeto da intervenção,
referências bibliográficas);
e) Levantamento de espécimes vegetais da área objeto da intervenção (codificação da
espécime, nome popular, nome científico, família, altura total em metros, tipo e qualidade da copa,
tipo e qualidade da raiz, tipo e qualidade do tronco, situação fitossanitária, recomendação de
supressão e / ou substituição, transplantio, identificação de pragas, doenças ou danos, outros);
f)
Croquis, leiautes e perspectivas da proposta de intervenção; Projeto de compensação
ambiental propriamente dito (Planta de geometria de canteiros e paginação de piso;
g) Planta - escala:1:500 e suas respectivas ampliações, quando necessário; quadro completo de
especificações de cobertura vegetal – considerando código, nome popular, nome científico,
característica de aquisição, espaçamento de plantio, índice de plantio – quantidade / m2,
quantidade (unidade), legendas, notas, codificações, observações, especificações, locações, cotas
e dimensionamentos, além de todos os elementos, gráficos necessários à perfeita compreensão
do projeto para fins de execução das obras; Detalhamento executivo (em escala adequada);
Quantidades e orçamento por tipo de serviço; Documentos (RRT / ART / Termo de
responsabilidade, outros); Equipe técnica.
7.8.1.4. O desenvolvimento deste trabalho exigirá interface obrigatória com a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente – SMMA e outros órgãos / entidades envolvidos na atividade, podendo, a critério
destes, estabelecer-se obrigatoriedade de análises, avaliações e aprovações interinstitucionais.
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7.8.1.5. Os projetos decorrentes de Arquitetura paisagística (paisagismo) deverão ser desenvolvidos
de forma integrada e compatibilizada com os demais projetos do sistema viário urbano e seus
complementares, que compõem o projeto executivo necessário à execução de cada intervenção
como um todo.
7.8.1.6. Os projetos relativos a Arquitetura Paisagística (Paisagismo) deverão ser analisados,
avaliados e aprovados por profissionais de nível superior que atuam na especialidade de “Arquitetura
6
e Urbanismo” , exclusivamente.
7.8.1.7. Os projetos deverão ser desenvolvidos em formatos A1 – padrão ABNT - ou outro
previamente autorizado pela BHTRANS, adotando-se os melhores critérios de otimização da área útil
de cada formato e entregues em 01(um) volume completo, encadernado, impresso em cores sobre
papel sulfite, acompanhado de CD ROM contendo todos os arquivos digitais em extensão .doc, .xls,
.jpg, .cdr, .dgn, dwg, .pdf e outros, sem quaisquer restrições de acesso à CONTRATANTE.
7.8.1.8. Este serviço está sujeito à análise, avaliação e aprovação da SUDECAP, SMMA, e outros
órgãos e entidades da PBH, Governo de Minas e DNIT.
7.8.1.9. A CONTRATADA, ao término do serviço, deverá realizar o Registro de Responsabilidade
Técnica – RRT e / ou Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto aos respectivos conselhos
profissionais, devidamente acompanhados de Termo de Responsabilidade, assinado em original e
registrados, obrigatoriamente, em cartório conforme previsto nas páginas. 27, 28 e 50 do “Manual de
Elaboração de Projetos Viários para o Município de Belo Horizonte” / BHTRANS – versão 2011”,
publicado no diário oficial do Município de Belo Horizonte – DOM, por meio de sua unidade gerencial
gestora do contrato.
7.8.2. Cotas de PROJETO PAISAGÍSTICO (paisagismo):
a)

Lote 1: 3,503 km;

b)

Lote 2: 3,500 km;

c)

Lote 3: 2,500 km;

d)

Lote 4: 5,000 km;

e)

Lote 5: 10,500 km;

7.8.2.1. Concluído e aprovado o trabalho, a BHTRANS autorizará a medição do serviço de acordo
com o definido na cláusula nona do Anexo XVIII – Minuta de Contrato.
7.9. Projeto de Fundações e Estruturas - Nível Executivo
7.9.1. Esta etapa consiste na produção do Projeto de Fundações e Estruturas, para o(s) trecho(s)
viário(s) definido(s), a partir da Ordem de Serviço específica emitida pela CONTRANTE.
7.9.2. Além das normas brasileiras editadas pela ABNT aplicáveis ao sistema estrutural objeto do
projeto, devem ser considerados o Caderno de Encargos e o Caderno de Procedimentos de
Infraestrutura da SUDECAP, que visam estabelecer as condições e requisitos para a elaboração,
desenvolvimento e detalhamento dos projetos de Fundações e Estruturas. O sistema estrutural a ser
adotado e detalhado em projeto depende da especificidade e complexidade da solução técnica
adotada.

6

Conforme campo de atuação, atribuições e atividades profissionais estabelecidas na LEI Nº 12.378,
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010, que “Regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo; cria
o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs; e dá outras providências” e resoluções
aplicáveis ao caso.
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7.9.3. Cotas de PROJETO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
7.9.3.1. Considerando as necessidades de desenvolvimento dos projetos executivos e
complementares de cada trecho viário, a CONTRATANTE reserva as seguintes cotas de PROJETO
DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS para cada Lote:
a)

Lote 1: 01 (um) formato padrão A1;

b)

Lote 2: 01 (um) formato padrão A1;

c)

Lote 3: 01 (um) formato padrão A1;

d)

Lote 4: 01 (um) formato padrão A1;

e)

Lote 5: 01 (um) formato padrão A1.

ORIENTAÇÕES GERAIS
8.1. Além de todas as recomendações, orientações e determinação técnicas, legais e operacionais
contidas nos itens 1 a 7 deste ANEXO V – DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS E ETAPAS
PREVISTAS, deverão ser observadas, no que couber, as orientações a seguir.
8.2. Projetos Executivos
8.2.1. Todos os projetos executivos deverão ser acompanhados de orçamentos elaborados de acordo
com as exigências e padrões das fontes financiadoras dos projetos e obras. Concluídos e aprovados
todos os projetos executivos do sistema viário e seus complementares deverão ser elaborados pela
CONTRATADA todos os orçamentos - por tipo de projeto e serviços, sejam eles: geometria,
sinalização (todos os subsistemas), fiscalização eletrônica, pavimentação, drenagem, paisagismo,
dentre outros que integram o escopo do presente ANEXO V.
8.2.2. Essa etapa envolve outros componentes dos projetos do sistema viário, a nível executivo, a
saber:
8.2.2.1. Detalhamento Técnico Específico – Nível Executivo
8.2.2.1.1. O detalhamento técnico específico dos elementos dos projetos executivos e seus
complementares deverão fazer parte do volume final do projeto executivo. As soluções especiais
deverão ser detalhadas e apresentadas em nível executivo, conforme previsto no “Manual de
Elaboração de Projetos Viários para o Município de Belo Horizonte”, normas da ABNT, Cadernos de
Encargos publicados pela SUDECAP / PBH e outros.
8.2.2.2. Especificações Técnicas – Nível Executivo
8.2.2.2.1. Compreende a definição de todos os materiais, bem como as respectivas dimensões,
resistência, tipo e outras informações necessárias, em função das características dos materiais a
serem utilizados, aplicáveis a cada tipo de projeto que compõe o escopo do projeto executivo final a
ser aprovado, devidamente compatibilizado com seus complementares, conforme previsto no “Manual
de Elaboração de Projetos Viários para o Município de Belo Horizonte”, normas da ABNT, Cadernos
de Encargos publicados pela SUDECAP / PBH e outros.
8.3. Quantitativos e Orçamentos
8.3.1. Deverão ser apresentados quantitativos e orçamentos relativos aos projetos executivos e seus
complementares, considerando todos os fornecimentos e todas as composições de preços unitários cpu aplicáveis ao caso, considerando os formatos, detalhamentos e padrões exigidos pela
CONTRATADA, SUDECAP e/ou fonte financiadora.
8.3.2. Eventualmente, caso exigidos pelas as fontes financiadoras dos estudos e projetos dos
trabalhos previstos no escopo deste Edital, deverá a CONTRATADA orientar a CONTRATANTE para
que atenda tais exigências nas apresentações dos estudos e projetos pertinentes.
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8.3.3. Os orçamentos deverão ser elaborados considerando metodologia tecnicamente reconhecida,
incluindo os respectivos BDI – Bonificações e Despesas Indiretas. A CONTRATADA deverá
apresentar a composição do BDI utilizado para cada item dos serviços. Para a elaboração dos
orçamentos, deverão ser utilizadas as metodologias e planilhas de referência publicadas e
reconhecíveis pelas fontes financiadoras dos projetos e obras.
8.3.4. A CONTRATADA, ao término do serviço, deverá realizar o Registro de Responsabilidade
Técnica – RRT e / ou Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto aos respectivos conselhos
profissionais, devidamente acompanhados de Termo de Responsabilidade, assinado em original e
registrados, obrigatoriamente, em cartório conforme previsto nas páginas. 27, 28 e 50 do “Manual de
Elaboração de Projetos Viários para o Município de Belo Horizonte” / BHTRANS – versão 2011”,
publicado no diário oficial do Município de Belo Horizonte – DOM, por meio de sua unidade gerencial
gestora do contrato.
8.3.5. A execução dos serviços técnicos exige conhecimento na área de Arquitetura e Urbanismo,
Engenharia de Tráfego Urbano, Engenharia de Transportes e Logística Urbana, legislação urbanoambiental de Belo Horizonte, legislação de trânsito (Código de Trânsito Brasileiro, seus Anexos e
Resoluções publicadas pelo CONTRAN / DENATRAN), regulamentos dos sistemas de transportes de
Belo Horizonte, manuais técnicos publicados pela BHTRANS; manuais, normas e cadernos
publicados pela SUDECAP, manuais, normas e diretrizes estabelecidas por outros órgãos ou
entidades do poder público – municipal, estadual e federal, Normas Brasileiras publicadas pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, dentre diversas outras correlatas e aplicáveis ao
objeto do presente ANEXO V. Possíveis divergências entre quaisquer conteúdos deverão ser
apresentadas e discutidas com a BHTRANS, que – a seu exclusivo critério – determinará aqueles que
deverão ser adotados pela CONTRATADA. Todas as referências utilizadas deverão ser registradas,
conforme norma brasileira, nos relatórios e estudos técnicos elaborados e desenvolvidos pela
CONTRATADA.
8.3.6. Todas as correções, revisões e implementações adicionais exigidas pela(s) fonte(s)
financiadora(s) bancária(s) deverão ser implementadas pelo(s) Responsável(is) Técnico(s) pelos
orçamentos da CONTRATADA até a sua aprovação final, sem quaisquer ônus adicionais para a
CONTRATANTE.
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ANEXO VI
DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE CALÇADAS
I. A CONTRATADA deverá realizar e apresentar um cadastro das calçadas indicando a situação de
cada trecho, dividido por testada do respectivo imóvel, considerando, minimamente:
a) Estado de conservação/manutenção;
b) Padronização;
c) Acessibilidade, e,
d) Regularidade em relação às normas urbanísticas vigentes aplicáveis ao caso.
II. A partir da base georreferenciada repassada pela BHTRANS, a CONTRATADA deve verificar a
situação da calçada/passeio quanto aos seguintes aspectos:
1.

2.

1

Existência e continuidade de um PASSEIO com, no mínimo, 1,5 m de largura, indicando:
a)

SIM;

b)

NÃO.

Estado de conservação/manutenção, que deve ser classificada como:
a) BOA, quando não houver: desníveis, buracos, possibilidade de empoçamento de
água e quando o material de acabamento for adequado;
b) RUIM, quando houver: desníveis, buracos, possibilidade de empoçamento de água e
quando o material de acabamento não for adequado;

3. Regularidade em relação à NORMA TÉCNICA ABNT NBR 9050/2015 e 16537/2016 nas
seguintes classificações:
a) ADEQUADA;
b) NÃO ADEQUADA.
4.

Padronização de Passeios para o Município de Belo Horizonte – PBH:
a) SIM, de acordo com os parâmetros da Padronização de passeios municipal 2,
definida pela Secretaria Municipal de Política Urbana (SMPU);
b) NÃO, de acordo com os parâmetros da Padronização de passeios municipal,
definida pela Secretaria Municipal de Política Urbana (SMPU).

5.

Prática de estacionamento sobre passeio/ calçada:
a) SIM;
b) NÃO.

6.

Especificidades: registros de observações e notas;

7.

Registro fotográfico.

8. A apresentação deve ser através de mapa, de forma a permitir identificação dos trechos de
calçadas/passeios que apresentam “não conformidade”.

1

De acordo com o ANEXO I do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, PASSEIO - parte da calçada ou

da pista de rolamento, neste último caso, separada por pintura ou elemento físico separador, livre de
interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas e

CALÇADA - parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de
veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano,
sinalização, vegetação e outros fins.
2

Disponível em: https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-urbana/informacoes/passeios/padronizacao
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9. O mapeamento pode ser elaborado a partir de base georreferenciada ou levantamento topográfico,
devendo ser apresentada leitura estatística, traduzidas em percentuais gerais, abrangendo toda a
área de levantamento, a partir de cada elemento constitutivo da legenda padrão.
10. Cada trecho de calçada/passeio deve ser identificado pela numeração do logradouro do
respectivo imóvel.
11. O mapeamento deve indicar a existência de abrigo e Ponto de Embarque e Desembarque – PED
ao longo de todo o trecho diagnosticado, bem como indicar a existência de Faixas de Travessias de
Pedestres – FTP em esquinas e meio de quarteirão/quadra.
12. O levantamento de campo deverá ser feito – simultaneamente - por meio de registro fotográfico
que permitam aferir os dados diagnosticados (informações de campo).
13. A BHTRANS poderá fornecer à CONTRATADA formulário padrão que sistematiza o serviço.
14. A partir desse relatório, os proprietários dos imóveis lindeiros, sejam públicos ou privados, serão
notificados com base na legislação urbanística aplicável a cada caso, por meio da respectiva
Coordenadoria de Gestão Regional da Prefeitura de Belo Horizonte.
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ANEXO VII
METODOLOGIA PARA PESQUISAS DE TRÁFEGO
1.

INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO DA PESQUISA DE CONTAGEM CLASSIFICADA DE
VEÍCULOS

1.1. As pesquisas de Contagem Classificada de Veículos - CCV subsidiarão os trabalhos de microsimulação de tráfego para realização da calibração e validação da rede.
1.2. As interseções destinadas às pesquisas de CCV, deverão ser definidas na fase de estudos e
apresentadas, previamente para aprovação da CONTRATANTE. Um relatório contendo o resultado
de todas as pesquisas deverá ser elaborado com informações que facilitem a consulta, tais como
mapas de localização de todas as interseções pesquisadas e desenhos das interseções com
indicação dos movimentos pesquisados.
1.3. As principais informações sobre a realização e resultado das pesquisas são:
a)
b)
c)
d)
e)

Informações sobre o volume em intervalos de no máximo 15 min;
Composição do tráfego veicular considerando-se: automóvel, motocicleta, ônibus e caminhão.
Considerar como Unidade de Veículo Padrão os seguintes valores: automóvel 1UVP
(Unidade de Veículo Padrão), o ônibus 2,25 UVP, caminhão 2UVP e motocicleta 0,5 UVP.
Croquis com indicação de cada um dos movimentos pesquisados;
As pesquisas deverão ser realizadas no intervalo de 06:30HS às 20:30HS.

1.4. Como referência para a execução das pesquisas, apresenta-se adiante o Manual Para Execução
de Pesquisas de Contagem Classificada de Veículos, adotado pela BHTRANS, mas será admitida
metodologia diferente desde que seja apresentada previamente à CONTRATANTE para aprovação e
que, a apresentação dos resultados, atenda as informações da planilha, FIGURA 1, também
referência para disponibilização das informações. Um exemplar de relatório adotado pela BHTRANS
com as informações que deverão compor o relatório de pesquisas encontra-se adiante.
1.5. Além da apresentação dos resultados das pesquisas, a exemplo do relatório da BHTRANS,
deverá ser apresentada uma planilha, em forma de banco de dados, com os dados desagregados em
intervalos de no máximo 15 minutos, possibilitando a manipulação dos mesmos conforme
necessidade da CONTRATANTE. A FIGURA 2 contém um exemplo da referida planilha contendo
banco de dados.
1.6. A BHTRANS poderá fornecer os arquivos Excel com o padrão de apresentação dos dados
obtidos na pesquisa de CCV para a tabulação dos mesmos e apresentação das informações
relevantes.
1.7. Os resultados das pesquisas de contagem classificada de veículos também deverão ser
compatibilizados para a importação no software de simulação para calibração e validação da rede.
1.8. Poderão ser consideradas contagens volumétricas classificadas de veículos em trechos de via,
nesse caso a remuneração de 1 (um) trecho ou segmento de via será equivalente a remuneração de
1 (um) movimento.
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Figura 1 - Planilha de apresentação dos dados da CCV – Padrão BHTrans
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Figura 2 - Dados de volume de tráfego organizados para transferência ao software de
Microssimulação
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2.

INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO DA PESQUISA DE VELOCIDADE E RETARDAMENTO
DE AUTOMÓVEIS
A pesquisa de velocidade e retardamento consiste em percorrer rotas de interesse para

formação da rede de micro-simulação.
Os resultados da pesquisa de VELOCIDADE E RETARDAMENTO também deverão ser
utilizados para calibração e validação das redes de simulação, após o devido tratamento dos dados
sobre as pesquisas válidas. Os dados deverão ser compatibilizados para a importação no software de
micro-simulação AIMSUN a fim de estabelecer a média da velocidade nos trechos pesquisados.
A pesquisa deverá ser realizada em automóvel equipado com GPS e as principais
informações a serem obtidas são: registro da posição ao longo da rota a cada 1 (um) segundo (o
GPS utilizado deve ter capacidade de registrar a posição do veículo a cada segundo), registrando-se,
ainda, os motivos – ocorrências, que levam aos atrasos durante o percurso do veículo bem como o
registro do tempo de cada ocorrência.
As

rotas

e

a

metodologia

detalhada

deverão

ser

previamente

apresentadas

à

CONTRATANTE, com a devida justificativa, para aprovação da mesma.
Para fins de registro das ocorrências relevantes dos retardamentos nas rotas, deverão ser
consideradas as seguintes ocorrências:
a)

Congestionamento parado;

b)

Congestionamento lentidão;

c)

Semáforo;

d)

Acidente;

e)

Obra na pista;

f)

Ponto de ônibus e;

g)

Outros.

Na descrição da pesquisa sobre a rota, deverá ser apresentada a data e horário da pesquisa
o método utilizado, as ocorrências apuradas, os dados indicados em tabelas e gráficos contendo o
registro da viagem dividida em trechos e uma visão geral da rota em mapa com as vias e suas
interseções.
Também para cada rota deverá ser apresentado gráficos com os resultados (exemplo: gráfico
em pizza mostrando a proporção do tempo de retardamento causado por cada tipo de ocorrência).
Outra representação necessária será a segmentação dos trechos com velocidade homogenia
conforme FIGURA 3 abaixo.

BHTRANS – CP n.º 01/2019 – Anexo VII – Metodologia para Pesquisas de Tráfego – Página 41 de 80

Figura 3 - Diagrama com velocidades por trecho

Devem ser entregues as rotas em gpx, de modo que seja possível abrir em programas de
geoprocessamento e no Google Earth.
Deverá ser escolhida uma rota representativa do trânsito típico, a ser utilizada na
apresentação

no

relatório

conforme

abaixo,

identificando

as

interseções,

os

semáforos,

congestionamentos. Para isto será necessária avaliação estatística dos dados das viagens realizadas
para eleger a viagem mais representativa.
A seguir imagem de um resultado de pesquisa de uma rota, como exemplo de apresentação
dos dados.
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Observa-se que neste gráfico deverá ser acrescentada a informação das ocorrências de
retardamentos registradas.

A

seguir

o

MANUAL

PARA

EXECUÇÃO

DA

PEQUISA

DE

VELOCIDADE

E

RETARDAMENTO EM AUTOMÓVEL para referência sendo que parte dos registros deverão ser
realizados com o uso de GPS.
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ANEXO VIII
CICLOVIAS
1. Nas vias em que deverão ser estudadas as inserções simultâneas de rotas prioritárias para o
sistema ônibus e rotas cicloviárias, conforme ANEXO II – LOTES DE VIAS, a CONTRATADA deverá
considerar:
a) Estudo de otimização das seções transversais das vias objeto do projeto com vistas ao
atendimento das demandas específicas das rotas prioritárias para ônibus, rotas cicloviárias e
tráfego geral, de forma integrada e sistêmica;
b) Redistribuição, redimensionamento e especialização (destinação) das faixas de tráfego,
considerando o melhor aproveitamento da caixa da via objeto do projeto;
c) Estudo de circulação e capacidade viária que comprovem a viabilidade da inserção das faixas
destinadas a ônibus, bicicletas e tráfego geral em relação ao desempenho do sistema viário
objeto do projeto;
d) Adoção de critérios, parâmetros técnicos, normativos e legais previstos no Código de Trânsito
Brasileiro, seus anexos, resoluções e manuais técnicos aplicáveis ao caso;
e) Adoção de critérios, parâmetros técnicos e normativos estabelecidos na legislação
urbanística aplicáveis ao caso;
f)

Adequada articulação espacial entre os espaços viários destinados aos modos motorizados e
não motorizados de transporte (pedestres e ciclistas). Especial atenção para o atendimento
das demandas de circulação e travessia de pedestres com oferta de acessibilidade na forma
estabelecida nas normas e legislações aplicáveis ao caso;

g) Correções e adequações geométricas necessárias à efetivação da solução objeto do projeto;
h) Adoção de subsistemas de sinalização necessárias à efetivação da solução objeto do projeto;
i)

Outros específicos de acordo com a solução técnica adotada.

2. Na elaboração, desenvolvimento e detalhamento dos projetos que contemplem rotas cicloviárias,
deverão ser definidas, a título de requisitos mínimos, as seguintes características físicas e
operacionais:
a) Tipo: definição da tipologia ou conjunto de tipologias indicadas para a inserção da rota
cicloviária sobre a preexistência. Tipicamente, as tipologias são: ciclovia; ciclofaixa e
ciclorrota. Em casos específicos, de acordo com a características e complexidade da via
poderá ser adotado o padrão denominado misto, isto é, a adoção de trechos com diferentes
tipologias ao longo de uma mesma rota;
b) Circulação: definição do sistema de circulação adotado que, via de regra, pode ser
unidirecional e / ou bidirecional. Em casos específicos, poderão ser indicados sistemas de
1
circulação por meio de compartilhamento de faixas de trânsito destinadas ao tráfego geral ou
específicas destinadas a usos exclusivos e / ou preferenciais conforme previsto no Código de
Trânsito Brasileiro - CTB, seus anexos e resoluções. É possível a indicação de sistema
misto, quando houver necessidade de definir diferentes sistemas de circulação por trecho de
via a partir das especificidades e complexidade locais;

1

FAIXA COMPARTILHADA: faixa de circulação aberta à utilização pública, caracterizada pelo compartilhamento entre modos
diferentes de transporte, tais como veículos motorizados, bicicletas e pedestres, sendo preferencial ao pedestre, quando demarcada
na calçada, e à bicicleta, quando demarcada na pista de rolamento.
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c) Conectividade: Indicação de conexões necessárias à efetivação da rede cicloviária
planejada e implantada no município de Belo Horizonte. A garantia da efetivação da rede
cicloviária planejada e implantada no município de Belo Horizonte depende da oferta de
adequadas conexões ou interligações entre as diversas rotas que compõem o sistema de
transporte ativo por bicicleta, de forma a consolidá-la como rede alimentadora do sistema
estruturante de transporte por metrô e ônibus do município de Belo Horizonte, conforme
estabelecido no PlanMob-BH (2015) para os horizontes de 2020, 2025 e 2030,
respectivamente;
d) Posição: definição do melhor posicionamento da rota cicloviária em relação às características
físicas e operacionais da via objeto da intervenção. O posicionamento poderá ser feito à
direita (junto às calçadas e / ou passeios; à esquerda (junto a canteiro central e ilhamentos);
misto, quando houver necessidade de posicionar a rota cicloviária, por questões de
especificidades locais, ora à direita, ora à esquerda, observado melhor posicionamento para a
operação do sistema ônibus;
e) Dimensionamento: o projeto deverá prever o adequado dimensionamento de cada rota
cicloviária, considerando todas as interferências que possam comprometer a circulação
segura e capacidade, considerando os gabaritos tecnicamente reconhecidos para bicicletas;
f)

Declividade: definição de vias ou trechos viários com decilividades adequadas para rotas
cicláveis;

g) Outros de acordo com as características, especificidades e complexidades locais.
3. Toda a parametrização e critérios técnicos a serem adotados nos projetos onde estão previstas as
inserções de rotas cicloviárias deverão ser previamente discutidos e consensados com equipe técnica
da BHTRANS destacada para esse fim.
4. Todas as soluções técnicas adotadas para as rotas cicloviárias estão sujeitas a prévia discussão
com os diversos setores da sociedade civil interessados nas intervenções, a critério exclusivo da
BHTRANS. As apresentações e discussões com a sociedade civil deverão ser feitas com a
participação de membro da equipe da CONTRATADA, observados os critérios de responsabilidade
técnica, coordenação e supervisão dos trabalhos.
5. Comprovada a inviabilidade da inserção – simultânea – da rota de ônibus, rota cicloviária e tráfego
geral, em uma mesma via ou trecho viário, a CONTRATADA deverá estudar e indicar sistema viário
alternativo para a inserção da rota cicloviária. A proposição deverá considerar, a título de estudo
preliminar, as seguintes diretrizes:
a) Integração com o sistema de circulação prioritário para ônibus;
b) Conectividade com a rede cicloviária implantada e planejada para o município de Belo
Horizonte;
c) A rede cicloviária deve ser efetivada como sistema alimentador do sistema estruturante de
transporte realizado por metrô e ônibus da área objeto da intervenção;
d) Outras de acordo com a especificidade da solução indicada.
6. Os projetos cicloviários – em nível executivo - devem ser elaborados, desenvolvidos e detalhados
de acordo com os mesmos requisitos, padrões e exigências estabelecidos para os levantamentos,
projetos de geometria e sinalização (todos os subsistemas) constantes no Projeto Básico – Anexo I.

BHTRANS – CP n.º 01/2019 – Anexo VIII – Ciclovias – Página 2 de 2

ANEXO IX
CRONOGRAMA FÍSICO
(Este Anexo contém 3 páginas incluindo esta capa)

BHTRANS – CP n.º 01/2019 – Anexo IX – Cronograma Físico – Página 1 de 3

CRONOGRAMA FÍSICO
LOTE

1

2

3

4

5

EXTENSÃO
(KM)

ETAPA

14,010

14,788

7,889

22,652

12,161

10

MÊS 01
20

30

10

1
2
3
4
5
6

25%

25%

25%

25%
33%

1
2
3
4
5
6

20%

1
2
3
4
5
6

25%

1
2
3
4
5
6

20%

1
2
3
4
5
6

16%

33%

20%

25%

25%

33%

20%

25%

17%

20%

33%

20%

25%

25%

33%

20%

25%

17%

20%

MÊS 02
20

30

33%
16%

34%
17%

10

MÊS 03
20

30

10

17%

17%

17%

16%

14%

14%

MÊS 04
20

PERÍODO DE REALIZAÇÃO (MÊS/ DECÊNDIO)
MÊS 05
MÊS 06
30
10
20
30
10
20

30

10

MÊS 07
20

30

10

17%

16%

MÊS 08
20

30

10

MÊS 09
20

30

11%

11%

11%

34%

20%
25%

20%
25%

25%

25%

25%
33%

33%
16%

25%
14%

34%
17%

25%
14%

17%

14%

17%

14%

15%

17%

16%

14%

14%

14%

14%

15%

14%

12%

12%

15%

13%

15%

13%

14%
16%

17%

17%

17%

17%

16%

13%

13%

12%
16%

12%
17%

17%

17%

34%

20%
25%

20%
25%

25%

25%

17%

20%

25%
14%

17%
25%

16%
25%

20%

20%

25%
14%

25%
12%

14%

25%
12%

14%

13%

15%

13%

14%

14%

15%

14%

12%

11%

13%

13%

Legenda:
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15%

11%

15%

11%

12%

12%

12%

11%

14%
16%

17%

17%

17%

17%

16%

11%

11%

11%

11%
14%

11%
14%

14%

14%

15%

15%

14%

11%

11%
12%

11%
11%

11%
11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

%
%
%
%
%
%

Etapa 1 - Levantamento das Informações
Etapa 2 - Novas Pesquisas Tráfego
Etapa 3 - Diagnóstico / Estudos Técnicos
Etapa 4 - Topografia
Etapa 5 - Projetos Geometria e Sinalização
Etapa 6 - Projetos Complementares
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ANEXO X A
PLANILHA DE PREÇOS ESTIMADOS - LOTE 1

LOTE 1

ITEM

Rota Carlos Luz
Rota Nordeste

CÓD PBH

1

DESCRIÇÃO

EXTENSÃO TOTAL (Km):

14,01

PRAZO DE EXECUÇÃO:

7 meses

UNID.

QUANT.

PREÇO UNIT.
(SEM BDI)

PREÇO TOTAL
(SEM BDI)

PREÇO UNIT.
(COM BDI)

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

BDI/K

Etapa 1 - Levantamento das Informações

1.1

Levantamento cadastral + Registro fotográfico

m²

312.954,00

R$ 0,22

R$ 68.849,88

R$ 0,28

R$ 87.627,12

1,27%

1.2

Diagnóstico de calçadas

m

28.020,00

R$ 2,35

R$ 65.847,00

R$ 3,00

R$ 84.060,00

1,28%

1.3

Análise das pesquisas tráfego existentes;
Análise segurança viária;
Análise pesquisas transporte existentes
Análise da rede de transporte coletivo;
Análise da rede cicloviária existente e planejada
Confecção do Relatório Técnico I

un

1,00

R$ 4.696,74

R$ 4.696,74

R$ 6.062,90

R$ 6.062,90

1,29%

R$ 139.393,62

Total

2

R$ 177.750,02

Etapa 2 - Novas Pesquisas Tráfego

2.1

Pesquisa de campo - CCV

2.2

Pesquisa de campo - Velocidade

movimento

462,00

R$ 266,19

R$ 122.979,78

R$ 338,57

R$ 156.419,34

1,27%

un

4,00

R$ 1.308,60

R$ 5.234,40

R$ 1.684,36

R$ 6.737,44

1,29%

R$ 128.214,18

Total

3

R$ 163.156,78

Etapa 3 - Diagnóstico / Estudos Técnicos

3.1

Concepção 1
Diagnósticos e análises
Alternativas
Estudos de capacidade

un

5,00

R$ 4.696,74

R$ 23.483,70

R$ 6.062,90

R$ 30.314,50

1,29%

3.2

Concepção 2
Diagnósticos e análises
Alternativas
Estudos de capacidade

un

3,00

R$ 7.146,96

R$ 21.440,88

R$ 9.225,66

R$ 27.676,98

1,29%

3.3

Concepção 3
Diagnósticos e análises
Alternativas
Estudos de capacidade

un

0,00

R$ 9.529,28

R$ 0,00

R$ 12.300,88

R$ 0,00

1,29%

R$ 44.924,58

Total

4
4.1

R$ 57.991,48

Etapa 4 - Topografia
62.05.13

Levantamento planialtimétrico cadastral >= 10.000 m2 - Inclusive
desenho

m²

131.690,91

R$ 0,56

R$ 0,71

R$ 73.746,91

Total

5

R$ 73.746,91

R$ 93.500,55

1,27%

R$ 93.500,55

Etapa 5 - Projetos Geometria e Sinalização

5.1

Simulação de tráfego

US

95,83

R$ 4.064,66

R$ 389.516,37

R$ 4.962,40

R$ 475.546,79

1,22%

5.2

62.03.01

Projeto Geométrico

Km

14,010

R$ 6.498,96

R$ 91.050,43

R$ 8.410,28

R$ 117.828,02

1,29%

5.3

62.03.11

Projeto de sinalização

Km

14,010

R$ 2.428,36

R$ 34.021,32

R$ 3.141,99

R$ 44.019,28

1,29%

R$ 514.588,12

Total

6

Etapa 7 - Projetos Complementares

6.1

62.03.12

Ensaio de CBR ou ISC

un

1,00

R$ 135,00

6.2

62.03.09

Projeto de pavimentaçao

Km

1,000

6.3

62.03.04

Projeto de drenagem

Km

7,005

6.4

62.03.12

Projeto paisagístico

Km

Projeto de fundações e estruturas

A1

6.5

R$ 637.394,09

Total

PREÇO GLOBAL

R$ 135,00

R$ 164,82

R$ 164,82

1,22%

R$ 3.110,24

R$ 3.110,24

R$ 2.409,60

R$ 16.879,25

R$ 4.029,24

R$ 4.029,24

1,30%

R$ 3.116,39

R$ 21.830,31

3,503

R$ 1.537,29

1,29%

R$ 5.384,36

R$ 1.988,65

R$ 6.965,25

1,00

R$ 3.586,34

1,29%

R$ 3.586,34

R$ 4.631,40

R$ 4.631,40

1,29%

R$ 29.095,19

R$ 37.621,02

R$ 929.962,60

R$ 1.167.413,94
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ANEXO X B
PLANILHA DE PREÇOS ESTIMADOS - LOTE 2

LOTE 2

ITEM

Rota Jacuí
Rota Leste 1
Rota Leste 2
Rota José Cândido

CÓD PBH

1

DESCRIÇÃO

EXTENSÃO TOTAL (Km):

14,788

PRAZO DE EXECUÇÃO:

8 meses

UNID.

QUANT.

PREÇO UNIT.
(SEM BDI)

PREÇO TOTAL
(SEM BDI)

PREÇO UNIT.
(COM BDI)

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

BDI/K

Etapa 1 - Levantamento das Informações

1.1

Levantamento cadastral + Registro fotográfico

m²

371.650,00

R$ 0,22

R$ 81.763,00

R$ 0,28

R$ 104.062,00

1,27%

1.2

Diagnóstico de calçadas

m

29.576,00

R$ 2,35

R$ 69.503,60

R$ 3,00

R$ 88.728,00

1,28%

1.3

Análise das pesquisas tráfego existentes;
Análise segurança viária;
Análise pesquisas transporte existentes
Análise da rede de transporte coletivo;
Análise da rede cicloviária existente e planejada
Confecção do Relatório Técnico I

un

1,00

R$ 4.696,74

R$ 4.696,74

R$ 6.062,90

R$ 6.062,90

1,29%

R$ 155.963,34

Total

2

R$ 198.852,90

Etapa 2 - Novas Pesquisas Tráfego

2.1

Pesquisa de campo - CCV

2.2

Pesquisa de campo - Velocidade

movimento

76,00

R$ 266,19

R$ 20.230,44

R$ 338,57

R$ 25.731,32

1,27%

un

1,00

R$ 1.308,60

R$ 1.308,60

R$ 1.684,36

R$ 1.684,36

1,29%

R$ 21.539,04

Total

3

R$ 27.415,68

Etapa 3 - Diagnóstico / Estudos Técnicos

3.1

Concepção 1
Diagnósticos e análises
Alternativas
Estudos de capacidade

un

16,00

R$ 4.696,74

R$ 75.147,84

R$ 6.062,90

R$ 97.006,40

1,29%

3.2

Concepção 2
Diagnósticos e análises
Alternativas
Estudos de capacidade

un

4,00

R$ 7.146,96

R$ 28.587,84

R$ 9.225,66

R$ 36.902,64

1,29%

3.3

Concepção 3
Diagnósticos e análises
Alternativas
Estudos de capacidade

un

0,00

R$ 9.529,28

R$ 0,00

R$ 12.300,88

R$ 0,00

1,29%

R$ 103.735,68

Total

4
4.1

R$ 133.909,04

Etapa 4 - Topografia
62.05.13

Levantamento planialtimétrico cadastral >= 10.000 m2 - Inclusive
desenho

m²

127.998,16

R$ 0,56

R$ 0,71

R$ 71.678,97

Total

5

R$ 71.678,97

R$ 90.878,69

1,27%

R$ 90.878,69

Etapa 5 - Projetos Geometria e Sinalização

5.1

Simulação de tráfego

US

12,92

R$ 4.064,66

R$ 52.515,41

R$ 4.962,40

R$ 64.114,21

1,22%

5.2

62.03.01

Projeto Geométrico

Km

15,408

R$ 6.498,96

R$ 100.135,98

R$ 8.410,28

R$ 129.585,59

1,29%

5.3

62.03.11

Projeto de sinalização

Km

15,408

R$ 2.428,36

R$ 37.416,17

R$ 3.141,99

R$ 48.411,78

1,29%

R$ 190.067,56

Total

6

Etapa 7 - Projetos Complementares

6.1

62.03.12

Ensaio de CBR ou ISC

un

6,00

R$ 135,00

6.2

62.03.09

Projeto de pavimentaçao

Km

1,000

6.3

62.03.04

Projeto de drenagem

Km

7,704

6.4

62.03.12

Projeto paisagístico

Km

Projeto de fundações e estruturas

A1

6.5

R$ 242.111,58

Total

PREÇO GLOBAL

R$ 810,00

R$ 164,82

R$ 988,92

1,22%

R$ 3.110,24

R$ 3.110,24

R$ 2.409,60

R$ 18.563,56

R$ 4.029,24

R$ 4.029,24

1,30%

R$ 3.116,39

R$ 24.008,67

3,500

R$ 1.537,29

1,29%

R$ 5.380,52

R$ 1.988,65

R$ 6.960,28

1,00

R$ 3.586,34

1,29%

R$ 3.586,34

R$ 4.631,40

R$ 4.631,40

1,29%

R$ 31.450,66

R$ 40.618,51

R$ 574.435,25

R$ 733.786,40

BHTRANS - CP n.º 01/2019 - Anexo X B - Planilha de Preços Estimados - Lote 2 - Página 3 de 6

ANEXO X C
PLANILHA DE PREÇOS ESTIMADOS - LOTE 3

LOTE 3

ITEM

Rota Antônio Carlos
Rota Augusto de Lima
Rota Leste 3

CÓD PBH

1

DESCRIÇÃO

EXTENSÃO TOTAL (Km):

7,889

PRAZO DE EXECUÇÃO:

7 meses

UNID.

QUANT.

PREÇO UNIT.
(SEM BDI)

PREÇO TOTAL
(SEM BDI)

PREÇO UNIT.
(COM BDI)

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

BDI/K

Etapa 1 - Levantamento das Informações

1.1

Levantamento cadastral + Registro fotográfico

m²

292.820,00

R$ 0,22

R$ 64.420,40

R$ 0,28

R$ 81.989,60

1,27%

1.2

Diagnóstico de calçadas

m

15.778,00

R$ 2,35

R$ 37.078,30

R$ 3,00

R$ 47.334,00

1,28%

1.3

Análise das pesquisas tráfego existentes;
Análise segurança viária;
Análise pesquisas transporte existentes
Análise da rede de transporte coletivo;
Análise da rede cicloviária existente e planejada
Confecção do Relatório Técnico I

un

1,00

R$ 4.696,74

R$ 4.696,74

R$ 6.062,90

R$ 6.062,90

1,29%

R$ 106.195,44

Total

2

R$ 135.386,50

Etapa 2 - Novas Pesquisas Tráfego

2.1

Pesquisa de campo - CCV

2.2

Pesquisa de campo - Velocidade

movimento

124,00

R$ 266,19

R$ 33.007,56

R$ 338,57

R$ 41.982,68

1,27%

un

2,00

R$ 1.308,60

R$ 2.617,20

R$ 1.684,36

R$ 3.368,72

1,29%

R$ 35.624,76

Total

3

R$ 45.351,40

Etapa 3 - Diagnóstico / Estudos Técnicos

3.1

Concepção 1
Diagnósticos e análises
Alternativas
Estudos de capacidade

un

2,00

R$ 4.696,74

R$ 9.393,48

R$ 6.062,90

R$ 12.125,80

1,29%

3.2

Concepção 2
Diagnósticos e análises
Alternativas
Estudos de capacidade

un

1,00

R$ 7.146,96

R$ 7.146,96

R$ 9.225,66

R$ 9.225,66

1,29%

3.3

Concepção 3
Diagnósticos e análises
Alternativas
Estudos de capacidade

un

0,00

R$ 9.529,28

R$ 0,00

R$ 12.300,88

R$ 0,00

1,29%

R$ 16.540,44

Total

4
4.1

R$ 21.351,46

Etapa 4 - Topografia
62.05.13

Levantamento planialtimétrico cadastral >= 10.000 m2 - Inclusive
desenho

m²

354.422,82

R$ 0,56

R$ 0,71

R$ 198.476,78

Total

5

R$ 198.476,78

R$ 251.640,20

1,27%

R$ 251.640,20

Etapa 5 - Projetos Geometria e Sinalização

5.1

Simulação de tráfego

US

21,58

R$ 4.064,66

R$ 87.715,36

R$ 4.962,40

R$ 107.088,59

1,22%

5.2

62.03.01

Projeto Geométrico

Km

11,281

R$ 6.498,96

R$ 73.314,77

R$ 8.410,28

R$ 94.876,37

1,29%

5.3

62.03.11

Projeto de sinalização

Km

11,281

R$ 2.428,36

R$ 27.394,33

R$ 3.141,99

R$ 35.444,79

1,29%

R$ 188.424,46

Total

6

Etapa 7 - Projetos Complementares

6.1

62.03.12

Ensaio de CBR ou ISC

un

1,00

R$ 135,00

6.2

62.03.09

Projeto de pavimentaçao

Km

1,000

6.3

62.03.04

Projeto de drenagem

Km

5,641

6.4

62.03.12

Projeto paisagístico

Km

Projeto de fundações e estruturas

A1

6.5

R$ 237.409,75

Total

PREÇO GLOBAL

R$ 135,00

R$ 164,82

R$ 164,82

1,22%

R$ 3.110,24

R$ 3.110,24

R$ 2.409,60

R$ 13.591,35

R$ 4.029,24

R$ 4.029,24

1,30%

R$ 3.116,39

R$ 17.578,00

2,500

R$ 1.537,29

1,29%

R$ 3.843,23

R$ 1.988,65

R$ 4.971,63

1,00

R$ 3.586,34

1,29%

R$ 3.586,34

R$ 4.631,40

R$ 4.631,40

1,29%

R$ 24.266,16

R$ 31.375,09

R$ 569.528,04

R$ 722.514,40
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ANEXO X D
PLANILHA DE PREÇOS ESTIMADOS - LOTE 4

LOTE 4

ITEM

Rota Raja Gabaglia
Rota Contorno

CÓD PBH

1

DESCRIÇÃO

EXTENSÃO TOTAL:

22,652

PRAZO DE EXECUÇÃO:

8 meses

UNID.

QUANT.

PREÇO UNIT.
(SEM BDI)

PREÇO TOTAL
(SEM BDI)

PREÇO UNIT.
(COM BDI)

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

BDI/K

Etapa 1 - Levantamento das Informações

1.1

Levantamento cadastral + Registro fotográfico

m²

813.500,00

R$ 0,22

R$ 178.970,00

R$ 0,28

R$ 227.780,00

1,27%

1.2

Diagnóstico de calçadas

m

45.304,00

R$ 2,35

R$ 106.464,40

R$ 3,00

R$ 135.912,00

1,28%

1.3

Análise das pesquisas tráfego existentes;
Análise segurança viária;
Análise pesquisas transporte existentes
Análise da rede de transporte coletivo;
Análise da rede cicloviária existente e planejada
Confecção do Relatório Técnico I

un

1,00

R$ 4.696,74

R$ 4.696,74

R$ 6.062,90

R$ 6.062,90

1,29%

R$ 290.131,14

Total

2

R$ 369.754,90

Etapa 2 - Novas Pesquisas Tráfego

2.1

Pesquisa de campo - CCV

2.2

Pesquisa de campo - Velocidade

movimento

352,00

R$ 266,19

R$ 93.698,88

R$ 338,57

R$ 119.176,64

1,27%

un

6,00

R$ 1.308,60

R$ 7.851,60

R$ 1.684,36

R$ 10.106,16

1,29%

R$ 101.550,48

Total

3

R$ 129.282,80

Etapa 3 - Diagnóstico / Estudos Técnicos

3.1

Concepção 1
Diagnósticos e análises
Alternativas
Estudos de capacidade

un

9,00

R$ 4.696,74

R$ 42.270,66

R$ 6.062,90

R$ 54.566,10

1,29%

3.2

Concepção 2
Diagnósticos e análises
Alternativas
Estudos de capacidade

un

0,00

R$ 7.146,96

R$ 0,00

R$ 9.225,66

R$ 0,00

1,29%

3.3

Concepção 3
Diagnósticos e análises
Alternativas
Estudos de capacidade

un

0,00

R$ 9.529,28

R$ 0,00

R$ 12.300,88

R$ 0,00

1,29%

R$ 42.270,66

Total

4
4.1

R$ 54.566,10

Etapa 4 - Topografia
62.05.13

Levantamento planialtimétrico cadastral >= 10.000 m2 - Inclusive
desenho

m²

752.437,14

R$ 0,56

R$ 0,71

R$ 421.364,80

Total

5

R$ 421.364,80

R$ 534.230,37

1,27%

R$ 534.230,37

Etapa 5 - Projetos Geometria e Sinalização

5.1

Simulação de tráfego

US

57,58

R$ 4.064,66

R$ 234.043,12

R$ 4.962,40

R$ 285.734,99

1,22%

5.2

62.03.01

Projeto Geométrico

Km

27,920

R$ 6.498,96

R$ 181.452,59

R$ 8.410,28

R$ 234.817,12

1,29%

5.3

62.03.11

Projeto de sinalização

Km

27,920

R$ 2.428,36

R$ 67.800,42

R$ 3.141,99

R$ 87.725,15

1,29%

R$ 483.296,13

Total

6

Etapa 7 - Projetos Complementares

6.1

62.03.12

Ensaio de CBR ou ISC

un

6.2

62.03.09

Projeto de pavimentaçao

6.3

62.03.04

Projeto de drenagem

6.4

62.03.12

6.5

R$ 608.277,26

8,00

R$ 135,00

Km

1,000

Km

13,960

Projeto paisagístico

Km

Projeto de fundações e estruturas

A1

Total

PREÇO GLOBAL

R$ 1.080,00

R$ 164,82

R$ 1.318,56

1,22%

R$ 3.110,24

R$ 3.110,24

R$ 2.409,60

R$ 33.638,32

R$ 4.029,24

R$ 4.029,24

1,30%

R$ 3.116,39

R$ 43.505,19

5,000

R$ 1.537,29

1,29%

R$ 7.686,45

R$ 1.988,65

R$ 9.943,25

1,00

R$ 3.586,34

1,29%

R$ 3.586,34

R$ 4.631,40

R$ 4.631,40

1,29%

R$ 49.101,35

R$ 63.427,64

R$ 1.387.714,56

R$ 1.759.539,07
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ANEXO X E
PLANILHA DE PREÇOS ESTIMADOS - LOTE 5

LOTE 5

ITEM

Rota Sul
Rota Afonso Pena

CÓD PBH

1

DESCRIÇÃO

EXTENSÃO TOTAL:

12,161

PRAZO DE EXECUÇÃO:

9 meses

UNID.

QUANT.

PREÇO UNIT.
(SEM BDI)

PREÇO TOTAL
(SEM BDI)

PREÇO UNIT.
(COM BDI)

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

BDI/K

Etapa 1 - Levantamento das Informações

1.1

Levantamento cadastral + Registro fotográfico

m²

507.835,00

R$ 0,22

R$ 111.723,70

R$ 0,28

R$ 142.193,80

1,27%

1.2

Diagnóstico de calçadas

m

24.322,00

R$ 2,35

R$ 57.156,70

R$ 3,00

R$ 72.966,00

1,28%

1.3

Análise das pesquisas tráfego existentes;
Análise segurança viária;
Análise pesquisas transporte existentes
Análise da rede de transporte coletivo;
Análise da rede cicloviária existente e planejada
Confecção do Relatório Técnico I

un

3,00

R$ 4.696,74

R$ 14.090,22

R$ 6.062,90

R$ 18.188,70

1,29%

R$ 182.970,62

Total

2

R$ 233.348,50

Etapa 2 - Novas Pesquisas Tráfego

2.1

Pesquisa de campo - CCV

2.2

Pesquisa de campo - Velocidade

movimento

320,00

R$ 266,19

R$ 85.180,80

R$ 338,57

R$ 108.342,40

1,27%

un

9,00

R$ 1.308,60

R$ 11.777,40

R$ 1.684,36

R$ 15.159,24

1,29%

R$ 96.958,20

Total

3

R$ 123.501,64

Etapa 3 - Diagnóstico / Estudos Técnicos

3.1

Concepção 1
Diagnósticos e análises
Alternativas
Estudos de capacidade

un

0,00

R$ 4.696,74

R$ 0,00

R$ 6.062,90

R$ 0,00

1,29%

3.2

Concepção 2
Diagnósticos e análises
Alternativas
Estudos de capacidade

un

1,00

R$ 7.146,96

R$ 7.146,96

R$ 9.225,66

R$ 9.225,66

1,29%

3.3

Concepção 3
Diagnósticos e análises
Alternativas
Estudos de capacidade

un

8,00

R$ 9.529,28

R$ 76.234,24

R$ 12.300,88

R$ 98.407,04

1,29%

R$ 83.381,20

Total

4
4.1

R$ 107.632,70

Etapa 4 - Topografia
62.05.13

Levantamento planialtimétrico cadastral >= 10.000 m2 - Inclusive
desenho

m²

787.495,03

R$ 0,56

R$ 0,71

R$ 440.997,22

Total

5

R$ 440.997,22

R$ 559.121,47

1,27%

R$ 559.121,47

Etapa 5 - Projetos Geometria e Sinalização

5.1

Simulação de tráfego

US

42,83

R$ 4.064,66

R$ 174.089,39

R$ 4.962,40

R$ 212.539,59

1,22%

5.2

62.03.01

Projeto Geométrico

Km

12,890

R$ 6.498,96

R$ 83.771,59

R$ 8.410,28

R$ 108.408,51

1,29%

5.3

62.03.11

Projeto de sinalização

Km

12,890

R$ 2.428,36

R$ 31.301,56

R$ 3.141,99

R$ 40.500,25

1,29%

R$ 289.162,54

Total

6

Etapa 7 - Projetos Complementares

6.1

62.03.12

Ensaio de CBR ou ISC

un

9,00

R$ 135,00

6.2

62.03.09

Projeto de pavimentaçao

Km

1,000

6.3

62.03.04

Projeto de drenagem

Km

6,445

6.4

62.03.12

Projeto paisagístico

Km

Projeto de fundações e estruturas

A1

6.5

R$ 361.448,35

Total

PREÇO GLOBAL

R$ 1.215,00

R$ 164,82

R$ 1.483,38

1,22%

R$ 3.110,24

R$ 3.110,24

R$ 2.409,60

R$ 15.529,87

R$ 4.029,24

R$ 4.029,24

1,30%

R$ 3.116,39

R$ 20.085,13

10,500

R$ 1.537,29

1,29%

R$ 16.141,55

R$ 1.988,65

R$ 20.880,83

1,00

R$ 3.586,34

1,29%

R$ 3.586,34

R$ 4.631,40

R$ 4.631,40

1,29%

R$ 39.583,00

R$ 51.109,98

R$ 1.133.052,78

R$ 1.436.162,64
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ANEXO XI A
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL - LOTE 1

LOTE 1

ITEM

Rota Carlos Luz
Rota Nordeste

CÓD PBH

1

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

PREÇO UNIT.
(SEM BDI)

EXTENSÃO TOTAL (Km):

14,01

PRAZO DE EXECUÇÃO:

7 meses

PREÇO TOTAL
(SEM BDI)

PREÇO UNIT.
(COM BDI)

PREÇO TOTAL
BDI/K
(COM BDI)

Etapa 1 - Levantamento das Informações

1.1

Levantamento cadastral + Registro fotográfico

m²

312.954,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

1.2

Diagnóstico de calçadas

m

28.020,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

1.3

Análise das pesquisas tráfego existentes;
Análise segurança viária;
Análise pesquisas transporte existentes
Análise da rede de transporte coletivo;
Análise da rede cicloviária existente e planejada
Confecção do Relatório Técnico I

un

1,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

R$ 0,00

R$ 0,00

Total

2

Etapa 2 - Novas Pesquisas Tráfego

2.1

Pesquisa de campo - CCV

2.2

Pesquisa de campo - Velocidade

movimento

462,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

un

4,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

R$ 0,00

R$ 0,00

Total

3

Etapa 3 - Diagnóstico / Estudos Técnicos
Concepção 1
Diagnósticos e análises
Alternativas
Estudos de capacidade
Concepção 2
Diagnósticos e análises
Alternativas
Estudos de capacidade
Concepção 3
Diagnósticos e análises
Alternativas
Estudos de capacidade

3.1

3.2

3.3

un

5,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

un

3,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

un

0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Total

4
4.1

Etapa 4 - Topografia
62.05.13

Levantamento planialtimétrico cadastral >= 10.000 m2 - Inclusive
desenho

m²

131.690,91

Total

5

#DIV/0!

Etapa 5 - Projetos Geometria e Sinalização

5.1

Simulação de tráfego

US

95,83

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

5.2

62.03.01

Projeto Geométrico

Km

14,010

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

5.3

62.03.11

Projeto de sinalização

Km

14,010

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

R$ 0,00

R$ 0,00

Total

6

Etapa 7 - Projetos Complementares

6.1

62.03.12

Ensaio de CBR ou ISC

un

1,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

6.2

62.03.09

Projeto de pavimentaçao

Km

1,000

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

6.3

62.03.04

Projeto de drenagem

Km

7,005

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

6.4

62.03.12

Projeto paisagístico

Km

3,503

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

Projeto de fundações e estruturas

A1

1,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

6.5

Total

PREÇO GLOBAL

Preço Global c/ BDI (por extenso):______________________________________________________
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Prazo de validade da proposta: ______ dias (ver alínea "e" do item 4.1 do Edital)

- Declaramos:
1. conhecimento de todas as condições previstas para a prestação dos serviços licitados no Edital da Concorrência Pública n.º 01/2019 e seus respectivos Anexos, e com eles concordamos;
2. conhecimento das exigências para contratação dispostas no Capítulo 8 do Edital, incluindo a obrigatoriedade da comprovação do cadastro no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte - SUCAF (alínea "c" do item 8.2).

Local / Data: ___________________, _____ de _________________ de _____.

Identificação da Empresa LICITANTE: ___________________________________________________.

Identificação do(s)Representante(s) Legal(ais): ____________________________________________.

Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais): ____________________________________________.

Obs.: * A Licitante deverá preencher apenas os preços unitários de cada item destacados de amarelo (SEM BDI e COM BDI). Os demais valores serão calculados automaticamente.
** Conforme alíneas "c", "d"e "e" do subitem 6.3.8 do Edital, será desclassificada a proposta que:
c) apresentar preço global por lote superior ao informado para o lote no subitem 6.3.2 do Edital;
d) apresentar o(s) preço(s) unitário(s) acima de 20% (vinte por cento) do(s) preço(s) unitário(s) estimado(s) nos Anexos X A – Planilha de Preços Estimados – Lote 1, X B – Planilha de
Preços Estimados – Lote 2, X C – Planilha de Preços Estimados – Lote 3, X D – Planilha de Preços Estimados – Lote 4 e X E – Planilha de Preços Estimados – Lote 5, conforme o caso;
e) apresentar o(s) BDI(s) unitário(s) com porcentagem acima de 20% (vinte por cento) do(s) BDI(s) unitário(s) estimado(s) nos Anexos X A – Planilha de Preços Estimados – Lote 1, X B
– Planilha de Preços Estimados – Lote 2, X C – Planilha de Preços Estimados – Lote 3, X D – Planilha de Preços Estimados – Lote 4 e X E – Planilha de Preços Estimados – Lote 5,
conforme o caso;
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ANEXO XI B
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL - LOTE 2

LOTE 2

ITEM

Rota Jacuí
Rota Leste 1
Rota Leste 2
Rota José Cândido

CÓD PBH

1

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

PREÇO UNIT.
(SEM BDI)

EXTENSÃO TOTAL (Km):

14,788

PRAZO DE EXECUÇÃO:

8 meses

PREÇO TOTAL
(SEM BDI)

PREÇO UNIT.
(COM BDI)

PREÇO TOTAL
BDI/K
(COM BDI)

Etapa 1 - Levantamento das Informações

1.1

Levantamento cadastral + Registro fotográfico

m²

371.650,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

1.2

Diagnóstico de calçadas

m

29.576,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

1.3

Análise das pesquisas tráfego existentes;
Análise segurança viária;
Análise pesquisas transporte existentes
Análise da rede de transporte coletivo;
Análise da rede cicloviária existente e planejada
Confecção do Relatório Técnico I

un

1,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

R$ 0,00

R$ 0,00

Total

2

Etapa 2 - Novas Pesquisas Tráfego

2.1

Pesquisa de campo - CCV

2.2

Pesquisa de campo - Velocidade

movimento

76,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

un

1,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

R$ 0,00

R$ 0,00

Total

3

Etapa 3 - Diagnóstico / Estudos Técnicos
Concepção 1
Diagnósticos e análises
Alternativas
Estudos de capacidade
Concepção 2
Diagnósticos e análises
Alternativas
Estudos de capacidade
Concepção 3
Diagnósticos e análises
Alternativas
Estudos de capacidade

3.1

3.2

3.3

un

16,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

un

4,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

un

0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Total

4
4.1

Etapa 4 - Topografia
62.05.13

Levantamento planialtimétrico cadastral >= 10.000 m2 - Inclusive
desenho

m²

127.998,16

Total

5

#DIV/0!

Etapa 5 - Projetos Geometria e Sinalização

5.1

Simulação de tráfego

US

12,92

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

5.2

62.03.01

Projeto Geométrico

Km

15,408

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

5.3

62.03.11

Projeto de sinalização

Km

15,408

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

R$ 0,00

R$ 0,00

Total

6

Etapa 7 - Projetos Complementares

6.1

62.03.12

Ensaio de CBR ou ISC

un

6,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

6.2

62.03.09

Projeto de pavimentaçao

Km

1,000

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

6.3

62.03.04

Projeto de drenagem

Km

7,704

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

6.4

62.03.12

Projeto paisagístico

Km

3,500

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

Projeto de fundações e estruturas

A1

1,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

6.5

Total

PREÇO GLOBAL
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Preço Global c/ BDI (por extenso):______________________________________________________

Prazo de validade da proposta: ______ dias (ver alínea "e" do item 4.1 do Edital)

- Declaramos:
1. conhecimento de todas as condições previstas para a prestação dos serviços licitados no Edital da Concorrência Pública n.º 01/2019 e seus respectivos Anexos, e com eles concordamos;
2. conhecimento das exigências para contratação dispostas no Capítulo 8 do Edital, incluindo a obrigatoriedade da comprovação do cadastro no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte - SUCAF (alínea "c" do item 8.2).

Local / Data: ___________________, _____ de _________________ de _____.

Identificação da Empresa LICITANTE: ___________________________________________________.

Identificação do(s)Representante(s) Legal(ais): ____________________________________________.

Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais): ____________________________________________.

Obs.: * A Licitante deverá preencher apenas os preços unitários de cada item destacados de amarelo (SEM BDI e COM BDI). Os demais valores serão calculados automaticamente.
** Conforme alíneas "c", "d"e "e" do subitem 6.3.8 do Edital, será desclassificada a proposta que:
c) apresentar preço global por lote superior ao informado para o lote no subitem 6.3.2 do Edital;
d) apresentar o(s) preço(s) unitário(s) acima de 20% (vinte por cento) do(s) preço(s) unitário(s) estimado(s) nos Anexos X A – Planilha de Preços Estimados – Lote 1, X B – Planilha de
Preços Estimados – Lote 2, X C – Planilha de Preços Estimados – Lote 3, X D – Planilha de Preços Estimados – Lote 4 e X E – Planilha de Preços Estimados – Lote 5, conforme o caso;
e) apresentar o(s) BDI(s) unitário(s) com porcentagem acima de 20% (vinte por cento) do(s) BDI(s) unitário(s) estimado(s) nos Anexos X A – Planilha de Preços Estimados – Lote 1, X B
– Planilha de Preços Estimados – Lote 2, X C – Planilha de Preços Estimados – Lote 3, X D – Planilha de Preços Estimados – Lote 4 e X E – Planilha de Preços Estimados – Lote 5,
conforme o caso;
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ANEXO XI C
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL - LOTE 3

LOTE 3

ITEM

Rota Antônio Carlos
Rota Augusto de Lima
Rota Leste 3

CÓD PBH

1

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

PREÇO UNIT.
(SEM BDI)

EXTENSÃO TOTAL (Km):

7,889

PRAZO DE EXECUÇÃO:

7 meses

PREÇO TOTAL
(SEM BDI)

PREÇO UNIT.
(COM BDI)

PREÇO TOTAL
BDI/K
(COM BDI)

Etapa 1 - Levantamento das Informações

1.1

Levantamento cadastral + Registro fotográfico

m²

292.820,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

1.2

Diagnóstico de calçadas

m

15.778,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

1.3

Análise das pesquisas tráfego existentes;
Análise segurança viária;
Análise pesquisas transporte existentes
Análise da rede de transporte coletivo;
Análise da rede cicloviária existente e planejada
Confecção do Relatório Técnico I

un

1,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

R$ 0,00

R$ 0,00

Total

2

Etapa 2 - Novas Pesquisas Tráfego

2.1

Pesquisa de campo - CCV

2.2

Pesquisa de campo - Velocidade

movimento

124,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

un

2,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

R$ 0,00

R$ 0,00

Total

3

Etapa 3 - Diagnóstico / Estudos Técnicos
Concepção 1
Diagnósticos e análises
Alternativas
Estudos de capacidade
Concepção 2
Diagnósticos e análises
Alternativas
Estudos de capacidade
Concepção 3
Diagnósticos e análises
Alternativas
Estudos de capacidade

3.1

3.2

3.3

un

2,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

un

1,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

un

0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Total

4
4.1

Etapa 4 - Topografia
62.05.13

Levantamento planialtimétrico cadastral >= 10.000 m2 - Inclusive
desenho

m²

354.422,82

Total

5

#DIV/0!

Etapa 5 - Projetos Geometria e Sinalização

5.1

Simulação de tráfego

US

21,58

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

5.2

62.03.01

Projeto Geométrico

Km

11,281

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

5.3

62.03.11

Projeto de sinalização

Km

11,281

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

R$ 0,00

R$ 0,00

Total

6

Etapa 7 - Projetos Complementares

6.1

62.03.12

Ensaio de CBR ou ISC

un

1,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

6.2

62.03.09

Projeto de pavimentaçao

Km

1,000

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

6.3

62.03.04

Projeto de drenagem

Km

5,641

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

6.4

62.03.12

Projeto paisagístico

Km

2,500

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

Projeto de fundações e estruturas

A1

1,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

6.5

Total

PREÇO GLOBAL
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Preço Global c/ BDI (por extenso):______________________________________________________

Prazo de validade da proposta: ______ dias (ver alínea "e" do item 4.1 do Edital)

- Declaramos:
1. conhecimento de todas as condições previstas para a prestação dos serviços licitados no Edital da Concorrência Pública n.º 01/2019 e seus respectivos Anexos, e com eles concordamos;
2. conhecimento das exigências para contratação dispostas no Capítulo 8 do Edital, incluindo a obrigatoriedade da comprovação do cadastro no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte - SUCAF (alínea "c" do item 8.2).

Local / Data: ___________________, _____ de _________________ de _____.

Identificação da Empresa LICITANTE: ___________________________________________________.

Identificação do(s)Representante(s) Legal(ais): ____________________________________________.

Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais): ____________________________________________.

Obs.: * A Licitante deverá preencher apenas os preços unitários de cada item destacados de amarelo (SEM BDI e COM BDI). Os demais valores serão calculados automaticamente.
** Conforme alíneas "c", "d"e "e" do subitem 6.3.8 do Edital, será desclassificada a proposta que:
c) apresentar preço global por lote superior ao informado para o lote no subitem 6.3.2 do Edital;
d) apresentar o(s) preço(s) unitário(s) acima de 20% (vinte por cento) do(s) preço(s) unitário(s) estimado(s) nos Anexos X A – Planilha de Preços Estimados – Lote 1, X B – Planilha de
Preços Estimados – Lote 2, X C – Planilha de Preços Estimados – Lote 3, X D – Planilha de Preços Estimados – Lote 4 e X E – Planilha de Preços Estimados – Lote 5, conforme o caso;
e) apresentar o(s) BDI(s) unitário(s) com porcentagem acima de 20% (vinte por cento) do(s) BDI(s) unitário(s) estimado(s) nos Anexos X A – Planilha de Preços Estimados – Lote 1, X B
– Planilha de Preços Estimados – Lote 2, X C – Planilha de Preços Estimados – Lote 3, X D – Planilha de Preços Estimados – Lote 4 e X E – Planilha de Preços Estimados – Lote 5,
conforme o caso;
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ANEXO XI D
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL - LOTE 4

LOTE 4

ITEM

Rota Raja Gabaglia
Rota Contorno

CÓD PBH

1

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

PREÇO UNIT.
(SEM BDI)

EXTENSÃO TOTAL (Km):

22,652

PRAZO DE EXECUÇÃO:

8 meses

PREÇO TOTAL
(SEM BDI)

PREÇO UNIT.
(COM BDI)

PREÇO TOTAL
BDI/K
(COM BDI)

Etapa 1 - Levantamento das Informações

1.1

Levantamento cadastral + Registro fotográfico

m²

813.500,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

1.2

Diagnóstico de calçadas

m

45.304,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

1.3

Análise das pesquisas tráfego existentes;
Análise segurança viária;
Análise pesquisas transporte existentes
Análise da rede de transporte coletivo;
Análise da rede cicloviária existente e planejada
Confecção do Relatório Técnico I

un

1,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

R$ 0,00

R$ 0,00

Total

2

Etapa 2 - Novas Pesquisas Tráfego

2.1

Pesquisa de campo - CCV

2.2

Pesquisa de campo - Velocidade

movimento

352,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

un

6,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

R$ 0,00

R$ 0,00

Total

3

Etapa 3 - Diagnóstico / Estudos Técnicos
Concepção 1
Diagnósticos e análises
Alternativas
Estudos de capacidade
Concepção 2
Diagnósticos e análises
Alternativas
Estudos de capacidade
Concepção 3
Diagnósticos e análises
Alternativas
Estudos de capacidade

3.1

3.2

3.3

un

9,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

un

0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

un

0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Total

4
4.1

Etapa 4 - Topografia
62.05.13

Levantamento planialtimétrico cadastral >= 10.000 m2 - Inclusive
desenho

m²

752.437,14

Total

5

#DIV/0!

Etapa 5 - Projetos Geometria e Sinalização

5.1

Simulação de tráfego

US

57,58

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

5.2

62.03.01

Projeto Geométrico

Km

27,920

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

5.3

62.03.11

Projeto de sinalização

Km

27,920

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

R$ 0,00

R$ 0,00

Total

6

Etapa 7 - Projetos Complementares

6.1

62.03.12

Ensaio de CBR ou ISC

un

8,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

6.2

62.03.09

Projeto de pavimentaçao

Km

1,000

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

6.3

62.03.04

Projeto de drenagem

Km

13,960

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

6.4

62.03.12

Projeto paisagístico

Km

5,000

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

Projeto de fundações e estruturas

A1

1,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

6.5

Total

PREÇO GLOBAL
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Preço Global c/ BDI (por extenso):______________________________________________________

Prazo de validade da proposta: ______ dias (ver alínea "e" do item 4.1 do Edital)

- Declaramos:
1. conhecimento de todas as condições previstas para a prestação dos serviços licitados no Edital da Concorrência Pública n.º 01/2019 e seus respectivos Anexos, e com eles concordamos;
2. conhecimento das exigências para contratação dispostas no Capítulo 8 do Edital, incluindo a obrigatoriedade da comprovação do cadastro no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte - SUCAF (alínea "c" do item 8.2).

Local / Data: ___________________, _____ de _________________ de _____.

Identificação da Empresa LICITANTE: ___________________________________________________.

Identificação do(s)Representante(s) Legal(ais): ____________________________________________.

Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais): ____________________________________________.

Obs.: * A Licitante deverá preencher apenas os preços unitários de cada item destacados de amarelo (SEM BDI e COM BDI). Os demais valores serão calculados automaticamente.
** Conforme alíneas "c", "d"e "e" do subitem 6.3.8 do Edital, será desclassificada a proposta que:
c) apresentar preço global por lote superior ao informado para o lote no subitem 6.3.2 do Edital;
d) apresentar o(s) preço(s) unitário(s) acima de 20% (vinte por cento) do(s) preço(s) unitário(s) estimado(s) nos Anexos X A – Planilha de Preços Estimados – Lote 1, X B – Planilha de
Preços Estimados – Lote 2, X C – Planilha de Preços Estimados – Lote 3, X D – Planilha de Preços Estimados – Lote 4 e X E – Planilha de Preços Estimados – Lote 5, conforme o caso;
e) apresentar o(s) BDI(s) unitário(s) com porcentagem acima de 20% (vinte por cento) do(s) BDI(s) unitário(s) estimado(s) nos Anexos X A – Planilha de Preços Estimados – Lote 1, X B
– Planilha de Preços Estimados – Lote 2, X C – Planilha de Preços Estimados – Lote 3, X D – Planilha de Preços Estimados – Lote 4 e X E – Planilha de Preços Estimados – Lote 5,
conforme o caso;
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ANEXO XI E
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL - LOTE 5

LOTE 5

ITEM

Rota Sul
Rota Afonso Pena

CÓD PBH

1

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

PREÇO UNIT.
(SEM BDI)

EXTENSÃO TOTAL (Km):

12,161

PRAZO DE EXECUÇÃO:

9 meses

PREÇO TOTAL
(SEM BDI)

PREÇO UNIT.
(COM BDI)

PREÇO TOTAL
BDI/K
(COM BDI)

Etapa 1 - Levantamento das Informações

1.1

Levantamento cadastral + Registro fotográfico

m²

507.835,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

1.2

Diagnóstico de calçadas

m

24.322,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

1.3

Análise das pesquisas tráfego existentes;
Análise segurança viária;
Análise pesquisas transporte existentes
Análise da rede de transporte coletivo;
Análise da rede cicloviária existente e planejada
Confecção do Relatório Técnico I

un

3,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

R$ 0,00

R$ 0,00

Total

2

Etapa 2 - Novas Pesquisas Tráfego

2.1

Pesquisa de campo - CCV

2.2

Pesquisa de campo - Velocidade

movimento

320,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

un

9,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

R$ 0,00

R$ 0,00

Total

3

Etapa 3 - Diagnóstico / Estudos Técnicos
Concepção 1
Diagnósticos e análises
Alternativas
Estudos de capacidade
Concepção 2
Diagnósticos e análises
Alternativas
Estudos de capacidade
Concepção 3
Diagnósticos e análises
Alternativas
Estudos de capacidade

3.1

3.2

3.3

un

0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

un

1,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

un

8,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Total

4
4.1

Etapa 4 - Topografia
62.05.13

Levantamento planialtimétrico cadastral >= 10.000 m2 - Inclusive
desenho

m²

787.495,03

Total

5

#DIV/0!

Etapa 5 - Projetos Geometria e Sinalização

5.1

Simulação de tráfego

US

42,83

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

5.2

62.03.01

Projeto Geométrico

Km

12,890

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

5.3

62.03.11

Projeto de sinalização

Km

12,890

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

R$ 0,00

R$ 0,00

Total

6

Etapa 7 - Projetos Complementares

6.1

62.03.12

Ensaio de CBR ou ISC

un

9,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

6.2

62.03.09

Projeto de pavimentaçao

Km

1,000

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

6.3

62.03.04

Projeto de drenagem

Km

6,445

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

6.4

62.03.12

Projeto paisagístico

Km

10,500

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

Projeto de fundações e estruturas

A1

1,00

R$ 0,00

R$ 0,00

#DIV/0!

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

6.5

Total
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Preço Global c/ BDI (por extenso):______________________________________________________

Prazo de validade da proposta: ______ dias (ver alínea "e" do item 4.1 do Edital)

- Declaramos:
1. conhecimento de todas as condições previstas para a prestação dos serviços licitados no Edital da Concorrência Pública n.º 01/2019 e seus respectivos Anexos, e com eles concordamos;
2. conhecimento das exigências para contratação dispostas no Capítulo 8 do Edital, incluindo a obrigatoriedade da comprovação do cadastro no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte - SUCAF (alínea "c" do item 8.2).

Local / Data: ___________________, _____ de _________________ de _____.

Identificação da Empresa LICITANTE: ___________________________________________________.

Identificação do(s)Representante(s) Legal(ais): ____________________________________________.

Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais): ____________________________________________.

Obs.: * A Licitante deverá preencher apenas os preços unitários de cada item destacados de amarelo (SEM BDI e COM BDI). Os demais valores serão calculados automaticamente.
** Conforme alíneas "c", "d"e "e" do subitem 6.3.8 do Edital, será desclassificada a proposta que:
c) apresentar preço global por lote superior ao informado para o lote no subitem 6.3.2 do Edital;
d) apresentar o(s) preço(s) unitário(s) acima de 20% (vinte por cento) do(s) preço(s) unitário(s) estimado(s) nos Anexos X A – Planilha de Preços Estimados – Lote 1, X B – Planilha de
Preços Estimados – Lote 2, X C – Planilha de Preços Estimados – Lote 3, X D – Planilha de Preços Estimados – Lote 4 e X E – Planilha de Preços Estimados – Lote 5, conforme o caso;
e) apresentar o(s) BDI(s) unitário(s) com porcentagem acima de 20% (vinte por cento) do(s) BDI(s) unitário(s) estimado(s) nos Anexos X A – Planilha de Preços Estimados – Lote 1, X B
– Planilha de Preços Estimados – Lote 2, X C – Planilha de Preços Estimados – Lote 3, X D – Planilha de Preços Estimados – Lote 4 e X E – Planilha de Preços Estimados – Lote 5,
conforme o caso;
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ANEXO XII
MODELO DE CARTA PARA CREDENCIAMENTO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2019

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a Empresa ______________________CNPJ
n°______________________,

por

seu(s)

Representante(s)

Legal(ais)

abaixo

assinado(s),

credencia(m) o(a) Sr.(a)______________________________________, portador do documento de
identidade nº _____________, CPF nº _______________________ para participar das reuniões
relativas ao processo licitatório em referência, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos
e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor recursos, rubricar documentos,
assinar atas e propostas, negociar os valores propostos e praticar, na forma da lei, todos os demais
atos inerentes ao certame indicado, a que tudo daremos por firme e valioso.

________________________________________
Local e data

_______________________________________________
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais)
(Cargo – CI n.º – CPF)

Observações:
a) O texto acima é mera sugestão. A empresa licitante poderá alterá-lo, se considerar conveniente,
desde que as alterações contemplem claramente as designações necessárias ao Credenciado,
sem deixar dúvidas.
b) Observar o disposto no item 2.4 e seus subitens do Edital.
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ANEXO XIII
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE
(Modelo da declaração a ser apresentada na fase de habilitação nos termos do item 3.3.3 do Edital)

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2019 – Contratação de empresa para Elaboração e
Desenvolvimento de Estudos Técnicos e Projetos Executivos de Prioridade ao Transporte Coletivo no
Sistema Viário do Município de Belo Horizonte.

A Empresa _________________________ CNPJ n°_________, sediada no município de
___________________, declara, sob as penalidades da Lei que, caso seja contratada para prestar os
serviços relacionados no Edital da Concorrência Pública n.º 01/2019, possuirá instalações,
equipamentos, equipe técnica e softwares necessários e adequados ao desenvolvimento e
elaboração de todos os serviços e atividades técnicas e administrativas em Belo Horizonte ou Região
Metropolitana, ainda que não seja sediada nesta Capital, observando os termos e condições
constantes no Edital e seus Anexos.

________________________________________
Local e data

_______________________________________________
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) (CI n.º e/ou CPF)
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ANEXO XIV
ANÁLISE CONTÁBIL E FINANCEIRA
(Anexo a ser apresentado na fase de habilitação, nos termos dos subitens 3.4.2.3 e 3.4.3 do Edital.)

0,00
0,00

=

#DIV/0!

LG - LIQUIDEZ GERAL =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

=

0,00
0,00

+
+

0,00
0,00

SG - SOLVÊNCIA GERAL =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

=

0,00

0,00
+

0,00

LC - LIQUIDEZ CORRENTE =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

=

VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO: R$______________________________________________________________

Razão Social da LICITANTE: ............................................................................................
CNPJ da LICITANTE: .......................................................................................................
Dados extraídos do Balanço Patrimonial do Exercício de .....................

Nome do Contador Responsável: ........................................................................................
Nº do CRC/UF: ..............................................
Assinatura do Contador Responsável: .......................................................
Nome(s) do(s) Representante(s) Legal(ais) da LICITANTE: ......................................................
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) da LICITANTE: ......................................................
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=

#DIV/0!

=

#DIV/0!

ANEXO XV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR
(Modelo da declaração a ser apresentada na fase de habilitação nos termos do item 3.5 do Edital)

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2019

A Empresa _________________________ CNPJ n°_________, sediada no município de
___________________, declara, sob as penalidades da Lei que atende à exigência do inciso V do
art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93, acrescido pela Lei Federal n.º 9.854 de 27 de outubro de 1999,
não empregando menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
empregando menor de dezesseis anos;
(Assinalar a “Ressalva” a seguir, caso ocorra a situação)
[

]

Ressalva:

emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz.

Declara, ainda, que está ciente da obrigatoriedade de informar, se for o caso, a superveniência de
fato impeditivo da sua habilitação, na forma do disposto no § 2° do art. 32 da Lei Federal n.° 8.666/93.

Assume, ainda, esta Empresa, inteira responsabilidade pela veracidade de todas as informações
prestadas.

________________________________________
Local e data

_______________________________________________
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais)
(CI n.º e/ou CPF)
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ANEXO XVI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(Modelo da declaração a ser apresentada na fase de habilitação, nos termos do item 3.6 do Edital,
quando couber)

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2019

__________(razão social)__________, inscrita no CNPJ nº ____________, por intermédio de seu(s)
Representante(s) Legal(ais) o(a) Sr.(a) _______________________, portador(a) da Carteira de
Identidade nº _________________ e do CPF nº ____________________, DECLARA, para fins
legais, ser ( ) microempresa / (

) empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº

123, de 14 de dezembro de 2006.
(Assinalar a condição da empresa)

_______________________________________________
Local e Data

_______________________________________________
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais)
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ANEXO XVII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(Modelo da declaração a ser apresentada na fase de habilitação nos termos do item 3.7 do Edital)

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2019

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído da empresa (Identificação completa da licitante), doravante denominado LICITANTE,
para fins do disposto no item 3.7 do Edital da licitação em referência, DECLARA(M), sob as penas da
lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pelo LICITANTE, e o conteúdo da
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido
de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou
por qualquer pessoa;
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato quanto a participar ou não da referida licitação;
d) que o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;
e) que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Empresa de Transportes e Trânsito de
Belo Horizonte S/A. – BHTRANS antes da abertura oficial das propostas; e
f)

que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes
e informações para firmá-la.
_______________________________________________
Local e Data

_______________________________________________
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais)
(Cargo – CI n.º – CPF)
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ANEXO XVIII
MINUTA DE CONTRATO
O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, inscrito no
CNPJ sob o nº 18.715.383/0001-40, por intermédio da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura –
SMOBI, doravante denominado Contratante, neste ato
representado pelo Secretário Municipal de Obras e
Infraestrutura, Sr. Josué Costa Valadão, e a Empresa
de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A.,
doravante denominada
BHTRANS,
neste
ato
representada por seu Presidente, Sr. Célio Freitas
Bouzada, que, por meio do Convênio de Cooperação
Técnica n.º 611/2018, detém a gestão e a fiscalização
deste Contrato, e a ....................................................,
estabelecida na ....................................................., CEP
..............., inscrita no CNPJ sob o n.º .........................,
neste
ato
representada
por
.........................................................,
doravante
denominada Contratada, celebram este contrato, sendo
o presente regido pelas normas da Lei Federal n.º
8.666/93, suas modificações posteriores e pelas
cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO E GERENCIAMENTO
1.1. O presente Contrato está vinculado aos termos do Processo Administrativo nº 01-005.434/19-89,
ao Processo licitatório Concorrência Pública n.º 01/2019 e à proposta da Contratada, que integram
este documento, independentemente de transcrição.
1.2. LOTES 1, 2, 3 e 4:
1.2.1. A gestão do Contrato será exercida pela Diretoria de Sistema Viário – DSV da BHTRANS.
1.2.2. A fiscalização deste Contrato será exercida pela Gerência de Estudos de Circulação e Projetos
- GECIP da BHTRANS.
1.3. LOTE 5:
1.3.1. A gestão do Contrato será exercida pela Diretoria de Planejamento e Informação – DPI da
BHTRANS.
1.3.2. A fiscalização deste Contrato será exercida pela Gerência de Planejamento da Mobilidade GEMOB da BHTRANS.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa(s) para elaboração e
desenvolvimento de Estudos Técnicos e Projetos Executivos de Prioridade ao Transporte Coletivo no
Sistema Viário do Município de Belo Horizonte, conforme especificações técnicas e detalhamentos
dispostos no Projeto Básico – Anexo I, nos Lotes de Vias – Anexo II, nas Medidas Coadjuvantes –
Anexo III, na Indicação dos Serviços e Etapas Previstos por Trecho Viário – Anexo IV, no
Detalhamento dos Serviços e Etapas Previstos – Anexo V, nas Diretrizes para Elaboração de
Diagnóstico de Calçadas – Anexo VI, na Metodologia para Pesquisas de Tráfego – Anexo VII, nas
Ciclovias – Anexo VIII, no Cronograma Físico – Anexo IX, na Planilha de Preços Estimados – Lote 1 –
Anexo X A, na Planilha de Preços Estimados – Lote 2 – Anexo X B, na Planilha de Preços Estimados
– Lote 3 – Anexo X C, na Planilha de Preços Estimados – Lote 4 – Anexo X D, na Planilha de Preços
Estimados – Lote 5 – Anexo X E e nesta Minuta de Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado em nos termos da legislação vigente.
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CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO
4.1. O valor global deste contrato é R$ .............................................................................., conforme
proposta da Contratada autuada no processo.
4.2. No valor estipulado no subitem anterior, estão incluídos todos impostos, taxas, custos e
despesas diretas e indiretas.
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da presente contratação serão providas por recursos consignados no
orçamento da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SMOBI, à Ficha 3472, Funcional
Programática n.º 15.451.062.1330, Natureza de Despesa 449051, Item 01, Fonte 04.80, Subação
0010, Unidade Orçamentária 2700 e Unidade Administrativa 4300.
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE
6.1. O contrato, se necessário, será reajustado mediante iniciativa da Contratada, desde que
observados o interregno mínimo de 01 (um) ano a contar da data limite para apresentação da
proposta ou do último reajuste, tendo como base a variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IPCA/IBGE).
6.2. Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir da solicitação da Contratada.
6.3. Caso haja interesse entre as partes, o índice de reajuste poderá negociado.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Sem prejuízo das disposições previstas em lei e outras contidas neste Instrumento, são obrigações
da CONTRATADA:
7.1. Executar fielmente o objeto contratado, conforme as especificações e prazos estipulados para as
etapas, no Contrato e na legislação pertinente.
7.2. Prestar esclarecimentos e informações sempre que solicitado pela BHTRANS.
7.3. Não prestar, sob as penas da Lei, informações a terceiros sobre a natureza ou andamento dos
serviços contratados, nem divulgar, por intermédio de qualquer meio de comunicação, dados ou
informes relativos aos serviços executados e a documentação envolvida, exceto mediante prévia e
expressa autorização da BHTRANS.
7.4. Responsabilizar-se pela guarda dos documentos que lhe forem entregues, sendo que o extravio
implicará em reembolso à BHTRANS do custo de nova confecção.
7.5. Arcar com todas as despesas relativas à remuneração do pessoal necessárias à eficiente
execução dos serviços contratados, assumindo e atendendo prontamente os encargos trabalhistas e
da Previdência Social, bem como o pagamento de quaisquer adicionais que sejam ou venham a ser
devidos aos seus empregados, sendo, para todos os efeitos legais e contratuais, responsabilidade
única e exclusiva da empregadora, não cabendo à CONTRATANTE nenhum ônus trabalhista ou
previdenciário, quer administrativo ou judicial.
7.6. Aceitar os métodos e processos de acompanhamento dos serviços adotados pela BHTRANS.
7.7. Fornecer os recursos humanos, técnicos e materiais necessários à execução dos serviços.
7.8. Aceitar e acatar as exigências da BHTRANS quanto à execução dos serviços previstos.
7.9. Constituir escritório técnico sediado no Município de Belo Horizonte ou Região Metropolitana,
onde serão desenvolvidos os estudos e projetos solicitados nesta contratação, de forma a garantir
que o desenvolvimento do trabalho se processe de acordo com a realidade local, com apropriação de
conhecimento por parte dos técnicos da BHTRANS e maior facilidade no acompanhamento dos
serviços por parte dos coordenadores do projeto.
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7.10. Cumprir sistematicamente as datas estipuladas pela BHTRANS, salvo motivo de força maior.
7.11. Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por danos e prejuízos que causar, por
descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto contratado.
7.12. Não transferir ou ceder o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso
consentimento da CONTRATANTE.
7.13. Não caucionar ou utilizar o Contrato em favor de terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio
consentimento da CONTRATANTE.
7.14. Manter durante toda a execução deste Contrato as condições e a documentação exigida na
contratação.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1. Emitir as Ordens de Serviços.
8.2. Efetuar o pagamento na forma definida neste Instrumento.
8.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades
encontradas na prestação dos serviços.
8.4. Julgar se o eventual atraso no cronograma de execução dos serviços encontra-se motivado por
“Caso Fortuito ou de Força Maior”.
8.4. Deliberar sobre os casos omissos e não previstos, observadas as disposições da Lei Federal n.º
8.666/93 e/ou mediante acordo entre as partes.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA BHTRANS
9.1. Fornecer as informações necessárias à elaboração dos trabalhos.
9.2. Acompanhar os serviços executados pela CONTRATADA, responsabilizando-se pela correção e
o aceite dos mesmos.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
10.1. A Contratada deverá emitir a nota fiscal/fatura conforme legislação vigente e de acordo com os
dados a seguir:
Nominal: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA – SMOBI
CNPJ Nº: 18.715.383/0001-40
Inscrição Estadual: Isenta
10.2. Os documentos fiscais deverão ser entregues no endereço: Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º
900, Buritis, Belo Horizonte/MG, CEP 30455-902, na Gerência de Estudos de Circulação e Projetos –
GECIP, para os Lotes 1, 2, 3 e 4, e na Gerência de Planejamento da Mobilidade – GEMOB, para o
Lote 5, que fará as conferências pertinentes e atestará a execução dos serviços.
10.3. A devolução do faturamento não aprovado pela Contratante, em hipótese alguma, servirá de
pretexto para que a Contratada suspenda ou interrompa a prestação dos serviços.
10.4. O pagamento será realizado mediante depósito na conta corrente da Contratada, sendo que o
CNPJ da Nota Fiscal e da conta bancária deve ser o mesmo da Contratada. A Contratante não
utilizará outra forma de pagamento.
10.5. O prazo para pagamento da medição será de até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento
definitivo das Notas Fiscais/Faturas.
10.5.1. Havendo irregularidade na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para pagamento previsto
no item 10.5 será contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizada.
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10.5.2. Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do Município, incidirá
correção monetária até o pagamento efetivo, processando-se o cálculo “pro-rata-die” com base na
variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE, ou por outro índice oficial que vier a substituí-lo.
10.6. A liberação do pagamento das medições estará condicionada a:
10.6.1. comprovação, por antecipação e mensalmente, dos recolhimentos do FGTS, devidamente
acompanhados de relação nominal dos empregados alocados no(s) serviço(s) (Guia do FGTS), bem
como de todos os encargos trabalhistas, se for o caso;
10.6.2. demonstração de recolhimento do ISS;
10.6.3. registro do SUCAF ativo e atualizado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Pela inexecução parcial ou total do objeto e demais condições resultantes desta contratação poderão
ser aplicadas à Contratada, garantida a prévia defesa, as sanções relacionadas a seguir, nos termos
da Lei Federal n.º 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 15.113/2013:
11.1. Advertência.
10.2. Multas, nas seguintes condições:
a) Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia corrido de atraso, na
execução dos serviços, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento),
correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no
documento fiscal;
b) Multa de 3% (três por cento) sobre o valor total do Contrato, quando houver o descumprimento
das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas, nos termos do inciso IV do artigo 7º
do Decreto Municipal 15.113/2013;
c) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA
prestar o serviço em desacordo com as especificações, condições e qualidade CONTRATADAs
e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se
destina;
d) Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, quando a
CONTRATADA der causa à rescisão do Contrato;
11.2.1. A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação superveniente de
outras multas previstas no item 11.2, cumulando-se os respectivos valores.
11.2.2. O pagamento das multas a que se refere esta cláusula não exime a Contratada da reparação
das eventuais perdas e danos ou prejuízos que causar à Contratante ou a terceiros, em decorrência
da execução deste Contrato.
11.2.3. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente a outras sanções administrativas.
11.2.4. As multas serão recomendadas pelo Fiscal do Contrato e aplicadas pela Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura – SMOBI, na forma do disposto no Decreto Municipal n.º 15.113/2013.
11.2.5. Caso a Contratada deixe de pagar a multa aplicada, o valor correspondente será executado
observando-se os seguintes critérios:
11.2.5.1. O valor será descontado da garantia prestada.
11.2.5.2. Se a multa aplicada superar o valor de garantia prestada, responderá a Contratada pela sua
diferença, devidamente atualizada monetariamente e acrescida de juros, fixados segundo os índices
e taxas utilizados na cobrança dos créditos não tributários do Município ou cobrados judicialmente;
11.2.5.3. Inexistindo garantia ou sendo esta insuficiente, descontar-se-á das faturas futuras;
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11.2.5.4. Impossibilitando o desconto a que se refere o subitem anterior, será o crédito
correspondente inscrito em dívida ativa.
11.3. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como inexecução total
do Contrato, devendo rescindir-se os instrumentos respectivos, salvo razões de interesse público
devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação.
11.4. Sustação de pagamentos de qualquer fatura, no todo ou em parte, pela prestação de serviços
em desacordo com o estabelecido.
11.5. Suspensão temporária dos direitos de contratar com a Administração, nos termos da Lei Federal
n.º 8.666/93 e do Decreto Municipal n.º 15.113/2013.
11.5.1. O descumprimento reiterado de obrigações contratuais é hipótese de aplicação da penalidade
de suspensão temporária dos direitos de contratar com a Administração, bem como a ocorrência de
ato ou fato identificado no caso concreto, em regular processo administrativo, que implique em lesão
grave ao interesse público.
11.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos
da Lei Federal n.º 8.666/93 e do Decreto Municipal n.º 15.113/2013.
11.7. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, garantidos os princípios
da ampla defesa e do contraditório.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA
12.1. A Contratada deverá comprovar, no ato de assinatura deste Instrumento, a prestação da
garantia de contratação, no valor de R$ ..................... (................................ .....................................),
correspondente a 3% (três por cento) do valor global deste Contrato.
12.1.1. A apresentação da garantia de que trata o subitem anterior poderá ser posterior à assinatura
do contrato, desde que devidamente justificado e autorizado pela Contratante.
12.1.1.1. Ocorrendo o disposto no subitem 12.1.1, o prazo para prestação da garantia será de 15
(quinze) dias, contados a partir da data de assinatura deste Contrato.
12.2. A garantia prevista deverá ser prestada em uma das modalidades previstas no § 1º do art. 56 da
Lei Federal n.º 8.666/93.
12.2.1. A caução em dinheiro só será devolvida após o cumprimento total das obrigações contratuais.
12.2.2. A cobertura do seguro-garantia vigorará até a extinção das obrigações do tomador, devendo
este efetuar o pagamento do respectivo prêmio, por todo o período da garantia, independentemente
do prazo de vigência indicado na apólice, conforme disposto no art. 3º, inciso I, Circular SUSEP n.º
232/03.
12.2.3. A garantia na forma de Fiança Bancária terá sua vigência até o cumprimento total das
obrigações contratuais.
12.3. A Contratante poderá utilizar, total ou parcialmente, da garantia exigida para se ressarcir de
multas estabelecidas no contrato.
12.4. O valor da garantia poderá ser utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer
obrigação, inclusive indenização a terceiros, obrigando-se a Contratada a fazer a respectiva
reposição no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, contado da data em que
for notificada.
12.5. A garantia somente será liberada ou restituída após a execução de todas as obrigações
contratuais e desde que não haja no plano administrativo, pendência de qualquer reclamação a elas
relativas.
12.6. Em havendo prorrogação do Contrato, a garantia de contratação deverá ser prorrogada ou
substituída, contemplando o novo prazo.
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12.6.1. Igual procedimento deverá ser feito caso ocorra aditamento contratual que altere o valor
contratado.
12.7. Rescindido o Contrato por culpa da Contratada, perderá esta, em favor da Contratante, a
garantia prestada.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACRÉSCIMO AO CONTRATO
13.1. Em atendimento ao disposto no Decreto Municipal nº 13.757 de 26 de outubro de 2009, fica
vedada qualquer alteração qualitativa ou quantitativa dos contratos, que implique custos adicionais.
13.1.1. Incluem-se na vedação a repactuação/revisão de preços.
13.1.2. Não constitui alteração contratual vedada, o reajuste de preços previsto neste Contrato.
13.1.3. Excetuam-se da regra as alterações autorizadas prévia e expressamente pelo Representante
Legal da Contratante, em processo próprio, com a justificativa da imprescindibilidade da alteração
contratual para se atingir o interesse público.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EXTINÇÃO E DA RESCISÃO
14.1. Este Contrato resultará extinto ao término do prazo de sua vigência.
14.2. A Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, independentemente
de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos artigos 77 a 80 da Lei
Federal n.º 8.666/93 e legislação subsequente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
As partes contratantes elegem o foro da comarca de Belo Horizonte, renunciando expressamente a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma,
com as testemunhas abaixo.
Belo Horizonte,

de

de

Josué Costa Valadão
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Município de Belo Horizonte

.

Celio Freitas Bouzada
Presidente
BHTRANS

_______________________________________
(Nome)
(Cargo)
(Nome da empresa)
Testemunhas:
1 . _________________________
Nome:
CPF:
Destinação das vias: 1ª via – Contratante

2 . _________________________
Nome:
CPF:
2ª via – Contratada
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