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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01-050.680/19-40 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019 

TIPO: MENOR PREÇO 

 

 OBJETO: Contratação de serviço de planejamento, execução e processamento de pesquisas de 
campo relacionadas à mobilidade urbana dos sistemas de transporte e trânsito no município de 
Belo Horizonte.  

 CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES: Até dia 28/05/2019 às 09h45. 

 ENDEREÇO: Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900 – Bairro Buritis, Belo Horizonte. 

                              Prédio 1 – Sala de Reuniões da CPL – BHTRANS 
 
As LICITANTES deverão entregar o Documento de Credenciamento, com a respectiva 
documentação comprobatória, a Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e os 
envelopes de Proposta Comercial e de Documentos para Habilitação à Pregoeira ou a qualquer um 
dos membros da Equipe de Apoio, no local, data e horário indicados acima. 

 ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO: Dia 28/05/2019 às 10 horas. 

 REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília. 

 CONSULTAS E/OU ESCLARECIMENTOS: Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
abertura da sessão pública, exclusivamente através do e-mail: bhtrans.cpl@pbh.gov.br, nos termos 
do item 1.1 deste Edital. 

 AVISOS SOBRE LICITAÇÃO: Os avisos sobre esta licitação serão publicados no Diário Oficial do 
Município de Belo Horizonte – DOM e divulgados na internet, através do site www.pbh.gov.br. 

 INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO: As informações sobre o andamento da licitação e os 
resultados dos julgamentos e de recursos, se houver, serão publicados unicamente no DOM e 
disponibilizados na internet no site www.pbh.gov.br. 

 SITE PARA CONSULTAS AO EDITAL: www.pbh.gov.br clicar em “Acesso Rápido” e, em seguida, 
“Licitações e Editais”. 

 SITE DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE – DOM: www.pbh.gov.br/dom. 

 IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, apontando as falhas e 
irregularidades que o viciariam, obedecidas as disposições do item 8.1 deste Edital. 

mailto:bhtrans.cpl@pbh.gov.br
http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
http://www.pbh.gov.br/dom
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PREÂMBULO 

A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS, por meio de Pregoeira e 
respectiva Equipe de Apoio, designados pela Portaria BHTRANS DPR n.º 159/2018 de 20/12/2018, 
torna público que realizará LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR 
PREÇO, regido pela Lei n.º 10.520/2002, Decretos Municipais n.º 12.436/2006, 11.245/2003 e 
15.113/2013, no que couber, Lei Federal n° 13.303/2016, Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos da BHTRANS e legislação complementar vigente, observadas, ainda, a Lei Complementar 
n.º 123/2006 e as condições do presente Edital e seus Anexos. 

CAPÍTULO 1 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 – As consultas e os esclarecimentos serão respondidos pela Pregoeira, respeitada a legislação 
pertinente, devendo as LICITANTES formular consultas por escrito (correspondência ou e-mail), no 
prazo estipulado na folha de rosto deste Edital. 

1.1.1 – As respostas, quando de caráter geral, serão disponibilizadas através da internet 
(www.pbh.gov.br) e/ou publicadas no DOM. 

1.1.2 – As dúvidas e/ou esclarecimentos de caráter interpretativo, que não venham a influenciar no 
entendimento e participação de outras empresas, serão respondidas diretamente à(s) LICITANTE(S) 
através de e-mail. 

1.2 – Constituem Anexos deste Instrumento Convocatório, dele fazendo parte integrante: 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II – MANUAIS E METODOLOGIAS 

ANEXO III – RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – RTP 

ANEXO IV – PLANILHA 

ANEXO V – CROQUI PARA CCV 

ANEXO VI – MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 

ANEXO VII – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PESQUISA – RAP 

ANEXO VIII – CRONOGRAMA FÍSICO 

ANEXO IX – REGIÕES DE PESQUISA DE ESTACIONAMENTO E PARADA 

ANEXO X – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

ANEXO XI – MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE HABILITAÇÃO 

ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO PARA ME, EPP OU EQUIPARADAS 

ANEXO XIII – ANÁLISE CONTÁBIL E FINANCEIRA 

ANEXO XIV – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

ANEXO XV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR 

ANEXO XVI – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

ANEXO XVII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 
PROPOSTA 

ANEXO XVIII – MINUTA DE CONTRATO 

http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
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CAPÍTULO 2 
OBJETO 

2.1 – Contratação de serviço de planejamento, execução e processamento de pesquisas de campo 
relacionadas à mobilidade urbana dos sistemas de transporte e trânsito no município de Belo 
Horizonte.  

2.2 – O detalhamento e as especificações técnicas do objeto estão devidamente explicitados no 
Termo de Referência – Anexo I, Manuais e Metodologias – Anexo II, Relatório Técnico de Pesquisa – 
RTP – Anexo III, Planilha – Anexo IV, Croqui para CCV – Anexo V, Modelo de Ordem de Serviço – 
Anexo VI, Relatório de Acompanhamento de Pesquisa – RAP – Anexo VII, Cronograma Físico – 
Anexo VIII, Regiões de Pesquisa de Estacionamento e Parada – Anexo IX e na Minuta de Contrato – 
Anexo XVIII. 

CAPÍTULO 3 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E IMPEDIMENTOS 

3.1 – Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas, legalmente constituídas, que operem 
no ramo pertinente ao objeto licitado, desde que satisfaçam as exigências deste Edital e seus 
Anexos. 

3.1.1 – É condição, ainda, para participação na presente licitação a entrega no local, data e horário 
indicados na folha de rosto deste Edital, dos seguintes documentos (separados): 

a) Carta de Credenciamento – Anexo X, com a respectiva documentação comprobatória (ver 
Capítulo 4); 

b) Declaração sobre Habilitação – Anexo XI (ver Capítulo 4); 

c) ENVELOPE n.º 01 – Proposta Comercial (ver Capítulo 5); 

d) ENVELOPE n.º 02 – Documentos para Habilitação (ver Capítulo 6). 

3.1.2 – Os envelopes indicados no subitem anterior deverão estar devidamente fechados, rubricados 
no fecho e identificados em sua parte externa com os seguintes dizeres: 

 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 09/2019 

ENVELOPE N.° 01 
PROPOSTA COMERCIAL 

À 
Pregoeira Oficial da BHTRANS 
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS 
 

Local:                        Sala de Licitações da BHTRANS 
Endereço:                 Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Buritis 
                                 30455-902 – Belo Horizonte/MG 
 

Nome/Razão Social da Licitante/CNPJ 

 

 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 09/2019 

ENVELOPE N.° 02 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

À 
Pregoeira Oficial da BHTRANS 
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS 
 
Local:                        Sala de Licitações da BHTRANS 
Endereço:                 Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Buritis 
                                 30455-902 – Belo Horizonte/MG 
 

Nome/Razão Social da Licitante/CNPJ 
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3.1.3 – Para o caso da indicação acima referida apresentar-se incompleta ou com algum erro de 
transcrição nos envelopes, tais fatos não constituirão motivo para exclusão da empresa do 
procedimento licitatório, desde que a incorreção apontada não cause dúvida ou não prejudique o 
andamento do processo. 

3.1.4 – Não serão aceitos documentos enviados por fax ou por qualquer tipo de correio eletrônico. 

3.1.5 – Os envelopes de documentos para habilitação e proposta comercial, quando enviados por via 
postal ou equivalente (serviços especializados de entrega, transportadoras etc.), somente serão 
considerados se derem entrada no Protocolo da CPL – BHTRANS até a data e hora definidas na 
folha de rosto deste Edital, independentemente da data e horário da postagem ou da remessa. 

3.2 – A participação neste Pregão implica aceitação, plena e irrevogável, das normas constantes do 
presente Edital e seus Anexos. 

3.3 – A participação nesta licitação estará impedida às pessoas físicas bem como 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) em funcionamento sob regime de consórcio; 

c) empresas estrangeiras sem funcionamento no país. 

d) cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja 
diretor ou empregado da BHTRANS; 

e) em suspensão temporária e impedidas de licitar ou contratar com a Administração Municipal 
de Belo Horizonte e/ou suas Unidades descentralizadas e/ou vinculadas; 

f) declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela Administração 
Municipal de Belo Horizonte e/ou suas Unidades descentralizadas e/ou vinculadas, enquanto 
perdurarem os efeitos da sanção;  

g) constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;  

h) cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea; 

i) constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida 
ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;  

j) cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou 
declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;  

k) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de 
mesma natureza, de empresa declarada inidônea.  

3.3.1 – Aplica-se a vedação prevista no item 3.3:  

a) à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à 
participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante;  

b)  a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:  

b.1) dirigente da BHTRANS;  

b.2) empregado da BHTRANS cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável 
pela licitação ou contratação;  

b.3) autoridade do ente público a que BHTRANS esteja vinculada.  

c) cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou 
rompido seu vínculo com a BHTRANS ou contratante há menos de 6 (seis) meses. 



 

BHTRANS – PP n.º 09/2019 – Edital – Página 5 de 17 

3.3.2 – O fornecedor incluído no cadastro referido no art. 37 da Lei Federal n° 13.303 de 2016, não 
poderá disputar licitação ou participar, direta ou indiretamente, da execução do Contrato.  

3.3.2.1 – Serão excluídos do cadastro referido no subitem anterior, a qualquer tempo, fornecedores 
que demonstrarem a superação dos motivos que deram causa à restrição contra eles promovida. 

3.3.3 – A observância das vedações acima é de inteira responsabilidade da LICITANTE que, pelo 
descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis. 

CAPÍTULO 4 
CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 

4.1 – O credenciamento far-se-á por meio de Instrumento Público ou Particular de Procuração, com 
prazo de validade em vigor, ou por Carta de Credenciamento, conforme Modelo disposto no Anexo X, 
em cujos termos sejam outorgados ao procurador/credenciado os poderes necessários à pratica de 
todos os atos pertinentes ao certame, inclusive formular lances verbais em sessão pública de pregão, 
bem como negociar preço diretamente com a Pregoeira, rubricar propostas e documentos, manifestar 
a intenção de interpor recurso, ou renunciar ao direito de fazê-lo, e assinar atas em nome da 
LICITANTE. 

4.1.1 – Nas hipóteses de credenciamento mediante Instrumento Particular de Procuração ou Carta de 
Credenciamento é obrigatória a apresentação dos documentos que comprovem a titularidade dos 
poderes do(s) outorgante(s) necessários à constituição do procurador ou representante credenciado 
(Estatuto, Contrato Social, etc.), assim como a apresentação da cópia de seu documento de 
identidade. 

4.1.2 – Sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente da empresa LICITANTE, deverá 
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos os poderes 
necessários para, isoladamente ou em conjunto, exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. 

4.1.2.1 – No caso previsto no subitem 4.1.2, quando tratar-se de representante sócio, proprietário ou 
dirigente com poderes para exercer direitos e assumir obrigações em conjunto, torna-se necessária a 
apresentação de Carta de Credenciamento – Anexo X ou Instrumento Público ou Particular de 
Procuração. 

4.1.3 – O horário e local de credenciamento estão definidos na folha de rosto deste Edital. 

4.2 – O credenciado deverá identificar-se no ato de entrega dos envelopes. 

4.3 – A LICITANTE que não apresentar o documento de credenciamento, nos termos definidos no 
item 4.1 e respectivos subitens, ficará impedida de apresentar lances, não poderá manifestar-se 
durante a sessão e interpor recurso. Somente será aproveitada a sua proposta escrita, sendo-lhe 
resguardado o direito de assistir à sessão pública. 

4.4 – A LICITANTE deverá apresentar, ainda, no ato do credenciamento, a Declaração sobre a 
Habilitação (Modelo no Anexo XI), assinada pelo(s) representante(s) legal(ais), conforme exigido no 
inciso VII do art. 4º da Lei 10.520/02.  

4.5 – Os documentos solicitados poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada na forma da Lei ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. 

4.5.1 – Os documentos apresentados em cópias não autenticadas somente serão considerados se 
acompanhados dos respectivos originais para autenticação pela Pregoeira ou Equipe de Apoio na 
sessão de abertura. 

CAPÍTULO 5 
PROPOSTA COMERCIAL 

5.1 – A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser encaminhada no ENVELOPE n.º 01, de acordo com o 
Modelo de Proposta Comercial – Anexo XVI, em 1 (uma) via, contendo a identificação da LICITANTE, 



 

BHTRANS – PP n.º 09/2019 – Edital – Página 6 de 17 

datada, rubricada em todas as suas páginas, devidamente assinada pelo(s) representante(s) 
legal(ais), dela constando: 

a) Preços unitário e total de cada item grafados numericamente; 

b) Preço global grafado numericamente e por extenso; 

c) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de sua 
apresentação ao Protocolo da CPL – BHTRANS; 

d) Declaração de que a LICITANTE conhece e concorda com todas as condições estabelecidas 
no Edital e seus Anexos. 

5.1.1 – As propostas que omitirem o prazo previsto na alínea “c” do item 5.1 serão entendidas como 
válidas pelo prazo indicado na referida alínea. 

5.2 – No ENVELOPE N.º 01 – Proposta Comercial deverão ser apresentadas, ainda: 

5.2.1 – A Documentação que comprove os poderes de representação dos respectivos 
signatários (Estatuto, Contrato Social, etc.), salvo se já tiver sido apresentada nas situações 
previstas no item 4.1. 

5.2.1.1 – A LICITANTE deverá observar, conforme definido no Estatuto, Contrato Social, etc., os 
poderes para assinatura da proposta comercial (isoladamente ou em conjunto). 

5.2.2 – A Declaração de Elaboração Independente de Proposta, devidamente assinada pelo(s) 
representante(s) legal(ais), conforme modelo previsto no Anexo XVII. 

5.2.3 – Declaração de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada – Anexo XII, 
quando couber. 

5.2.3.1 – A LICITANTE que não possuir os pressupostos legais para estar enquadrado como ME, 
EPP ou Equiparada na data da licitação e se beneficiar do tratamento diferenciado, mesmo 
apresentando os documentos indicados no subitem anterior, ficará sujeita às sanções legais, 
considerando que o desenquadramento é um ato declaratório da própria empresa e que ela estará 
descumprindo o art. 3º, §9°, da Lei Complementar nº 123/2006. 

5.3 – Os preços deverão ser expressos em Real (R$), com duas casas decimais, inclusive os 
unitários, se houver, devendo neles estarem incluídos todos os impostos, taxas, transportes, material, 
mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas e demais custos diretos e indiretos aplicáveis e 
constituirão a única remuneração pela prestação de serviços do objeto desta licitação. 

5.4 – A Proposta Comercial deverá ser apresentada PREFERENCIALMENTE conforme modelo 
apresentado no Anexo XVI. 

5.4.1 – A LICITANTE poderá apresentar a Proposta Comercial em outro modelo, desde que observe 
todas as exigências deste Capítulo e preserve todas as informações constantes no Anexo XVI. 

5.5 – Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente de 
fato superveniente e aceito pela Pregoeira. 

5.6 – 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 da 
contratação do objeto desta licitação. 

5.7 – Ocorrendo divergência ou dúvida entre os valores unitários e totais propostos pela LICITANTE, 
serão considerados como corretos os valores unitários. 

5.8 – A Pregoeira poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas formais 
sanáveis e que não afetem o seu conteúdo. 

5.9 – A presente licitação será julgada e adjudicada à LICITANTE que ofertar o MENOR PREÇO 
GLOBAL, observados os requisitos deste Edital, os previstos nos artigos 44 e 45 da Lei 
Complementar n.º 123/06 e na legislação pertinente. 
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5.10 – SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE: 

a) não atendam os requisitos deste Instrumento Convocatório; 

b) contenham em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, defeito de linguagem ou 
outros que impossibilitem o julgamento, salvo se, inequivocadamente, tais falhas não 
acarretarem lesões ao direito das demais licitantes, prejuízo à Administração Pública ou não 
impeçam a exata compreensão de seu conteúdo; 

c) não se refiram a integralidade do objeto, assim considerado o lote; 

d) não atendam às exigências estabelecidas em diligências; 

e) tenham sido baseadas em outra proposta; 

f) apresentem preço excessivo, simbólico, irrisório ou manifestamente inexequível; 

g) apresentem preço global acima do valor máximo estipulado no subitem 5.11. 

5.11 – O preço global máximo foi definido com base na média das cotações obtidas por meio 
de consulta a empresas especializadas e possui caráter sigiloso, conforme art. 34 da Lei 
Federal n° 13.303/2016. 

5.12 – Serão considerados preços inexequíveis os valores que não venham a ter demonstrada sua 
viabilidade através de documentação que comprove que os custos são coerentes com os de mercado 
e que os coeficientes são compatíveis com a execução do objeto. 

5.12.1 – A Pregoeira, a seu critério e com justificado resguardo do interesse público consubstanciado 
no atendimento às necessidades da Administração, poderá solicitar à(s) LICITANTE(s) 
documentação que comprove a exequibilidade da proposta apresentada nos termos do disposto no 
item anterior. 

5.12.2 – A não apresentação da documentação mencionada no subitem 5.12.1, no prazo determinado 
pela Pregoeira, resultará na desclassificação da(s) LICITANTE(s) e incorrerá em penalidades 
conforme previsto no Capítulo 12 deste Edital. 

CAPÍTULO 6 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

O ENVELOPE N.º 02, ao ser entregue, deverá conter os seguintes documentos obrigatórios, com os 
prazos de validade em vigor: 

6.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

6.1.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual. 

6.1.2 – 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. 

6.1.2.1 – Os documentos relacionados no subitem 6.1.2 poderão ser substituídos apenas pela última 
alteração, caso seja consolidada. 

6.1.3 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício. 

6.1.4 – 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. 

6.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

6.2.1 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede da LICITANTE. 
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6.2.2 – Comprovante de Regularidade perante o INSS. 

6.2.3 – Comprovante de Regularidade perante o FGTS. 

6.2.4 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

6.2.5 – Para fins de comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal (subitem 6.2.1) e 
Regularidade perante o INSS (subitem 6.2.2), 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. 

6.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

6.3.1 – Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da empresa LICITANTE (ver 
subitem 6.6.5.1). 

6.3.2 – 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 LICITANTE, 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 limite para 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 ou autenticado 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. 

6.3.2.1 – O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão conter assinatura do(s) 
responsável(is) da empresa e do profissional de contabilidade habilitado. 

6.3.2.2 – Ocorrendo a atualização prevista no subitem 6.3.2, deverá ser apresentado o memorial de 
cálculo correspondente anexado ao balanço. 

6.3.2.3 – Para a qualificação econômico-financeira da LICITANTE, os índices de LC, LG e SG, 
apurados no Anexo XIII – Análise Contábil e Financeira, deverão apresentar resultado iguais ou 
maiores que 1 (um). 

6.3.3 – Além dos índices apurados no Anexo XIII, a LICITANTE deverá comprovar possuir 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO mínimo de R$ 52.540,00 (cinquenta e dois mil, quinhentos e quarenta 
reais), devendo a comprovação ser feita através do balanço patrimonial exigido no subitem 6.3.2. 

6.4 – CAPACITAÇÃO E IDONEIDADE TÉCNICA 

6.4.1 – Atestado de Capacidade Técnica, emitido em nome da LICITANTE, expedido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprove que a LICITANTE tenha prestado serviços de 
pesquisa de campo. 

6.4.1.1 – O Atestado deverá conter informações que permitam a identificação do emitente. 

6.4.2 – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE, comprovando que a LICITANTE, caso seja 
contratada, possuirá equipe técnica, conforme disposto no item 6 do Termo de Referência – Anexo I, 
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e, ainda, que possuirá escritório para prestação de todos os serviços em Belo Horizonte ou região 
metropolitana, ainda que não seja sediada nesta Capital, assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) 
da LICITANTE, conforme Anexo XIV. 

6.5 – DECLARAÇÃO expressa de que a LICITANTE não emprega trabalhador nas situações 
previstas no art. 7°, XXXIII da CF/88, 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 de 
habilitação, assinada(s) pelo(s) representante(s) legal(ais) da LICITANTE, conforme modelo 
constante no Anexo XV. 

6.6 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À HABILITAÇÃO 

6.6.1 – CADASTRO NO SUCAF 

6.6.1.1 – Os documentos relacionados nos subitens 6.2 a 6.3.1 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. 

6.6.1.2 – A LICITANTE poderá estar habilitada em qualquer linha de fornecimento (material e/ou 
serviços).  

6.6.1.3 – Na data de abertura da sessão pública, a Pregoeira ou a Equipe de Apoio fará consulta à 
base de dados do SUCAF para emissão do documento “Situação do Fornecedor”, que deverá 
comprovar a regularidade dos documentos habilitatórios exigidos neste Edital junto aos órgãos 
pertinentes, incluindo o Certificado de Registro Cadastral – CRC. 

6.6.1.3.1 – A LICITANTE que estiver com algum documento em situação irregular junto ao SUCAF, 
deverá incluir, previamente, no ENVELOPE n.º 02, documento substituto que comprove, na data 
limite para apresentação das propostas, a regularidade do documento indicado na consulta como 
irregular, sob pena de inabilitação, observada a exceção disposta no subitem 6.6.6.1. 

6.6.1.4 – A Pregoeira não aceitará recibo de protocolo de documentos, em substituição ao 
comprovante de cadastro no SUCAF. 

6.6.2 – 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 previstos neste Edital, poderá(ão) ser 
apresentados em nome da LICITANTE com CNPJ da matriz e/ou filial. 

6.6.3 – 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 Pregoeira ou Equipe de Apoio na 
sessão de abertura. 

6.6.3.1 – O comprovante de cadastro emitido pelo SUCAF e as Certidões emitidas pela Internet ficam 
dispensados de autenticação. 

6.6.3.2 – A Pregoeira e/ou Equipe de Apoio efetuará consulta aos sites dos órgãos emissores para 
confirmar a autenticidade dos documentos extraídos pela Internet. 

6.6.4 – Quaisquer documentos apresentados em língua estrangeira deverão estar acompanhados 
das respectivas traduções oficiais juramentadas, inclusive quanto aos registros. 

6.6.5 – 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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6.6.5.1 – 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.  

6.6.6 – As Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e Equiparadas poderão se 
utilizar das prerrogativas previstas nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006, no artigo 4º 
do Decreto Municipal nº 16.535/16 e no art. 11 da Lei Municipal nº 10.936/16 observando as 
disposições seguintes. 

6.6.6.1 – As ME, EPP e Equiparadas deverão apresentar toda a documentação exigida para 
habilitação, mesmo que estas apresentem alguma restrição fiscal e/ou trabalhista. 

6.6.6.2 – 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, EPP ou Equiparada for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Pregoeira, para regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
negativa. 

6.6.6.3 – A prorrogação do prazo para regularização fiscal e trabalhista dependerá de requerimento 
apresentado tempestivamente pela LICITANTE, devidamente fundamentado, a ser dirigido à 
Pregoeira. 

6.6.6.3.1 – Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis 
inicialmente concedidos. 

6.6.6.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.6.6.2 ou, se for o 
caso, no subitem 6.6.6.3, implicará decadência do direito à contratação sem prejuízo das sanções 
previstas na legislação pertinente, sendo facultado à Administração convocar as LICITANTES 
remanescentes, observada a ordem de classificação. 

6.6.7 – A não apresentação da Análise Contábil e Financeira – Anexo XIII, quando exigida, não 
implicará na inabilitação da LICITANTE, uma vez que os índices poderão ser calculados através dos 
dados do Balanço Patrimonial apresentado. 

CAPÍTULO 7 
FASES DA SESSÃO PÚBLICA E PROCEDIMENTOS 

Primeira Fase: ABERTURA DA SESSÃO 

7.1 – No dia, horário e local estabelecidos na folha de rosto deste Edital, a Pregoeira fará a abertura 
da sessão, após ter recebido das empresas participantes ou de seus representantes a Carta de 
Credenciamento – Anexo X, com a respectiva documentação comprobatória, a Declaração sobre 
Habilitação – Anexo XI, juntamente com os ENVELOPES n.º 01 – Proposta Comercial e n.º 02 – 
Documentos para Habilitação.  

7.2 – Não será admitida a atuação de mais de um representante para a mesma empresa ou de um 
mesmo representante para duas ou mais empresas. 

Segunda Fase: DESENVOLVIMENTO DA SESSÃO PÚBLICA  

7.3 – A sessão do Pregão desenvolver-se-á conforme segue:  

7.3.1 – Abertura dos envelopes de Proposta Comercial. 

7.3.2 – Análise, desclassificação das propostas que estejam em desacordo com o solicitado neste 
Edital e classificação das propostas que estejam em consonância com o exigido. 

7.3.2.1 – Após a análise das propostas pela Pregoeira, as participantes, através de seus 
representantes, darão visto nas propostas apresentadas. 

7.3.3 – Indicação das LICITANTES que participarão da rodada de lances verbais. 
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7.3.3.1 – Participará dos lances verbais a LICITANTE que apresentar o menor preço global e todas as 
demais cujas propostas situarem-se no limite de até 10% (dez por cento) acima do menor preço. 

7.3.3.2 – Se não houver no mínimo 3 (três) propostas comerciais nas condições definidas no subitem 
anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3 (três), para 
que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços globais consignados 
nas propostas apresentadas. 

7.3.4 – A convocação para a oferta de lances pela Pregoeira terá como referencial os valores 
ofertados, levando em consideração o menor preço global proposto, iniciando-se com a empresa 
proponente de maior preço e finalizando com a ofertante de menor preço global, devendo o lance 
ofertado cobrir o de menor preço já registrado pela Pregoeira. 

7.3.4.1 – Na hipótese de duas ou mais propostas escritas em absoluta igualdade de condições 
ficarem empatadas, será realizado sorteio pela Pregoeira para definir a ordem de apresentação dos 
lances verbais por seus representantes. 

7.3.4.2 – A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes a Pregoeira considerar necessário. 

7.3.5 – A Pregoeira poderá fixar em até 30 (trinta) minutos o tempo máximo total para o fechamento 
dos lances, devendo avisar as LICITANTES quando decidir pela última rodada de lances que poderá, 
inclusive, ocorrer antes do exaurimento do tempo máximo anteriormente estipulado.  

7.3.6 – Durante a etapa de lances verbais, a Pregoeira monitorará os preços ofertados, de modo a 
desclassificar propostas inexequíveis ou com preços excessivos. 

7.3.7 – A LICITANTE que não apresentar o seu lance, na forma indicada no subitem 7.3.4, quando 
convocada pela Pregoeira, será excluída da etapa de lances verbais e será mantido o último preço 
apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

7.3.8 – Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade da proposta de menor 
preço global com o valor máximo desta contratação. 

7.3.9 – Declarada encerrada a etapa de lances e ordenadas as propostas, a Pregoeira aplicará para 
as microempresas e empresas de pequeno porte os critérios de desempate previstos nos artigos 44 e 
45 da Lei Complementar n.º 123/06 e Decreto Municipal 13.791/2009, quando for o caso. 

7.3.9.1 – Posteriormente, procederá à análise da(s) proposta(s) de menor preço, no que tange à sua 
aceitabilidade quanto ao objeto e valor, e decidirá motivadamente a respeito. 

7.3.10 – Havendo apresentação de apenas uma oferta e desde que esta atenda aos termos deste 
Edital e seus Anexos, esta poderá ser aceita, podendo a Pregoeira negociar com a LICITANTE para 
que seja obtido melhor preço. 

7.3.11 – Apurada a melhor proposta que atenda ao Edital e seus Anexos, a Pregoeira poderá 
negociar com a LICITANTE para a obtenção de melhor preço, se for o caso. 

7.3.12 – Classificada a proposta de menor preço global, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação da LICITANTE, decidindo a Pregoeira quanto à sua habilitação ou 
inabilitação, observado o disposto no art. 43 da Lei Complementar n.º 123/06, quando for o caso. 

7.3.13 – Se a oferta não for aceita ou a LICITANTE não atender às exigências habilitatórias, a 
Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, observada a ordem de classificação, até apuração de 
uma proposta aceitável, cuja LICITANTE atenda a todas às exigências deste Edital e seus Anexos. 

7.3.14 – Somente será considerada habilitada a LICITANTE que houver preenchido os requisitos de 
habilitação exigidos neste Edital, ressalvada a possibilidade de regularização de documentação de 
regularidade fiscal ou trabalhista por Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparadas, nos 
termos do art. 43 da Lei Complementar n.º 123/06. 

7.3.15 – A fase para solicitação de amostras, quando exigida, será aberta pela Pregoeira após a 
habilitação da licitante detentora da menor proposta. 
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7.3.15.1 – Se a amostra não for aceita ou não for entregue tempestivamente, a Pregoeira examinará 
as habilitações e amostras subsequentes, na ordem de classificação, até apuração de uma proposta 
aceitável, cuja LICITANTE atenda a todas às exigências deste Edital e seus Anexos. 

7.3.16 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a LICITANTE será DECLARADA 
VENCEDORA. 

7.3.17 – A LICITANTE vencedora será notificada pela Pregoeira para apresentar nova proposta 
contendo o preço global resultante da fase de lances verbais, com os detalhamentos necessários, no 
prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da notificação, sob pena de decair do direito à contratação. 

7.4 – No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas e dos documentos e nem a validade jurídica destes, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
eficácia para fins de classificação e habilitação. 

7.5 – A Pregoeira poderá, caso julgue necessário, submeter as propostas comerciais e/ou os 
documentos para habilitação à apreciação/análise da Gerência de Pesquisa e Tecnologia da 
Informação – GEPTI. 

7.6 – Ao final da sessão, após declarada a vencedora pela Pregoeira, qualquer LICITANTE poderá 
manifestar, motivadamente, sua intenção de interpor recurso, devendo constar em ata a síntese das 
suas razões. 

7.6.1 – Ocorrendo o disposto no item anterior, a sessão será suspensa e adotados os procedimentos 
cabíveis, na forma do disposto no item 8.2 e seus subitens. 

7.6.2 – A Pregoeira solicitará que a LICITANTE registre, de próprio punho e em folha avulsa, a 
síntese das suas razões recursais, devendo este documento ser anexado a ata. 

7.7 – No caso da Sessão do Pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas 
todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda da 
Pregoeira e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na Sessão marcada 
para o prosseguimento dos trabalhos. 

7.8 – Após o fechamento do Pregão e assinatura da Ata da Sessão pela Pregoeira, Equipe de Apoio 
e pelos representantes das empresas, serão devolvidos os envelopes dos Documentos de 
Habilitação das LICITANTES remanescentes, à exceção dos relativos às 2ª (segunda) e 3ª (terceira) 
colocadas, que ficarão retidos até o cumprimento do Contrato pela LICITANTE vencedora. 

CAPÍTULO 8 
IMPUGNAÇÃO E RECURSOS  

8.1 – IMPUGNAÇÃO 

8.1.1 – Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 
LICITANTE poderá impugnar os termos deste Edital, apontando as falhas e irregularidades que o 
viciariam, devendo a BHTRANS, através da Pregoeira, julgar e responder sobre a petição. 

8.1.2 – A impugnação deverá obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não ser conhecida: 

a) ser dirigida à Pregoeira; 

b) ser apresentada em uma via, contendo razão social, CNPJ, endereço, telefone e 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, localizada 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. 

mailto:bhtrans.cpl@pbh.gov.br
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8.1.3 – A Pregoeira não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas ou 
outros endereços eletrônicos, caso não tenha sido acusado recebimento pela Pregoeira ou Equipe de 
Apoio e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam recebidas. 

8.1.4 – A apresentação de impugnação após o prazo estipulado no subitem 8.1.1 não a caracterizará 
como tal, recebendo tratamento como mera informação. 

8.1.5 – As impugnações de caráter interpretativo, que não venham a influenciar no entendimento e 
participação de outras empresas, terão suas respostas enviadas apenas ao impugnante via e-mail. 

8.1.5.1 – Caso a decisão da Pregoeira e Equipe de Apoio gere retificação no Edital e/ou Anexos, esta 
será disponibilizada através da internet (www.pbh.gov.br) e publicada no DOM. 

8.1.6 – Acolhida a petição contra o ato convocatório e desde que a alteração afete a formulação das 
propostas, será designada nova data para realização do certame. 

8.1.7 – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital aquele que, tendo-o aceitado sem objeção, 
venha a apontar, após o prazo indicado no subitem 8.1.1, falhas ou irregularidades que o viciariam, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

8.2 – RECURSOS 

8.2.1 – Dos atos e decisões relacionados com o Pregão, cabe recurso nos seguintes casos: 

a) resultado do julgamento da proposta comercial e/ou da habilitação da LICITANTE vencedora; 

b) anulação ou revogação do Pregão. 

8.2.2 – A manifestação da intenção de interpor recurso de que trata a alínea “a” do subitem 8.2.1 
deverá ser feita ao final da sessão após a declaração de vencedor, motivadamente, com registro em 
ata da síntese das suas razões. 

8.2.2.1 – A falta de manifestação motivada da LICITANTE quanto à intenção de recorrer, dentro do 
prazo, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto à 
LICITANTE declarada vencedora. 

8.2.2.2 – O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

8.2.2.3 – Será concedido o prazo de até 3 (três) dias para apresentação das razões relacionadas à 
intenção manifestada, ficando as demais LICITANTES, desde logo, intimadas para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão ao término do prazo da recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata aos autos.  

8.2.2.3.1 – Os recursos e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob 
pena de não serem conhecidos: 

a) ser dirigido ao Diretor de Administração e Finanças da BHTRANS, aos cuidados da Pregoeira, 
no prazo indicado no subitem 8.2.2.3; 

b) 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; 

c) ser protocolizado na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada 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; 

d) 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 

http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
mailto:bhtrans.cpl@pbh.gov.br
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autenticadas, se acompanhados dos respectivos originais para autenticação pela Pregoeira 
ou Equipe de Apoio) na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitação, em até 2 (dois) 
dias úteis a contar da interposição dos mesmos. 

8.2.2.3.2 – A Pregoeira não se responsabilizará por recursos e contrarrazões endereçados por outras 
formas ou outros endereços eletrônicos, caso não tenha sido acusado recebimento pela Pregoeira e 
Equipe de Apoio e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam recebidas. 

8.2.2.4 – A não apresentação das razões, conforme subitem 8.2.2.3, configurará a desistência do 
direito de recorrer. 

8.2.2.5 – Não serão aceitos como recursos as alegações que não se relacionem com as síntese das 
razões indicadas pela LICITANTE na sessão pública.  

8.2.3 – Requisitos/condições para interposição de recursos contra os atos previstos na alínea “b” do 
subitem 8.2.1: 

8.2.3.1 – O recurso deverá ser interposto no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação 
dos atos. 

8.2.3.2 – Deverá ser dirigido ao Diretor de Administração e Finanças da BHTRANS, no prazo 
determinado no subitem anterior, por intermédio da autoridade que praticou o ato recorrido, a qual 
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, ou, neste mesmo prazo, fazê-lo 
subir devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida pela autoridade superior, 
em até 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento do recurso. 

8.2.3.3 – A intimação dos atos referidos na alínea “b” do subitem 8.2.1 será feita mediante publicação 
no DOM. 

CAPÍTULO 9 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

9.1 – Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação à LICITANTE 
declarada vencedora, com posterior homologação do resultado pelo Diretor de Administração e 
Finanças da BHTRANS. 

9.2 – Impetrado recurso, após decidido, a Pregoeira divulgará a decisão mediante publicação no 
DOM e no site da BHTRANS. O Diretor de Administração e Finanças da BHTRANS adjudicará o 
objeto à LICITANTE vencedora e homologará o procedimento licitatório. 

9.2.1 – A adjudicação só será realizada pelo Diretor de Administração e Finanças da BHTRANS no 
caso em que, havendo recurso, a Pregoeira mantiver a sua decisão. 

CAPÍTULO 10 
CONTRATAÇÃO 

10.1 – Após a homologação da presente licitação e adjudicação do seu objeto, a LICITANTE 
vencedora do certame, doravante denominada ADJUDICATÁRIA, será convocada para, no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato competente. 

10.2 – Para fins de contratação, a ADJUDICATÁRIA deverá apresentar à Gerência de Compras, 
Contratos e Licitações – GECOL: 

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;  

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; 
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c) Comprovação do cadastro com situação regular junto ao SUCAF. 

10.2.1 – Para atendimento à alínea “c” do subitem anterior, a ADJUDICATÁRIA deverá requerer seu 
cadastramento diretamente ao SUCAF, no seguinte endereço: 

- Para atendimento presencial dirigir-se à Unidade do BH RESOLVE: 
Endereço: Av. Santos Dumont, 363 - 1º andar – Centro (com entrada, também, pela Rua dos 
Caetés, 342). Horário de Funcionamento: 8h às 18h. 

- Para interessados SEDIADOS FORA DE BELO HORIZONTE, encaminhar documentação 
para: 

Gerência de Cadastro de Fornecedores, da Secretaria Municipal Adjunta de Gestão 
Administrativa – SMAGEA 

Endereço: Rua Espírito Santo, 605 - 14º andar - Bairro Centro - CEP 30.160-919 
Telefone: 0xx 31 3277-4677 
e-mail: gemec@pbh.gov.br 

10.3 – 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 valor global proposto, 
além de outras sanções legais cabíveis. 

10.4 – O descumprimento do disposto na alínea “c” do item 10.2 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. 

10.5 – Não atendendo a ADJUDICATÁRIA à convocação para assinatura do Contrato ou deixando de 
fazê-lo por qualquer motivo a ela imputada, se for do interesse da BHTRANS, convocar-se-á outra 
LICITANTE, segundo a ordem de classificação, caso não haja interesse da Administração na 
realização de nova licitação. 

10.5.1 – Na convocação das LICITANTES remanescentes será observada a classificação final da 
sessão originária do Pregão, devendo a(s) convocada(s) apresentar(em) os Documentos de 
Habilitação cujas validades tenham-se expirado no prazo transcorrido desde a data da primeira 
sessão. 

10.6 – O disposto no item 10.3 se aplica também às LICITANTES remanescentes convocadas para 
assinar o Contrato, caso o prazo de validade de sua proposta não tenha exaurido. 

CAPÍTULO 11 
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES  

11.1 – Sem prejuízo das disposições previstas em lei, obrigar-se-á a Contratada a: 

11.1.1 – Assegurar a boa qualidade no fornecimento dos materiais. 

11.1.2 – Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por danos e prejuízos que causar por 
descumprimento, omissões ou desvios no objeto deste Pregão. 

11.2 – As demais obrigações e responsabilidades das partes contratantes estão definidas e 
detalhadas na Minuta de Contrato – Anexo XVIII. 

CAPÍTULO 12 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1 – Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, a LICITANTE que convocada dentro do prazo de 
validade da sua proposta, não celebrar o Contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

mailto:gemec@pbh.gov.br
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fraude fiscal ficará impedida de licitar e contratar com a BHTRANS e/ou com o Município de Belo 
Horizonte e será descredenciada do cadastro do SUCAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais, previstas na Minuta de Contrato – Anexo 
XVIII. 

12.2 – Aplicar-se-á as penalidades nos termos previstos no Decreto Municipal 15.113/2013, 
destacando-se o disposto no inciso III, artigo 7º no que se refere ao procedimento licitatório, in verbis. 

12.2.1 – Multa de 3% (três por cento) sobre o valor global máximo desta licitação, na hipótese de a 
infratora retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo ou as obrigações 
assumidas, tais como: 

a) deixar de entregar documentação exigida para o certame licitatório; 

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

c) tumultuar a sessão pública da licitação; 

d) descumprir requisitos de habilitação previstos no Capítulo 6, a despeito da declaração em 
sentido contrário;  

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

f) deixar de providenciar o cadastramento junto ao SUCAF, dentro do prazo concedido pela 
Administração Pública, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Administração; 

g) deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de a infratora 
enquadrar-se como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada, nos termos 
da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

12.3 – Os percentuais e as multas decorrentes do descumprimento contratual estão indicados na 
Minuta de Contrato – Anexo XVIII. 

12.4 – As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, garantidos os princípios 
da ampla defesa e do contraditório. 

12.5 – A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções 
administrativas.  

CAPÍTULO 13 
CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA CONTRATAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1 – A forma de apresentação do faturamento, a forma de pagamento e as condições de reajuste 
estão definidas na Minuta de Contrato – Anexo XVIII. 

13.2 – As despesas decorrentes da presente licitação serão providas por recursos próprios 
consignados no orçamento da BHTRANS à Conta Contábil n.º 314.00.29, Centro de Custo 8080, 
Funcional Programática n.º 26.452.060.2567, Natureza de Despesa 33.90.35, Item 01, Fonte 03.07, 
Subação 0001, Unidade Orçamentária 2709 e Unidade Administrativa 1100. 

CAPÍTULO 14 
DISPOSIÇÕES GERAIS DO PREGÃO 

14.1 – É facultado à Pregoeira ou à autoridade superior: 

a) proceder consultas ou diligências que entender cabíveis, interpretando as normas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação; 

b) relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos para fins de 
habilitação e classificação da LICITANTE, desde que sejam irrelevantes, não firam o 
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entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da 
licitação; 

c) convocar as LICITANTES para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao 
entendimento de suas propostas.   

14.2 – Fica entendido que toda 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, quaisquer 
que sejam. 

14.3 – Nenhuma indenização será devida às LICITANTES pela apresentação da documentação ou 
elaboração das propostas de que trata o presente Edital. 

14.4 – Os termos dispostos neste Edital e os constantes nos demais Anexos se completam entre si, 
reportando um instrumento ao outro em caso de dúvidas ou omissões. 

14.5 – Para atender a seus interesses, a BHTRANS reserva-se o direito de alterar quantitativos, sem 
que isto implique alteração dos preços unitários ofertados. 

14.6 – Todos os procedimentos relativos à presente licitação, inclusive quanto aos casos omissos, se 
subordinam aos princípios e disposições contidos nas legislações mencionadas no preâmbulo deste 
Edital.  

14.7 – Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para solucionar 
quaisquer questões oriundas desta licitação. 

 

Belo Horizonte, 08 de maio de 2019. 

 

 

 
Márcio Almeida Dutra 

Diretor de Administração e Finanças  
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS 

 

 

ATENÇÃO  OBSERVAÇÃO IMPORTANTE 

Os envelopes mencionados no item 7.8 deste Edital estarão disponíveis para devolução às 
interessadas pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação do extrato do 
Contrato. Encerrado esse prazo, os envelopes não retirados serão considerados inservíveis e 
inutilizados, juntamente com o seu conteúdo, pela Pregoeira e Equipe de Apoio.   

CPL – BHTRANS 

Av. Eng. Carlos Goulart, nº 900, Prédio 1, Bairro Buritis 
CEP: 30455-902 – Belo Horizonte/MG 

Telefone: (31) 3379-5591 
Site: www.pbh.gov.br 

e-mail: bhtrans.cpl@pbh.gov.br 

http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
1. OBJETO 

Contratação de serviço de planejamento, execução e processamento de pesquisas de campo 
relacionadas à mobilidade urbana dos sistemas de transporte e trânsito no município de Belo 
Horizonte.  

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 – As pesquisas de campo da mobilidade urbana têm por finalidade retratar de forma objetiva, 
através do levantamento de dados, o comportamento da demanda e da operação do sistema de 
transporte público e trânsito, em um determinado tempo e local.  

2.2 – Os dados obtidos subsidiam a análise técnica do cenário atual da área em estudo, permitindo o 
diagnóstico e o monitoramento da situação dos projetos implantados.  

2.3 – As pesquisas são instrumentos essenciais para formação e manutenção de um banco de dados 
capaz de produzir informações do tipo: 

a) volume veicular e de pedestres nas vias em determinada interseção/horário;  

b) ocupação dos ônibus em determinado local/faixa horária; 

c) movimentação de passageiros por linha de transporte coletivo; 

d) movimentação de passageiros por ponto de embarque e desembarque,    plataforma ou 
estação; 

e) velocidade média por trecho viário e fatores intervenientes na variação da velocidade; 

f) tempo de permanência de veículos em áreas de parada e estacionamento; 

g) opinião dos usuários do sistema de mobilidade urbana. 

As pesquisas subsidiam os seguintes serviços: 

a) implantação e programação semafórica; 

b) análise de capacidade viária para adoção de medidas para melhoria de  fluidez e redução dos 
congestionamentos; 

c) programação e reprogramação da oferta de transporte (quadros de horários, oferta e 
frequência dos ônibus); 

d) verificação dos padrões de conforto contratuais de ocupação das linhas do transporte 
coletivo; 

e) estudos de rede de transporte, para criação e/ou alteração de linhas; 

f) estudos para melhorias operacionais das estações de integração.  

3. DETALHAMENTO DO OBJETO 

3.1 – As pesquisas de Mobilidade Urbana previstas neste Termo são: 

a) Pesquisa de Contagem Classificada de Veículos (CCV): Levantamento da quantidade de 
veículos que passam por uma determinada seção ou interseção de vias, em um período de 
tempo prefixado, classificados por tipo, sentido e direção. As características físicas de cada 
classe serão previamente acordadas entre as partes. Deverão ser considerados 12 (doze) 
movimentos por pesquisa; 
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b) Pesquisa de Sobe e Desce com Senha: Levantamento do local de embarque e desembarque 
de cada passageiro de uma viagem de um veículo de transporte público coletivo. Sendo uma 
linha de ônibus do transporte suplementar pesquisada por dia, com 8 (oito) viagens 
pesquisadas para amostra; 

c) Pesquisa de Velocidade e Retardamento: Levantamento da velocidade, dos tempos e motivos 
de retardamento de veículos ou corrente de tráfego, ao longo de um trecho predeterminado 
de via. A pesquisa deverá ser nos dois sentidos da via, quando for o caso, sendo no mínimo 
uma viagem pesquisada em cada faixa horária: 06 horas, 07 horas, 08 horas, 16 horas, 17 
horas e 18 horas; 

d) Pesquisa de Carregamento Visual de Ocupação: Levantamento da ocupação de veículo do 
transporte público através de estimativa visual do número de pessoas no seu interior, 
verificada por meio de gabarito específico, em pontos preestabelecidos do trajeto, em 
determinado intervalo de tempo e, quando for o caso, nos dois sentidos da via; 

e) Pesquisa de Estacionamento e Parada: Levantamento do número de veículos estacionados 
e/ou parados, classificados por tipo, incluindo-se ou não seus tempos de permanência. 

3.2 – As metodologias adotadas para realização de cada tipo de pesquisa constam nos Manuais e 
Metodologias – Anexo II. Também poderá ser consultado como auxílio metodológico o Boletim 
Técnico nº 31 da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo – CET disponível em 
http://www.cetsp.com.br/media/65280/bt31%20pesquisa%20e%20levantamento%20de%20trafo
parte01.pdf.  

3.3 – As metodologias podem ser alteradas para execução de qualquer pesquisa desde que 
previamente acordado entre as partes. 

3.4 – Caberá a Contratada elaborar relatório de campo, descrevendo as conformidades entre a 
programação e a execução da pesquisa. 

3.5 – Caso a Contratada receba qualquer notificação de inconsistência em qualquer uma das fases 
da pesquisa, ela deve imediatamente apurar os fatos e justificar o ocorrido à BHTRANS. 

3.6 – Toda a documentação técnica elaborada pela Contratada será de propriedade exclusiva da 
BHTRANS, não podendo a Contratada ceder, repassar ou vender qualquer dado da pesquisa sem 
autorização prévia formalizada da BHTRANS.  

3.7 – Todos os trabalhos serão supervisionados pela BHTRANS através da sua Gerência de 
Pesquisa e Tecnologia da Informação – GEPTI. 

3.8 – Para a execução das pesquisas e outros projetos, a BHTRANS disponibilizará a Contratada os 
seguintes elementos: 

a) sala, com aproximadamente 15m², na área central de Belo Horizonte para apoio a 
Contratada; 

b) 2 (dois) veículos para apoio e transporte dos pesquisadores no período integral da pesquisa, 
sendo um veículo tipo Kombi com 8 (oito) lugares e outro veículo com capacidade para 4 
(quatro) lugares; 

c) autorização para acesso aos veículos e às Estações de transporte coletivo, sempre que 
necessário para a realização das pesquisas; 

d) autorização a Contratada para acesso a locais de realização de pesquisas fora do logradouro 
público, sempre que necessário, definindo período, faixa horária e identificação da equipe;   

e) formato de gráficos, dados  e tabelas para as diferentes metodologias de pesquisa. Caso o 
formato não seja informado, a Contratada deverá propor o formato dos gráficos e tabelas e 
aprová-lo com a BHTRANS antes da entrega do relatório de pesquisa; 

f) ceder equipamentos e suprimentos de pesquisa, tais como banquetas, GPS, coletes, desde 
que disponíveis na BHTRANS e que não estejam sendo utilizados. 

http://www.cetsp.com.br/media/65280/bt31%20pesquisa%20e%20levantamento%20de%20trafoparte01.pdf
http://www.cetsp.com.br/media/65280/bt31%20pesquisa%20e%20levantamento%20de%20trafoparte01.pdf
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3.9 – A BHTRANS dispõe dos seguintes equipamentos e suprimentos passíveis de serem cedidos, 
nos termos do subitem anterior, alínea “f”: 

a) coletes em quantidade suficiente para realização das pesquisas; 

b) 6 (seis) aparelhos GPS GARMIN; 

c) 12 (doze) radares tipo pistola; 

d)  33 (trinta e três) banquetas; 

e) 12 (doze) pranchetas com contadores; 

f) 20 (vinte) cronômetros. 

4. EXECUÇÃO DAS PESQUISAS 

4.1 – As pesquisas devem ser realizadas a partir do recebimento das Ordens de Serviço emitidas 
pela BHTRANS. 

4.2 – O envio das Ordens de Serviço pode ocorrer através de correio eletrônico, ou postal ou entrega 
presencial. 

4.3 – Após recebimento da primeira Ordem de Serviço, a Contratada deve elaborar um Plano de 
Trabalho para cada pesquisa, contendo as seguintes informações:  

a) cronograma físico; 

b) caracterização e quantitativo de equipamentos e demais recursos necessários. 

4.4 – O Plano de Trabalho deve ser apresentado pela Contratada, antes de iniciar as pesquisas, em 
até 5 (cinco) dias úteis após a data de recebimento da primeira Ordem de Serviço.  

4.5 – Caso haja questionamento sobre o Plano de Trabalho, a BHTRANS deve manifestar-se em até 
5 (cinco) dias úteis da data de seu recebimento.  

4.6 – As pesquisas devem ser realizadas nos intervalos entre 06 horas às 12 horas e entre 14 horas 
às 20 horas, podendo haver ajustes no horário quando se fizer necessário e em comum acordo entre 
as partes. 

4.7 – Considerando o detalhamento das etapas de execução de pesquisas, a Contratada e a 
BHTRANS devem responsabilizar-se pelas seguintes etapas: 

ETAPA 1 – Planejamento 

Fase Descrição Responsável 

01 Determinação do cronograma de pesquisa BHTRANS / Contratada 

02 Vistoria do local de aplicação de campo BHTRANS / Contratada 

03 Definição da metodologia  BHTRANS / Contratada 

04 Treinamento da equipe de pesquisa Contratada 

05 Emissão da Ordem de Serviço mensal BHTRANS 

06 
Programação da pesquisa de campo a partir da emissão da 
Ordem de Serviço.  

Contratada 

07 Liberação da execução da pesquisa de campo BHTRANS 
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ETAPA 3 – Processamento dos dados coletados e digitação de dados 

Fase Descrição Responsável 

01 Verificação do preenchimento dos formulários Contratada 

02 Tabulação Contratada 

03 Inspeção da atividade de tabulação Contratada 

04 Digitação dos dados em planilha eletrônica Contratada 

05 Verificação da consistência dos dados Contratada 

06 
Geração de gráficos, planilhas eletrônicas e banco de 
dados. 

Contratada 

07 Análise dos resultados Contratada 

08 Montagem do Relatório Técnico de Pesquisa Contratada 

09 Aprovação do Relatório Técnico de Pesquisa BHTRANS 

10 
Entrega do Relatório Técnico de Pesquisa e demais 
arquivos/documentos/equipamentos 

Contratada 

4.8 – Caberá a BHTRANS definir os tipos de pesquisas e os locais a serem pesquisadas por meio de 
emissão de Ordens de Serviço – OS mensais. 

4.9 – As atividades a serem desenvolvidas serão definidas com base na disponibilidade de datas 
existentes, ou devido seu prazo para execução, sendo que as datas devem ser definidas previamente 
pela BHTRANS na emissão da Ordem de Serviço.  

4.10 – Os locais definidos em uma Ordem de Serviço poderão ser alterados, desde que comunicados 
à BHTRANS, em função de possíveis inviabilidades técnicas, tais como obras emergenciais, 
intempéries da natureza e/ou outros fatores que interfiram nos resultados da atividade proposta. 

4.11 – A Contratada deverá obedecer rigorosamente os padrões e procedimentos adotados pela 
BHTRANS, para execução das pesquisas. 

4.12 – Os formulários de pesquisas deverão seguir os modelos constantes nos Anexos II a VIII. 

4.13 – Os treinamentos dos pesquisadores são de responsabilidade da Contratada e poderão ser 
acompanhados pela BHTRANS sempre que esta desejar fazê-lo. 

4.14 – Após o recebimento de cada ordem de serviço a Contratada realizará a Programação de 
Pesquisa de Campo, estabelecendo, entre outros pontos, o horário detalhado da pesquisa, o 
cronograma detalhado, formulários, alocação de equipe e os equipamentos a serem utilizados. Cabe 
a BHTRANS a aprovação desta programação. 

4.15 – Operação da Pesquisa: 

a) A etapa de operação da pesquisa é de responsabilidade da Contratada e consiste no 
transporte dos pesquisadores do ponto zero até os locais de pesquisa e retorno ao ponto 
zero, na distribuição do material de campo, posicionamento dos pesquisadores no local, 
supervisão da pesquisa e fechamento dos trabalhos. 

ETAPA 2 – Operação 

Fase Descrição Responsável 

01 Transporte das equipes de campo  Contratada 

02 Distribuição do material e da equipe de campo Contratada 

03 Revezamento da equipe de campo Contratada 

04 Coordenação e supervisão da equipe de campo Contratada 

05 Inspeção da atividade de operação Contratada 

06 Fechamento da operação da pesquisa Contratada 

07 
Guarda e custódia do material de pesquisa e 
equipamentos 

Contratada 
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b) No caso de pesquisas de transporte, a BHTRANS, quando necessário, fornecerá autorização 
permitindo que os pesquisadores da Contratada circulem nos veículos de transporte público 
gerenciados pelo município de Belo Horizonte, sem ônus a Contratada.  

c) Os limites das faixas horárias e os intervalos de cada pesquisa serão disponibilizados na 
Ordem de Serviço que estará em conformidade com a Programação de Pesquisa de Campo.  

d) A BHTRANS fornecerá uma sala na área central do município, com aproximadamente 15 m², 
para apoio a Contratada. 

e) A BHTRANS disponibilizará um veículo de 8 (oito) lugares e um veículo de 4 (quatro) lugares 
com motoristas para transporte de pesquisadores e técnicos, a partir do ponto zero (área 
central) até o local de pesquisa. Caso haja comum acordo entre as partes, outro ponto zero 
poderá ser definido. 

f) A jornada de trabalho de cada um dos dois motoristas é de 8 (oito) horas diárias, com 1 (uma) 
hora para intervalo de almoço. Caso demandado pela Contratada, eventualmente a 
BHTRANS fornecerá um veículo com capacidade menor condicionado a sua disponibilidade.  

g) Na execução das atividades, os pesquisadores devem estar uniformizados com identificação 
da Contratada e com colete com faixas reflexivas e texto com os dizeres “Pesquisa 
BHTRANS”.  

h) A BHTRANS poderá, sempre que desejar, realizar o acompanhamento das atividades de 
campo.  

4.16 – A BHTRANS informará à Contratada, por meio de justificativa, sempre que houver indícios de 
erros que possam impactar na precisão dos dados coletados na pesquisa. A Contratada ao receber a 
informação deverá imediatamente apurar os fatos e justificar o ocorrido a BHTRANS. 

4.17 – De posse da justificativa inicial da BHTRANS e da argumentação da Contratada, as partes 
deverão decidir sobre a necessidade de refazer a pesquisa, sem ônus adicional à BHTRANS, caso 
comprovado erro por parte da Contratada. 

4.18 – A Contratada deverá elaborar um relatório de campo, descrevendo as conformidades entre a 
programação e a execução da pesquisa. 

4.19 – A BHTRANS poderá, sempre que desejar, realizar o acompanhamento da operação da 
pesquisa. 

4.20 – Processamento dos Dados Coletados: 

a) A etapa de processamento dos dados de pesquisa é de responsabilidade da Contratada e 
consiste na verificação do preenchimento dos formulários, consistência dos dados, digitação, 
geração de gráficos e tabelas, análise dos dados e montagem do Relatório Técnico de 
Pesquisa (RTP), como no exemplo do Anexo III.  

b) A BHTRANS poderá sempre que desejar realizar o acompanhamento das atividades de 
processamento dos dados coletados. 

c) A BHTRANS deverá informar a Contratada, por meio de justificativa, sempre que houver 
divergências que possam impactar na precisão das informações coletadas.  

d) A Contratada ao receber a notificação de inconsistência em qualquer uma das fases, deverá 
imediatamente apurar os fatos e justificar o ocorrido à BHTRANS. 

e) De posse da justificativa inicial da BHTRANS e da argumentação da Contratada, as partes 
deverão decidir sobre a necessidade de um novo processamento de dados. As pesquisas em 
que forem comprovados os erros da Contratada na fase de processamento de dados deverão 
ser imediatamente corrigidas pela Contratada, sem ônus adicional à BHTRANS.  

f) A qualquer momento no processamento de dados, a BHTRANS poderá solicitar a Contratada 
os formulários e dados coletados. 
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g) A Contratada entregará a BHTRANS, além dos dados tabulados, todos os formulários 
utilizados em campo e as respectivas planilhas produzidas no processamento de dados. 

5. ORDEM DE SERVIÇO – OS 

5.1 – As Ordens de Serviço serão emitidas mensalmente, conforme modelo apresentado no Anexo 
VI. 

5.2 – A BHTRANS terá um prazo de no máximo 5 (cinco) dias úteis para validar o Plano de Trabalho.  

5.3 – Após essa etapa, a Contratada terá um prazo de no máximo 5 (cinco) dias úteis para  iniciar as 
atividades.  

5.4 – A Contratada poderá solicitar, ao longo do processo, alterações nos prazos parciais 
estabelecidos na Ordem de Serviço. O julgamento deste pleito ficará sujeito ao exame e à aprovação 
da BHTRANS.  

6. EQUIPE TÉCNICA 

6.1 – A equipe a ser apresentada pela Contratada deverá conter, no mínimo, os seguintes 
profissionais: 

a) 01 (um) Profissional com curso superior em Engenharia Civil ou de Transportes, com 
experiência na coordenação de pesquisas relacionadas à mobilidade urbana em execução de 
pesquisas, para exercer a função de Coordenador Geral do Contrato de Pesquisa; 

b) 02 (dois) Técnicos de Transporte e Trânsito para supervisão dos trabalhos; 

c) Equipe técnica operacional necessária para execução das pesquisas, objeto deste Termo, 
nas condições editalícias e prazos executivos que garantam a qualidade e demanda sem 
atropelos ou riscos de descumprimento do cronograma. 

6.2 – A BHTRANS poderá solicitar a Contratada, mediante justificativa formal, a substituição de 
membros de sua equipe de pesquisa, quando julgar necessário. 

7. RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PESQUISA (RAP) 

7.1 – O Relatório de Acompanhamento de Pesquisa (RAP), modelo no Anexo VII, constitui um 
instrumento legal, onde serão registradas pela BHTRANS, continuamente, todas as ocorrências, 
instruções e decisões tomadas durante o desenvolvimento das pesquisas. 

7.2 – O RAP, assim como todos os documentos gerados durante a vigência do Contrato, 
fundamentará a avaliação da BHTRANS para efeito de aplicação de multas ou rescisão, que serão 
previstas no contrato, para fins de divulgação pública e emissão de Atestado. 

7.3 – O RAP será específico para cada pesquisa realizada, administrado pela BHTRANS e deverá ser 
entregue a Contratada ao final de cada pesquisa, para compor o Relatório Técnico de Pesquisa 
(RTP). 

8. RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA (RTP) 

8.1 – O Relatório Técnico de Pesquisa (RTP) é o documento final de cada pesquisa entregue pela 
Contratada à BHTRANS e deverá ser apresentado conforme o Anexo III. O RTP deverá conter: 

a) os resultados tabulados da pesquisa; 

b) os gráficos e tabelas gerados dos dados coletados; 

c) o Relatório de Acompanhamento de Pesquisa (RAP), descrito no Item 7; 

d) desenhos e croquis elaborados em ambiente digital conforme padrão descrito no Anexo V; 

e) localização georeferenciada da pesquisa realizada. 
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8.2 – O Relatório Técnico de Pesquisa (RTP) deverá ser entregue em 1 (uma) cópia em meio digital e 
1 (uma) cópia impressa, completa e encadernada. 

8.3 – Após a entrega, eventuais complementações podem ser solicitadas pela CONTRATANTE. As 
que se caracterizarem como modificações devem ser formalmente requeridas pela CONTRATANTE e 
serão programadas no Cronograma. 

8.4 – O Relatório Técnico de Pesquisa (RTP), deverá ser entregue a CONTRATANTE em até 7 (sete) 
dias úteis após a conclusão de cada pesquisa. 

9. MEMÓRIA TÉCNICA DE PESQUISA EXECUTADA 

9.1 – A Memória Técnica de Pesquisa Executada consiste em todos os arquivos impressos e digitais 
que foram utilizados para a realização da pesquisa e deverá ser entregue após a conclusão do 
Relatório Técnico de Pesquisa (RTP), contendo: 

a) material impresso, com os dados coletados pela pesquisa, com relatório contendo as 
ocorrências observadas pelo Técnico de Campo; 

b) planilha em formato xls* e txt* contendo os dados digitados, conforme padrão estabelecido 
pela BHTRANS no Anexo IV. 

10. CRONOGRAMA 

10.1 – O Contrato iniciará em mês típico, com o período total de vigência de 10 (dez) meses, 
conforme locais definidos no Anexo VIII, resumo do Cronograma Físico. 
 

 

QUANTIDADE DE PESQUISAS 

 TIPO DE PESQUISA 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 
 

ESTACIONAMENTO 
E PARADA 

9 4 4 0 0 3 5 
 

CCV 5 6 6 13 3 2 5 
 

SOBE E DESCE 
COM SENHA 

1 1 1 2 1 1 1 
 

OCUPAÇÃO 
VISUAL 

3 8 5 3 8 9 5 
 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
4 3 5 5 10 6 7 

 

TOTAL 22 22 21 23 22 21 23 154 

 
10.1.1 – Caso seja necessário realizar pesquisa nos finais de semana, dias atípicos e/ou feriados, 
será previamente acordado entre as partes.  

10.2 – Se necessária à realização de pesquisa em sábado, este contará como dia útil. Se necessária 
à realização de pesquisa em domingo, este contará como dois dias úteis.  

10.3 – A realização de pesquisas em dias e horários extraordinários, desde que previamente 
acordada entre as partes, não implicará em custo adicional à BHTRANS. 

11. CUSTOS DA PESQUISA E CRITÉRIOS E FORMAS DE PAGAMENTO 

11.1 – A BHTRANS realizará o primeiro pagamento mediante a entrega do Plano de Trabalho 
aprovado. 

11.2 – A medição dos serviços será realizada mensalmente e serão consideradas as pesquisas 
concluídas isoladamente e aprovadas pela BHTRANS, até o último dia útil de cada mês. 
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11.3 – Em nenhuma hipótese poderá haver antecipação de pagamento parcial de um serviço. 

11.4 – A Contratada deverá entregar, no primeiro dia útil do mês subsequente, a minuta das 
pesquisas realizadas no mês anterior, para conferência e aprovação da BHTRANS. Após a sua 
aprovação, deverá ser autorizada a emissão de NOTA FISCAL.  

12. SUBCONTRATAÇÃO 

Não é permitida a subcontratação para a execução de nenhum dos serviços que compõe o presente 
Termo de Referência. 

13. MATRIZ DE RISCO 

ITEM NATUREZA 
DESCRIÇÃO DO 

RISCO 
CONSEQUÊNCIA RESPONSABILIDADE 

1 
ADMINISTRATIVA 

E FINANCEIRA 

Falência da 
Contratada 
durante a 

vigência do 
Contrato. 

A BHTRANS não ter o 
serviço prestado. 

Interrupção do serviço. 
Contratada 

2 OPERACIONAL 

Funcionários 
sem capacitação 

técnica para 
prestação dos 

serviços. 

Desgaste entre as partes 
e insegurança na 
confiabilidade da 

prestação do serviço. 

Contratada 

3 
ADMINISTRATIVA 

E FINANCEIRA 

Inconsistência na 
apresentação 
dos serviços 

praticados para 
faturamento. 

Atraso na aprovação do 
faturamento e prazo para 

pagamento. 
Contratada 

4 OPERACIONAL 

Contratada não 
priorizar 

adequadamente 
os chamados 
abertos pela 
BHTRANS. 

Atraso no atendimento à 
área solicitante. 

Contratada 

10 OPERACIONAL 

BHTRANS não 
conseguir entrar 
em contato com 
o suporte técnico 

quando 
necessário. 

Atraso na solução de 
problemas. 

Contratada 

14. DEMAIS DISPOSIÇÕES 

As demais condições encontram-se definidas no Edital e seus Anexos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Manual de pesquisa tem por objetivo divulgar, de forma simples e 

direta, a sistematização do processo de pesquisa aplicado na empresa gestora 

do Transporte e Trânsito de Belo Horizonte - BHTRANS. 

Acreditamos que as metodologias descritas possam subsidiar a todos 

que atuam ou necessitam de informações na área de transporte e trânsito. 

Foram delineados todos os contornos para a eficiente realização de uma 

pesquisa partindo do perfil do pesquisador, passando por amostragem, 

elaboração da metodologia, preparo para coleta, treinamento, 

acompanhamento e consistência dos dados. 

 

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
Algumas observações quanto ao perfil do pesquisador e os recursos 

materiais utilizados devem ser considerados no intuito de minimizar erros e 

imprevistos fundamentando a coleta resultante em uma aplicação eficiente para 

a empresa. 

 
2.1 Perfil do pesquisador 
 

Pesquisador exercendo atividade de coleta de dados: 

 Estar cursando no mínimo o segundo grau;

 Boa caligrafia alfanumérica;

 Capacidade de raciocínio lógico e abstrato;

 Bom nível de atenção concentrada e difusa;

 Iniciativa ;

 Bom relacionamento interpessoal;

 Estar ciente do trabalho a ser realizado.

 
2.2 Recursos Materiais 
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2.2.1 Uniforme: 

 Colete padronizado pela BHTRANS sendo que para o turno da noite 

deverá ter uma tarja refletiva na frente e costas por motivo de 

segurança; 

 Boné padronizado pela BHTRANS; 

 Capa de chuva transparente; 

 Relógio de pulso digital; 

 Crachá de identificação; 

 Caneta. 

 
2.2.2 Equipamentos básicos: 

 Pranchetas lisas; 

 Luminárias de pranchetas para o turno da noite; 

 Galão de água 5 litros, na proporção de 1 galão para cada 8 

pesquisadores; 

 Bancos dobráveis; 

 Veículos equipados com hodômetro e giroflex móvel para 

levantamento de campo e transporte de material e pessoal; 

 Equipamentos de comunicação móveis (telefones celulares) e/ou fixos 

(rádios de comunicação) nos veículos. 

 
3 OBJETIVO 

 
Conhecer a flutuação da demanda* ao longo do percurso de uma linha, 

observando o local de embarque e desembarque de cada passageiro 

identificado mediante senha. 

 
4 APLICAÇÃO 

 

 Subsidiar estudos básicos do plano diretor; 

 Avaliar a ocupação das linhas ao longo dos itinerários e aferir seus 

níveis de serviço*; 
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 Quantificar  e  avaliar a movimentação de embarques e 

desembarques nos pontos do itinerário; 

 Avaliar a evasão de receita e o montante de usuários com gratuidade  

por ponto por viagem pesquisada; 

 Avaliar a distribuição espacial dos usuários ao longo dos itinerários 

em função de seus pontos de origem e destino; 

 Quantificar indicadores tais como: ocupação por trecho, ocupação 

crítica* das viagens, trechos críticos*, índices de ocupação; índices de 

renovação* e outros; 

 Remanejar linhas de um corredor para outro; 

 Em conjunto com a contagem volumétrica de ônibus pode-se estimar 

a demanda* de passageiros transportados no dia; 

 Avaliar a estrutura de pontos de parada* quanto a sua adequação às 

características básicas da linha de ônibus; 

 Fornecer subsídios à reespecificação dos serviços; 

 Alterar itinerário com inclusão ou extinção de trechos; 

 Implantar retornos operacionais; 

 Escalonar pontos de parada*; 

 Adequar pontos de parada e lay-out dos veículos; 

 Adequar o tipo de equipamento a ser usado na linha; 

 Implantar esquemas de prioridade para circulação dos ônibus. 

 
5 AMOSTRAGEM 

 
Como a amostragem é feita apenas em alguns veículos, torna-se 

necessário para o solicitante final usar o Mapa de Controle Operacional - MCO* 

abrangendo todas as viagens, para posterior expansão dos dados, ou para 

redimensionamento do quadro de horário. 

Para essa pesquisa a faixa horária utilizada é a de 06h às 20h, 

abrangendo os horários de trabalho dos pesquisadores. 

As informações básicas para calcular o tamanho da amostra são o 



 

6 
 

Dimensionamento da Amostra 

Linha: 4110 Erro Máximo Admitido: 10% da média 

 
Através do MCO: 

Através do MCO: 

número de viagens na faixa horária e o fator de rotatividade. Dessa última é 

estimado a média e a variância; o número de viagens em faixas horárias 

preestabelecidas é considerado a unidade amostral*. 

 
Exemplo: 
 
 
 
 
 
 

 
PC 1 6:00 às 

7:59 
8:00 às 
10:59 

11:00 às 
12:59 

13:00 às 
15:59 

16:00 às 
17:59 

18:00 às 
19:59 

 
Soma 

Pass. Pag. 597 784 442 561 349 196  

Pas/h 597 196 221 187 174,5 98 1473,5 

% 40,52 13,30 15,00 12,69 11,84 6,65 100 

viagens 5 1 2 1 1 1 11 

 
 

PC 2 6:00 às 
7:59 

8:00 às 
10:59 

11:00 às 
12:59 

13:00 às 
15:59 

16:00 às 
17:59 

18:00 às 
19:59 

 
Soma 

Pass. Pag. 142 450 349 387 672 415  

Pas/h 142 112,5 174,5 129 336 207,5 1101,5 

% 12,89 10,21 15,84 11,71 30,50 18,84 100 

viagens 2 1 2 1 3 2 11 

 
 

 
6 PROGRAMAÇÃO 

 
6.1 Importância da visita em campo 
 

Para o planejamento da pesquisa deve-se: 

 Levar  em  conta  a  variação  da  demanda  ao longo da semana, 

característica de cada cidade; 

 Ter cuidado com dias que antecedem e/ou sucedem finais de 

semana, feriados, férias escolares, eventos ou festas que ocorram na 

região de atendimento da linha a ser pesquisada, pois nestes dias a 

demanda tende a alterar-se; 

 Verificar nas gerências de operação de transporte e trânsito se há 

algum desvio previsto para a data de execução da pesquisa; 

 A gerência responsável pela reespecificação dos serviços de 
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transporte informará, com antecedência, as alterações que ocorrerão 

nas linhas. 

 
6.2  Levantamento de Itinerário 

 
De posse da Determinação de Operação de Serviço – BHTRANS 

(DOS), que é entregue às concessionárias, o responsável exercendo atividade 

de processamento de pesquisa irá a campo executar o levantamento de todos 

os pontos do itinerário. 

A Determinação de Operação de Serviço – BHTRANS (DOS)  deve ser 

obtida no próprio poder concedente local e se, caso não esteja disponível deve 

ser levantada junto aos consórcios. 

O levantamento do itinerário não deverá ser feito com muita 

antecedência, pois poderá haver desvios, eventos, obras e outros fatores que 

possam influir no bom andamento da pesquisa. 

Primeiramente o pesquisador preencherá os seguintes campos do 

formulário para Levantamento de Itinerário. 

 Número da linha a ser pesquisada; 

 Nome da linha pesquisada; 

 Descrição do sentido; 

 Descrição da sublinha se houver; 

 Nome do consórcio; 

 Verificar se na linha operam ônibus de duas e/ou três portas; 

 Data; dia da semana, tempo de viagem; 

 Se o gerenciamento da linha é da BHTRANS, DER ou Outros; 

 Condições do ponto de controle (abrigo, banheiro, segurança, 

telefone); 

 Alguma observação se houver. 

Após, preenchidos estes dados o responsável informará ao motorista 

que vai ser levantado os PED da linha e solicitará ao mesmo que sinalize 

(acendendo o farol) ao passar pelos pontos de embarque e desembarque em 
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que não houverem paradas. 

O levantamento de PED deverá ser feito em um veículo particular 

identificado seguindo o coletivo visando dar mais mobilidade para o técnico, 

principalmente quando não existe placa indicando o nome da via; o que no 

interior de um ônibus ele não teria visibilidade (ex.: ônibus não para no PED*). 

Durante o levantamento o técnico deverá percorrer o itinerário do 

coletivo indicando o número do imóvel e uma referência que deve ser de fácil 

identificação (casa comercial, igreja, prédio público, praça) do PED. 

Caso não haja o número  em frente ao  imóvel  pode-se usar defronte 

(df.)  ou seja, quando a referência fica do outro lado da via, na mesma direção 

do ponto de embarque e desembarque. 

Recomenda-se evitar utilizar cor e número como referência, pois pode-

se tornar difícil a identificação de madrugada ou a noite. 

 
6.3 Dimensionamento da equipe 

 
A definição do número de pesquisadores está ligada: 

 A existência ou não de ônibus com três portas operando na linha. Se 

existir ônibus com duas e três portas dimensiona-se para cada 

viagem um trio de pesquisadores caso exista apenas ônibus de duas 

portas dimensiona-se uma dupla de pesquisadores; 

 Número de viagens que cada equipe pode fazer considerando o 

tempo de viagem acrescido de mais 15 minutos de espera no Ponto 

de Controle ( PC ) para a equipe  entregar o material ao coordenador 

de equipe e descansar até a próxima viagem; 

 Sempre um responsável, titulado como coordenador de equipe, ficará 

em cada ponto de controle, controlando os horários de saídas de 

cada equipe de acordo com a escala de viagens a serem 

pesquisadas, distribuindo e recolhendo o material, informando o 

técnico de qualquer problema que ocorra no local; 

 Os pesquisadores devem dispor dos telefones dos técnicos, 
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motoristas e  da gerência, sendo que ao responsável pela equipe será 

entregue celular; 

 Deve-se prever  10% de reserva por  turno a fim de prevenir eventuais 

atrasos ou faltas; 

 De acordo com o número de viagens a serem pesquisadas deve-se 

dimensionar veículos de apoio à disposição dos técnicos para efetuar 

remanejamento de pesquisadores de um ponto de controle (PC) para 

o outro, como também para transportar pesquisadores de madrugada 

ou no  1º turno. 

 
6.4  Treinamento 

 
O pesquisador deverá: 

 Estar ciente quais são os objetivos da pesquisa; 

 Dominar a metodologia de execução da pesquisa; 

 Preencher corretamente o envelope Pesquisa Operacional; 

 Estar com relógio aferido; 

 Chegar com antecedência mínima de 10 minutos ao local de 

pesquisa; 

 Ter polidez ao tratar o motorista, despachante e usuários do 

transporte coletivo e estar identificado ao entrar no veículo para 

realizar a pesquisa; 

 Entender a importância de se ter confiabilidade nos dados e do custo 

de ter que refazer uma pesquisa; 

Os consórcios gerenciados pela BHTRANS, devem ser informados com 

no mínimo dois dias úteis de antecedência. Nesta comunicação será informada 

data e hora da realização da pesquisa além da quantidade de pesquisadores 

empenhados e sua respectiva identificação. 

 Ser orientado quanto á posição que ficará dentro do ônibus: 

a) se ele for ficar na porta traseira e/ou central se tiver ele deverá estar 

de posse do formulário itinerário e algumas senhas. 
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b) se ele for ficar na porta dianteira ele deverá estar de posse do 

itinerário, de senhas suficiente para realizar a viagem e do envelope 

de Pesquisa Operacional preenchendo os seguintes dados; 

 Número do veículo; 

 Hora de Início e término da viagem; 

 Catraca Inicial e final; 

 Tempo (condições climáticas); 

 Nome legível. 

O material é passado para os turnos sequentes e recolhido no final do 

último turno. 

O responsável pela equipe deverá deixar um recado para o técnico 

encarregado do recolhimento da pesquisa que a última viagem já foi 

executada, para que não fique material de pesquisa para trás. 

 
6.5  Preparação do material de campo 

 
6.5.1 Recursos Materiais 

 Senhas; 

 Gominhas; 

 Canetas; 

 Quadro  de  horário  completo  destacando as  viagens a serem 

pesquisadas; 

 Relação dos PED 

 Envelopes para recolhimento de senha; 

 Caixa box; 

 Etiquetas para identificação da caixa Box; 

 Prancheta lisa; 

 Veículos; 

 Quadro de dimensionamento da amostra. 
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    Ni = n * np 

6.5.2 Preparação do material da pesquisa em campo 

O responsável que exercer atividade de processamento de dados 

deverá: 

 Preencher o envelope Pesquisa Operacional de acordo com as 

viagens amostradas:  

- número e nome da linha; 

- sentido; 

- endereço do ponto inicial (ponto de controle); 

- hora da viagem (programada); 

- data e dia da semana; 

- números dos pontos de início e término do corredor para anotação 

da hora de passagem pelos pontos respectivos. 

 O número de PED por sentido e sublinha será dimensionada de 

acordo com a expressão: 

 

Onde: 
 

Ni = número de PED por sentido 

n= número de dupla ou trio 

np =número portas do ônibus na linha pesquisada 

 
Em linhas onde houver veículos com duas ou três portas dimensiona-se 

o número de itinerário para três portas. 

Os itinerários e os envelopes para recolhimento da senha devem estar 

separados por sentido e colocados na  caixa  box  correspondente  ao  ponto 

de controle (PC) de saída da viagem. Quando houver sublinha a ser 

pesquisada deve-se destacar no itinerário. Deve-se incluir um trio a mais de 

itinerários e de envelopes por turno. 
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Observações: 

 Pranchetas deverão ser em um número igual ao número de 

pesquisadores de campo e líderes de equipe do turno que tiver maior 

número de pesquisadores empenhados, reservando-se  ainda um trio  

de pranchetas e itinerários às trocas de turno. 

 O número de senhas previstas deverá ser de acordo com o Mapa de 

Controle Operacional (M.C.O) e com o número de viagens a serem 

pesquisadas (amostradas), estando envoltas com gominhas dentro de 

caixa box etiquetada descrita: 

- número e nome da linha e/ou sublinha; 

- número e nome do PC (PC1 + nome ou PC2 + nome ou PC único). 

 Cada caixa Box deverá conter: 

- senhas; 

- gominhas; 

- canetas de reserva; 

- quadro de horário completo destacando as viagens a serem 

pesquisadas; 

- PED correspondente ao PC de saída da viagem; 

- envelopes para recolhimento de senha correspondente ao PC de 

saída da viagem; 

- quadro de dimensionamento de amostra. 

 
7 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

 
De acordo com as viagens amostradas para serem executadas os 

pesquisadores devem estar de posse do material para execução da pesquisa e 

embarcar com antecedência, ou seja, devem ser os primeiros a embarcarem 

no ônibus, postando um pesquisador em cada porta. 

 

7.1  O pesquisador da porta dianteira deverá 
 

 Seguindo o itinerário, anotar com “X” (subir pela porta da frente) no 
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ponto correspondente ao embarque do passageiro entregando-lhe a 

senha e solicitando-lhe que a devolva para o  pesquisador  que está  

junto a porta central e/ou traseira, ao desembarcar; 

 Caso o passageiro não queira receber a senha o pesquisador irá 

marcar um “X” (subir pela porta da frente) no ponto correspondente ao 

embarque do passageiro e anotar na senha a cor da camisa do 

passageiro e/ou outro detalhe marcante como (cor de boné, etc.). O 

pesquisador da porta dianteira deverá ficar de posse desta senha até 

o final da viagem; 

 Quando o passageiro descer pela porta da frente e for identificado 

como evasão, ou seja, o passageiro não se enquadra em nenhuma 

categoria de gratuidade, (deficiente físico, visual, policial e idoso), o 

pesquisador da porta dianteira deverá recolher a senha e marcar um 

“E” (evasão) no ponto referente ao seu desembarque; 

 Quando o passageiro descer pela porta da frente e for identificado 

como gratuidade, o pesquisador da porta dianteira deverá recolher a 

senha e marcar um “G” (gratuidade) no ponto referente ao seu 

desembarque. 
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Resumindo, o pesquisador da porta dianteira terá os seguintes casos de 
marcação de senha: 
 

XE – passageiro embarcou (X) pela porta da frente e desembarcou pela 

porta da frente sendo identificado como evasão (E ). (Grávidas e obesos que 

não pagaram passagem ou que pagaram, mas o agente de bordo não rodou a 

roleta, estudantes e amigos do motorista.); 

XG – passageiro embarcou (X ) pela porta da frente e desembarcou pela 

porta da frente sendo identificado como gratuidade ( G ). (Idoso, deficientes 

físico e/ou visual); 

Ele poderá ter senhas somente com a marcação do ponto de embarque 

(X ) e referência de cor de camisa, para os casos onde o usuário se recusou a 

receber a senha. Estas senhas deverão ter seus pares identificados com o 

pesquisador da porta traseira e passada a limpo os pontos de embarque e 

desembarque do usuário, tão logo chegue ao ponto de controle. 

XR - Se houver resíduo (no término da viagem, chegada ao ponto de 

controle, o passageiro não desembarcar) na parte dianteira do ônibus o 

pesquisador deverá conversar com o usuário, recolher a senha e marcar  com 

um “E” (Evasão) ou “G” (Gratuidade) o último ponto do itinerário (PC) como 

ponto de desembarque deste usuário caso ele desça pela porta dianteira. 

É de responsabilidade dos pesquisadores das portas traseira e central, 

se for o caso, o recolhimento das senhas junto aos passageiros no momento 

do desembarque. 

 
7.2  O pesquisador da porta traseira e ou central, se houver, deverá 
 

 Recolher a senha do passageiro e marcar um “O” (desceu pela porta 

traseira ou central) no ponto referente ao seu desembarque. 

 Caso o passageiro não queira entregar a senha por motivo de não ter 

recebido, recusado ou até jogado fora, o pesquisador irá marcar um 

“O” (desceu pela porta da traseira ou central) no ponto 
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correspondente ao desembarque do passageiro.  

 Anotar com “E” (evasão - qualquer pagante que embarque pela porta 

traseira ou central) no ponto correspondente ao embarque do 

passageiro entregando a senha e avisando para que o mesmo a 

devolva ao desembarcar. Quando este passageiro desembarcar, o 

pesquisador recolherá a senha e marcará com “O” (desceu pela porta 

traseira ou central) no ponto referente ao desembarque do 

passageiro. 

 Anotar com “G” (Gratuidade - deficiente que utiliza cadeira de rodas, 

policial) no ponto correspondente ao embarque do passageiro 

entregando a senha e avisando para que o mesmo devolva ao 

desembarcar. Quando este passageiro desembarcar o pesquisador 

recolherá a senha e marcará com “O” (desceu pela porta traseira ou 

central) no ponto referente ao desembarque do passageiro. 

 Todas as senhas recolhidas deverão ser colocadas dentro do 

envelope reservado para o recolhimento. 

 Ao final da viagem anotar no envelope: 

- a hora do término da viagem; 

- valor da catraca final; 

- perguntar ao cobrador se teve gratuidade na roleta e qual a 

quantidade (passe livre – correios/oficial de justiça); 

- perguntar ao cobrador se teve bilhetes de integração e qual a 

quantidade; 

- se houver resíduo na parte traseira do ônibus recolher a senha e 

marcar com um “O” o último ponto do itinerário (PC) como ponto 

desembarque deste usuário. 

 
Transbordos (OO): 

Transbordo é muito comum ocorrer no ponto de controle das linhas. 

Neste caso surge a seguinte situação: 
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Se a viagem que vai ser pesquisada está recebendo um transbordo no 

PC, o passageiro receberá uma senhas anotada “O (entrou pela porta traseira) 

transbordo no ponto 1, que lhe será entregue pelo pesquisador da porta 

traseira ou central. 

No momento do desembarque deste passageiro, que deverá ser pela 

porta traseira, o pesquisador recolherá a senha anotando “O” no ponto em que 

desembarcou. 

Portanto registros de transbordo a ser marcado na senha é “OO”. 

Esta situação é a mais comum em estações de integração onde o 

passageiro que está fazendo a transferência intermodal embarca pela porta 

traseira ou central. 

 

Resumindo, o pesquisador da porta traseira terá os seguintes casos de 
marcação de senha: 
 

XO – passageiro embarcou (X) pela porta da frente e desembarcou (O) 

pela porta traseira. São os passageiros de catraca, incluindo os gratuitos que 

assinam passe. 

EO – passageiro embarcou pela porta traseira sendo identificado como 

“Evasão” (E ) e desembarcou (O) pela porta traseira. São os passageiros que 

evadem pela porta traseira (portador de deficiência que utiliza cadeira de rodas, 

policial). 

GO – passageiro embarcou pela porta traseira sendo identificado como 

“Gratuidade” (G ) e desembarcou (O) pela porta de traseira. São os 

passageiros com gratuidade na porta traseira, (portador de deficiência que 

utiliza cadeira de rodas, policial). 

XR – passageiro embarcou (X) pela porta da frente, continuou dentro do 

ônibus após o término da viagem ou chegada ao PC “Resíduo” (R) considera-

se que ele desembarcou no ponto de controle PC. 

Ele poderá ter senhas somente com a marcação do ponto de 
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desembarque (O), para os casos onde o usuário não tinha nenhuma senha 

para ser devolvida. 

Estas senhas deverão ter seus pares identificados com o pesquisador 

da frente e passado a limpo os pontos de embarque e desembarque. 

Esta descrição se refere às viagens em que, no ponto de controle, não 

possuíam nenhum passageiro remanescente embarcado, ou seja, ônibus vazio 

quando os pesquisadores se posicionavam para iniciar a viagem. 

Para os casos em que os pesquisadores, ao se postarem no interior do 

ônibus, depararem com alguns passageiros remanescentes da viagem anterior, 

alguns cuidados deverão ser observados: 

a) Passageiros Remanescentes no salão traseiro: 

A catraca inicial da nova viagem não admitirá os passageiros 

remanescentes se eles estiverem no salão traseiro do ônibus (pós-roleta) 

portanto, eles serão computados como passageiros transportados assim que 

receberem a senha com a anotação ( R ) resíduo no ponto de controle (PC) 

embarque pela  porta traseira. 

Esta senha deverá ser entregue, ao passageiro residual, pelo 

pesquisador da porta traseira e/ou central, se houver. 

No momento do desembarque deste passageiro, o pesquisador da porta 

traseira anotará na senha devolvida “O” desembarque pela porta traseira. 

Portanto o resíduo na porta traseira no início da viagem é marcado “RO”. 

b) Passageiros Remanescentes no salão dianteiro: 

O pesquisador da  porta  da   frente,  anotará a catraca inicial e depois 

entregará a senha ao passageiro assinalando (X) no ponto 1. 

 

7.3 Situações atípicas 
 

Durante a realização das pesquisas podem ocorrer situações não 

programadas. Segue abaixo um roteiro de algumas delas com a respectiva 

solução: 
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 O ônibus sofreu um acidente, abalroamento ou empecilho que não 

permita seguir viagem: se o ocorrido for antes da metade do itinerário, 

ou seja, ficar próximo do ponto de controle de partida, o pesquisador 

deverá retornar ao ponto de partida, caso contrário, deverá completar 

a viagem no próximo ônibus, evitando assim perder a próxima viagem 

programada. 

 Passageiros que descem ou sobem fora do ponto de embarque e 

desembarque (PED) deverão ser anotados no ponto seguinte. 

 Na viagem a que ocorrerem transbordo (no caso do ônibus da frente 

estragar), deve-se fazer uma análise do trecho a partir deste ponto 

pois, haverá alteração do fator de rotatividade nesta viagem. Esta 

ocorrência deverá estar constando no relatório como observação, 

cabendo ao técnico validar ou não a viagem. 

A ocorrência de qualquer um dos casos citados deverá estar registrada 

no envelope de pesquisa operacional. 

 

8 PROCESSAMENTO DOS DADOS COLETADOS 

 
8.1 Vistorias dos formulários de campo 

 

O técnico exercendo atividade de processamento dos dados deverá: 

 Separar os envelopes dentro de cada caixa Box referente a cada 

ponto de controle e a cada sublinha; 

 Verificar se todos dados do envelope estão preenchidos, como hora 

de Início e término da viagem, valor da catraca inicial e final, nome 

dos pesquisadores; 

 Verificar se foi feita a anotação das horas de passagem pelo corredor. 

 
8.2 Consistências dos dados 
 

Aceitam-se um erro de diferença entre catraca e senhas com marcação 
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XO de até 5%. Caso ultrapasse este valor e não haja discrepância entre o valor 

da catraca anotada na pesquisa e o valor emitido pela operadora da linha por 

meio do MCO do dia da pesquisa, a viagem é invalidada. 

 
8.3 Tabulação 

 

O técnico exercendo atividade de processamento dos dados deverá: 

 Conferir se todos os envelopes contendo senhas estão nas caixas 

Box dos pontos de controles correspondentes ou das sub linhas 

correspondentes; 

 Verificar se todas as senhas têm duas marcações; 

 Quantificar as senhas de acordo com os códigos: 

XO – passageiros na catraca 

XE – evasão na porta dianteira 

XG – gratuidade na porta dianteira 

XR – resíduo na porta traseira (para efeito de tabulação é considerado como 

pagante) 

EO – evasão na porta traseira 

GO – gratuidade na porta traseira 

OO – embarque no ponto inicial em estações de integração e ponto (para 

efeito de tabulação é considerado como transbordo) 

O número de passageiros que passaram na catraca é igual à diferença  

entre as catracas final e inicial) tendo que ser igual ao número de senhas com 

marcação XO. 

Aceitam-se um erro de diferença entre catraca e senhas com marcação 

XO de até 5%. Caso ultrapasse este valor, já deve se fazer uma última 

conferência da catraca comparando-a com a emitida pela empresa operadora 

da linha por meio do MCO* do dia da pesquisa. Caso coincida as catracas a 

viagem deverá ser realmente invalidada. 

Após a conferência das senhas deve-se dar um visto guardar as senhas 

nos envelopes e nas caixas Box correspondentes, passando imediatamente 
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para a digitação. 

 

8.4 Reunião e condensação do material 
 

As Informações depois de tabuladas serão digitadas no programa da 

BHTRANS- BH13.  

 

9 RESULTADOS 

 
9.1 Relatórios apresentados 

 

 Síntese da Metodologia de Amostragem 

 Determinação de Operação de Serviço – BHTRANS (DOS) referente 

ao dia de execução da pesquisa 

 Relatório de controle sobe e desce (dados consolidados) 

- número e nome da linha;  

- sentido;  

- código e data; 

- itinerário; 

- data e dia da semana; 

- hora programada para saída da viagem; 

- período da viagem;  

- catraca inicial e catraca final; 

- senha branca (entra, sai,saldo); 

- senha vermelha (entra, sai, saldo); 

- total (entra, sai, saldo); 

- diferença da catraca; 

 Relatório de Não Pagantes 

- número da linha; 

- PC código;  
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- hora de saída da viagem; 

- data da viagem; 

- porta dianteira: evasão e gratuidade; 

- porta traseira: evasão e gratuidade; 

- gratuidade na catraca; 

- catraca;  

- pagantes; 

- resíduo; 

- transbordo; 

- número de passageiros de integração; 

- em relação os pagantes na porta dianteira, traseira e total: 

percentual de gratuidade; 

Percentual de evasão; 

Gratuidade + Evasão; 

- passageiros transportados; 

- em relação à catraca na porta dianteira, traseira e total:  

Percentual de gratuidade;  

Percentual de evasão; 

Gratuidade + Evasão. 

 Relatório de Fator de Rotatividade por sentido e Horário 

- número e nome da linha; 

- data e dia da semana; 

- código e data do itinerário; 

- sentido;  

- hora programada; 

- número de passageiros transportados; 

- maior número transportado; 

- fator de rotatividade. 

 Relatório de Sobe e Desce por Ponto 
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- número e nome da linha; 

- sentido; 

- data e dia da semana; 

- código e data do itinerário; 

- hora programada para viagem; 

- ponto de entrada; 

- ponto de saída; 

- total de passageiros; 

- relatório de tempo de duração da viagem por sentido/horário; 

- número e nome da linha;  

- data e dia da semana; 

- código e data do itinerário; 

- sentido; 

- hora programada; 

- início; 

- término; 

- duração das viagens;  

- relatório de média de duração das viagens nos horários de pico. 

 

9.2 Informações Sintéticas 
 

Estas informações estão disponível Sistema BH13.  

 

9.3 Anexos 
 

 Modelo de senha 

 Modelo do envelope de Pesquisa Operacional 

 Levantamento de Itinerário 
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Modelo de Senha  (Frente)
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Levantamento de Ponto de Embarque e Desembarque (PED)
 

LEVANTAMENTO DE ITINERÁRIO 

Número da linha Sentido: PC1/PC2 PC2/PC1 

PC ÚNICO Nome da linha 

Descrição do sentido Gerênciamento: DER BHTRANS 

OUTROS Descrição/Sublinha: 

Nome da empresa operadora: Tempo de viagem: 

Data: Dia da semana:  Nº PORTAS:      2portas 3portas 

Pesquisador: Observações: 

Condições do PC: Abrigo: Sim 

Banheiro: Sim 

Segurança: Normal 

Telefone: 

Não Não 

Atenção 

Nº. do 
Ponto Rua ou Avenida 

Nº.do 
Logradouro Referência 
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10 GLOSSÁRIO 

 

Carregamento: número de pessoas sendo transportadas. 

Demanda: procura por algum serviço. 

Flutuação da demanda: variação da procura por um serviço no espaço de 

tempo. 

HPM: Hora Pico Manhã. 

Índice de Renovação: também chamado de fator de rotatividade. É a relação 

entre o número de passageiros transportados e o número máximo de 

passageiros que estavam no ônibus, num determinado trecho da viagem. 

M.C.O : Mapa de controle Operacional. 

Nível de Serviço:  ou lotação  do  veículo, é  medido usando-se a taxa de 

passageiros em pé, por m², dentro do ônibus. 

Ocupação Crítica de Passageiros: Número máximo de passageiros que 

estavam no ônibus, num determinado trecho da viagem. 

Pontos de Parada de ônibus: é o local onde os ônibus param para atender 

aos movimentos de embarque e /ou desembarque de passageiros. Também 

definido como PED ponto de embarque e desembarque. 

Trecho Crítico: trecho em que se verifica a maior ocupação de passageiros. 

Unidade Amostral: elemento a ser amostrado. 
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1  INTRODUÇÃO 

O Manual de Pesquisa tem por objetivo divulgar, de forma simples 

e direta, a sistematização do processo de pesquisa aplicado na Empresa 

de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte - BHTRANS. 

Acreditamos que as metodologias descritas possam subsidiar a 

todos que atuam ou necessitam de informações na área de transporte e 

trânsito. 

2  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Algumas observações quanto ao perfil do pesquisador e os 

recursos materiais utilizados devem ser consideradas no intuito de 

minimizar erros e imprevistos fundamentando a coleta resultante em uma 

aplicação eficiente para a empresa. 

2.1  Perfil do pesquisador 

2.1.1 Pesquisador exercendo atividade de coleta de dados: 

 Estar cursando no mínimo o segundo grau;  

 Boa caligrafia alfanumérica; 

 Capacidade de raciocínio lógico e abstrato; 

 Raciocínio espacial; 

 Bom nível de atenção concentrada e difusa; 

 Iniciativa; 

 Bom relacionamento interpessoal; 

 Estar ciente do trabalho a ser realizado e ter disponibilidade total para 

o horário contratado. 
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2.1.2 Pesquisador exercendo atividade de líder de equipe: 

Além dos requisitos referidos no perfil anterior, o pesquisador deverá ter: 

 Capacidade de liderança positiva. 

2.1.3 Pesquisador exercendo atividade de processamento de pesquisa: 

 Ter conhecimento e domínio do trabalho realizado em campo. 

 Ter razoável domínio de planilhas eletrônicas, editores de textos e 

software de desenhos gráficos e apresentação. 

2.2  Recursos Materiais 

2.2.1 Uniforme: 

 Colete padronizado pela Assessoria de Marketing da BHTRANS 

sendo que para o turno da noite deverá ter uma tarja refletiva na 

frente e costas por motivo de segurança. 

 Boné padronizado pela Assessoria de Marketing da BHTRANS; 

 Capa de chuva transparente; 

 Relógio de pulso digital; 

 Crachá de identificação; 

 Caneta. 

 

2.2.2 Equipamentos básicos 

 Pranchetas lisas; 

 Pranchetas com contadores mecânicos; 

 Galão de água 5 litros, na proporção de 1 galão para cada 8 

estagiários; 

 Bancos dobráveis; 

 Veículos equipados com hodômetro e giroflex móvel para 

levantamento de campo e transporte de material e pessoal; 

 Equipamentos de comunicação móveis (telefones celulares) e/ou 



 
 

5 
 

(rádios de comunicação) nos veículos; 

 Cronômetros; 

3 OBJETIVO 

 

Esta pesquisa possibilita o levantamento da ocupação do veículo, por 

meio da estimativa visual do número de passageiros no seu interior, com base 

em gabaritos para registro visual de carregamento, em pontos preestabelecidos 

de uma via, por um determinado período de tempo, e quantificar demanda 

reprimida ou não. 

4 APLICAÇÃO 

 Estimar e/ou avaliar o nível de serviço da linha pesquisada; 

 Permitir avaliar se a frequência de viagens da linha analisada atende 

a demanda solicitada; 

 Eliminar pontos de embarque e desembarque e ou 

redimensionamento desses; 

 Auxiliar no processo de modelagem de viagens e de sua atribuição à 

rede viária existente; 

 Permitir decidir onde se deve priorizar os recursos disponíveis uma 

vez que identifica os locais que transportam mais pessoas; 

 Permitir quantificar, se a pesquisa for realizada em ponto de 

embarque e desembarque, o número de passageiros que tentam 

embarcar e não o conseguem, por linha , a cada passagem de um 

veículo de transporte coletivo; que é definido como demanda 

reprimida no ponto; 

 Estimar o nível de serviço da linha naquele ponto no período 

pesquisado; 

 Aferir índice de rotatividade*; 
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 Avaliar o cumprimento do quadro de horário; 

 Apresentar a flutuação do índice de ocupação, no local pesquisado, 

no tempo (hora-a-hora) , no espaço (via-a-via) na região etc.; 

 Aferição aproximada das informações contidas no Mapa de Controle 

Operacional (M.C.O); 

 Avaliação do volume de passageiros do STCO* que passam por um 

determinado corredor ou ponto num intervalo de tempo. 

5 AMOSTRAGEM 

De modo geral esta pesquisa é feita nos horários de pico de acordo com 

o tipo de serviço (diametral, perimetral, circular etc.) usa-se pesquisar os 

horários fora pico. 

A ocupação dos veículos é função do uso do solo, do motivo do 

deslocamento, do horário e do dia da semana. Assim a ocupação dos ônibus 

tem picos acentuados de manhã e à tarde, pois nestes horários é que a grande 

maioria de seus usuários está indo ou voltando do trabalho ( motivo do 

deslocamento é então casa-trabalho / trabalho-casa e nos horários de pico) , o 

dia da semana é os dias úteis. 

Quanto ao uso do solo, a influência é muito visível nos ônibus, na 

medida em que as vias que percorrem bairros muito populosos, de renda baixa 

e que servem regiões de concentração industrial ou comercial/de serviços, têm 

ônibus muito mais “carregados” que as vias de regiões de renda alta ou média. 

Para definição da amostra devemos levar em consideração o motivo da 

solicitação do cliente. 

Se for, por exemplo, um caso de demanda reprimida nos horários de 

pico, devemos ter uma amostra representativa dos dias úteis definidos nos 

picos da manhã e da tarde (considerar o pico da região em questão de acordo 

com o serviço oferecido) obtida por contagens de 2 a 3 horas em cada um dos 

períodos. 
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6 PROGRAMAÇÃO 

6.1 Importância da visita em campo 

O técnico deverá ir a campo para verificar as condições do trecho e/ou 

do PED a ser pesquisado, assim evitará possíveis surpresas que poderão 

interferir na coleta dos dados. 

Quando o técnico verifica, na visita em campo, que existe grande 

número  de demanda reprimida no PED consequentemente um pesquisador 

ficará encarregado de anotar quantas pessoas não conseguiram embarcar e o 

outro pesquisador anotará somente o nível de serviço acrescido da informação 

do seu colega quanto ao número de demanda reprimida no  local, naquele 

instante. 

6.2 Dimensionamento da equipe 

O número de pesquisadores vai depender da quantidade de linhas e sua 

frequência. Se for somente uma linha a ser pesquisada, apenas um 

pesquisador é suficiente no ponto de embarque e desembarque ou trecho; mas 

se no mesmo ponto houver várias linhas a serem pesquisadas será necessário 

aumentar o número de pesquisadores. 

Este critério deverá ser analisado pelo técnico após vistoria em campo; 

conhecido o número de linhas que para no PED ou que passa pelo trecho 

pesquisado, determina-se a quantidade de pesquisadores necessários. 
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7 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

O método utilizado para coleta de dados é o de observação visual da 

ocupação de passageiros por ônibus quando da sua passagem pelo ponto 

analisado. 

Para facilitar a observação, o formulário de campo possui gabarito para 

registro visual de carregamento contendo desenhos que representam a 

situação observada no momento de passagem do ônibus no ponto de 

embarque e desembarque (PED) ou trecho da via. 

O pesquisador exercendo função de coleta de dados ficará postado na 

calçada junto ao ponto de embarque e desembarque ou a algum trecho do 

itinerário previamente determinado e anotará o código de ocupação 

correspondente a situação na passagem do ônibus de acordo com o gabarito 

para registro visual. 

O código de ocupação 
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 Cód. A- Nenhum em pé visualizado; 

 Cód. B- Até um passageiro em pé visualizado por vão de portas ou 

janelas; 

 Cód. C- Até dois passageiros em pé visualizados por vão de janelas e 

até três através das portas; 

 Cód. D- Até quatro passageiros visualizados por vãos de janelas e até 

5 por vãos de portas; 

 Cód. E- Cinco ou mais passageiros visualizados por vão de janelas e 

6 ou mais através das portas. 

 Imediatamente após deverá anotar: 

 O horário de passagem do ônibus pelo trecho ou PED a ser 

pesquisado; 

 O número da linha; 

 O tipo de ônibus:  ( P ) Padron 

     ( M ) Micro-ônibus  

      ( A ) Articulado 

 O número do veículo; 

 Se algum passageiro deu sinal e o ônibus não parou por estar 

completamente cheio, deve-se anotar na coluna de demanda 

reprimida o número de passageiros que não conseguiram embarcar. 

8 PROCESSAMENTO DOS DADOS COLETADOS 

8.1 Vistoria dos formulários: 

O técnico exercendo atividade de processamento de pesquisa receberá a 

pesquisa verificando se todos os dados estão preenchidos. No caso de alguma 

ocorrência, como falta de preenchimento de algum campo, ele reportará ao 

técnico responsável que após solucionar o problema passará este material para 
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ser digitado. 

8.2 Consistência dos dados: 

Feita a digitação, o técnico exercendo atividade de processamento de 

pesquisa fará uma triagem nos relatórios e caso encontre erros, como valores 

discrepantes, datas, nome de logradouro, referência e outros, a pesquisa 

retornará para digitação com a indicação precisa dos locais onde se torna 

necessário à correção. 

Deve-se verificar se nos horários onde houve demanda reprimida o 

código de ocupação foi o “E“ completamente lotado. 

No caso de pesquisas feitas em pontos consecutivos de uma mesma 

linha uma forma de medir a consistência dos dados é verificar a coerência 

entre um ponto e o outro. 

8.3 Tabulação: 

Como esta pesquisa não necessita passar pela fase de tabulação, os 

dados são diretamente digitados numa planilha de Excel que contém as 

colunas informativas de: horário, linha, número do veículo, código de ocupação 

e se houve demanda reprimida ou não. 

8.4 Reunião condensação do material: 

Após lançamento dos dados, os mesmos são filtrados por nível de 

serviço (código de ocupação) por horário e por linha, gerando um relatório 

contendo uma tabela e seu respectivo gráfico. 

Tal tabela apresenta o nível de serviço para cada hora de passagem do 

ônibus no PED e/ou num determinado trecho acompanhada do número da 

linha pesquisada. 
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9 RESULTADOS 

9.1 Relatórios apresentados: 

 Planilha contendo o nível de serviço por linha e o horário de 

passagem pelo PED e/ou trecho; 

 Gráfico de Ocupação Visual no PED Horário X Nível de Serviço X 

Linhas; 

 Gráfico de Ocupação Visual da Linha Horário X Nível de Serviço 

9.2 Informações sintéticas: 

Nesta pesquisa não são retiradas informações sintéticas. 

9.3 Anexos: 

9.3.1 Estudo sobre o gabarito da Pesquisa de Ocupação Visual ônibus 

Considerações e Justificativa:  

Neste tipo de pesquisa é usado um formulário que contém gabarito com 

desenhos mostrando cada situação de carregamento do ônibus pesquisado. 

Estes gabaritos possuem para cada situação um código de ocupação seguido 

de suas respectivas classes. 

Para definição das classes de ocupação é recomendado normalmente 

que seja feita em passo de 20 em 20 ( 0---20, 20---40, 40---60, 60---80, 80--- 

100 - boletim técnico nº 31 da CET ). 

Alterações Realizadas:  

Dentro da frota gerenciada pela BHTRANS, temos uma variação nos 

padrões dos ônibus conforme: chassi, carroceria, posição do motor, ano de 

fabricação e comprimento. 

 Cód. A- Nenhum em pé visualizado; 

 Cód. B- Até um passageiro em pé visualizado por vão de portas ou 

janelas; 
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 Cód. C- Até dois passageiros em pé visualizados por vão de janelas e 

até três através das portas; 

 Cód. D- Até quatro passageiros visualizados por vãos de janelas e até 

5 por vãos de portas; 

 Cód. E- Cinco ou mais passageiros visualizados por vão de janelas e 

6 ou mais através das portas 

Classes de ocupação por tipo de ônibus: 

Cód 

. 
Padron 

Média Das 

Classes 

Micro- 

Ônibus 

Média 

Das 

Classes 

Articulado 
Média Das 

Classes 

1 0 -------30 15 0 ------15 7,5 0 ------32 16 

2 31------45 38 16----- 23 19,5 33-----60 46,5 

3 46------55 50,5 24----- 27 25,5 61-----91 76 

4 56 ------ 75 65,5 28------- 33 30,5 92------124 108 

5 76 -------95 85,5 34------- 40 37 125-----140 132,5 

 
Os intervalos das classes para cada tipo de ônibus, foram estabelecidos 

observando a descrição de cada situação de carregamento com seus 

respectivos desenhos, considerando também o número de passageiros 

assentados e a capacidade total de ocupantes. 

 Ônibus tipo Padron: 

Número médio de passageiros assentados = 38 

Média da capacidade total de ocupantes = 80 

 Ônibus tipo Micro ( Padrão 10): 

Número de passageiros assentados = 20 

Capacidade total de ocupação = 35 

 Ônibus tipo Articulado (Padrão 3): 

Número de passageiros assentados = 46 

Capacidade total de ocupação = 130 

 
Observações: 
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 Para todos estes cálculos foram levados em consideração o número 

de 5 passageiros/m2 (hora Pico) e 3  passageiros/m2 (fora Pico). 

 Número de passageiros para cada código de ocupação, será a média 

da classe . 

10 GLOSSÁRIO 

Carregamento: número de pessoas sendo transportadas. 

Demanda: procura por algum serviço. 

Flutuação da demanda: variação da procura por um serviço no espaço de 

tempo. 

HPM: Hora Pico Manhã. 

Índice de Renovação: também chamado de fator de rotatividade. É a relação 

entre o número de passageiros transportados e o número máximo de 

passageiros que estavam no ônibus, num determinado trecho da viagem. 

I.D. O: Índice de desempenho operacional. 

M.C.O : Mapa de controle Operacional. 

Nível de Serviço: lotação do veículo – É medido  usando-se a taxa de 

passageiros em pé, por m², dentro do ônibus. 

Ocupação  Crítica  de Passageiros: número máximo de passageiros que 

estavam no ônibus, num determinado trecho da viagem. 

Pontos de Parada de Ônibus: é o local onde os ônibus param para atender 

aos movimentos de embarque e /ou desembarque de passageiros. Também 

definido como PED ponto de embarque e desembarque. 

STCO : Sistema de Transporte coletivo. 
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Trecho Crítico: trecho em que se verifica a maior ocupação de passageiros. 

Troncal Paradora: atendimento a corredores, área central proporcionando 

também ligação entre bairros, com pontos de parada aproximadamente de 500 

em 500 metros. 

Troncal Radial Direta: Ligação direta sem efetuar paradas entre a estação e a 

região desejada. 

Unidade Amostral: elemento a ser amostrado. 

Variações sazonais: variações relativas às diferentes épocas do ano (férias 

escolares, mês natalino, etc.). 

Variações diárias: variações relativas aos diferentes períodos do dia (pico da 

manhã), pico do almoço, pico bancário, fora pico, pico da noite, etc.). 

Velocidade média: é a razão entre a distância a ser percorrida numa dada rota 

e o tempo médio gasto para percorrê-la. 
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FISCALIZAÇÃO DO NÍVEL DE CONFORTO EM ESTAÇÕES - VEÍCULOS PADRON MOVE 

PORTA À ESQUERDA 

Nº Linha: Nome da Linha: Consórcio: 

Local: Sentido: ( )C/B ( )B/C ( )Horário ( )Anti-horário 

Data: Agente: Mat.: Agente: Mat.: 

Referência: Coleta: 1ª 2ª 3ª 4ª Autuação 

Nº do 
veículo 

Horário Cod. Ocupação  

A 

 

   

   

   

    
Todos os passageiros assentados. 

   

    

B 

A
u

tu
a
ç
ã

o
 

N
o

tu
rn

o
 

 

   

   

   

   Até 1 passageiro visualizado em pé por vão de janelas. 

(Taxa de ocupação menor que 1 pass./m
2
)    

    

C 

A
u

tu
a
ç
ã

o
 

N
o

tu
rn

o
 

 

   

   

   

   
De 2 a 3 passageiros visualizados por vão de janelas e portas. 

(Até 3 pass./m
2
)    

    

D 

A
u

tu
a
ç
ã

o
 F

o
ra

 P
ic

o
 

 

   

   

   

   
De 4 a 5 passageiros visualizados por vão de janelas e portas. 

(Até 5 pass./m
2
)    

    

E 

A
u

tu
a

ç
ã

o
 

 

   

   

   

   
6 ou mais passageiros visualizados por vão de janelas e portas. (Taxa de 

ocupação superior a 5 pass./m
2
)    

     

   

   

   

   

   

   

Pico Fora Pico Noturno 

5 3 0 
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FISCALIZAÇÃO DO NÍVEL DE CONFORTO - CONVENCIONAL VEÍCULO E PADRON MOVE PORTA 

À DIREITA 

Nº Linha: Nome da Linha: Consórcio: 

Local: Sentido: ( )C/B ( )B/C ( )Horário ( )Anti-horário 

Data: Agente: Mat.: Agente: Mat.: 

Referência: Coleta: 1ª 2ª 3ª 4ª Autuação 
Nº do 

veículo 
Horário 

Cod. 

Ocupação  
 

A 

 

   

   

   

    
Todos os passageiros assentados.    

    
 

B 

A
u

tu
a

ç
ã

o
 N

o
tu

rn
o

 

 

   

   

   

   Até 1 passageiro visualizado em pé por vão de janelas. 

(Taxa de ocupação menor que 1 pass/m2)    

    
 
C 

A
u

tu
a

ç
ã

o
 N

o
tu

rn
o

 

 

   

   

   

    
De 2 a 3 passageiros visualizados por vão de janelas e portas. 

(Taxa de ocupação de até 3 pass./m2) 
   

    
 
D 

 

A
u

tu
a

ç
ã

o
 F

o
ra

 P
ic

o
 

 

   

   

   

    
De 4 a 5 passageiros visualizados por vão de janelas e portas. 

(Taxa de ocupação de até 5 pass./m2) 
   

    
 

E 

A
u

tu
a

ç
ã
o
 

 

   

   

   

    
6 ou mais passageiros visualizados por vão de janelas e portas. 

(Taxa de ocupação superior a 5 pass./m2) 
   

   Faixa 
Horária 

Regulamento de Serviço do Transporte Público por Ônibus 

Decreto 13.384 - 12 de Novembro de 2008 Amparo Legal: Anexo I Art.:10 a 17. 

Enquadramento Cód. 26003. Viagem com ocupação acima da permitida para o período de 

operação. Faixa Horária: Anexo III Art.: 3.1.5 Períodos de Pico. 

 
Taxa de Ocupação Máxima de pass/m² em pé: Anexo III Art.: 3.1.7. 
 

Pico Fora 
Pico 

Noturno 

5 3 0 
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 FISCALIZAÇÃO DO NÍVEL DE CONFORTO ÔNIBUS 
SUPLEMENTAR 

N° LINHA NOME DA LINHA 

LOCAL SENTIDO: 
( ) PC1/PC2 ( ) PC2/PC1 ( ) OUTRO: -----------------------------------------
-------- 

DATA AGENTE MATRÍCULA AGENTE MATRÍCULA 

REFERÊNCIA COLE
TA 

1ª 2ª 3ª 4ª AUTUAÇÃO 

VEÍCULO HORÁRIO OCUPAÇÃO IMAGEM DESCRIÇÃO 

    
 
 

 

 

 
 
 
 
 

NÍVEL A 
 

Todos os passageiros 
assentados 

(Taxa de ocupação de 0 
passageiros em pé por 

m2) 

   

   

   

   

   

   

   

    
 
 

 

 

 
 
 
 
 

NÍVEL B 

 
Até três passageiros em 
pé visualizados por vãos 

de portas e janelas. 
(Taxa de ocupação de até 

4 pass/m2). 

   

   

   

   

   

   

   

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 

NÍVEL C 

 
Mais de três passageiros 
visualizados por vão de 

portas e janelas. (Taxa de 
ocupação maior que 4 

pass./m2). 

   

   

   

   

   

   

   

OBSERVAÇÕES: 
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1  INTRODUÇÃO 

 O Manual de Pesquisas tem por objetivo divulgar, de forma 

simples e direta, a sistematização do processo de pesquisa aplicado na 

empresa gestora do Transporte e Trânsito de Belo Horizonte - BHTRANS. 

Acredita-se que as metodologias descritas possam subsidiar a 

todos que atuou necessitam de informações na área de transporte e 

trânsito. 

Foram delineados todos os contornos para a eficiente realização 

de uma pesquisa partindo do perfil do pesquisador, passando por 

amostragem, elaboração da metodologia, preparo para coleta, 

treinamento, acompanhamento e consistência dos dados. 

 

2  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Algumas observações quanto ao perfil do pesquisador e os recursos 

materiais utilizados devem ser consideradas no intuito de minimizar erros e 

imprevistos fundamentando a coleta resultante em uma aplicação eficiente para 

a empresa. 

 

2.1  Perfil do pesquisador 

 

Pesquisador exercendo atividade de coleta de dados: 

 Estar cursando no mínimo o segundo grau;  

 Boa caligrafia alfanumérica; 

 Capacidade de raciocínio lógico e abstrato; 

 Bom nível de atenção concentrada e difusa; 

 Iniciativa; 

 Bom relacionamento interpessoal; 

 Estar ciente do trabalho a ser realizado.  
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2.2  Recursos Materiais 

 

2.2.1 Uniforme: 

 Colete padronizado pela  BHTRANS sendo que para o turno da noite 

deverá ter uma tarja refletiva na frente e costas por motivo de 

segurança; 

 Boné padronizado pela BHTRANS; 

 Capa de chuva transparente; 

 Relógio de pulso digital; 

 Crachá de identificação; 

 Caneta. 

 

2.2.2 Equipamentos básicos 

 Pranchetas lisas; 

 Pranchetas com contadores mecânicos; 

 Galão de água 5 litros, na proporção de 1 galão para cada 8 

pesquisadores; 

 Bancos dobráveis; 

 Veículos equipados com hodômetro e giroflex móvel para 

levantamento de campo e transporte de material e pessoal; 

 Cones para sinalização padrão BHTRANS; 

 

3 OBJETIVO 

 

Esta pesquisa possibilita a determinar o número de veículos que passam 

por uma por uma seção ou interseção de vias em um período de tempo 

prefixado, classificados por categorias*, sentido e direção. 
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4 APLICAÇÃO 

 

 Estudos de capacidade* de vias, projetos geométricos, controle de 

tráfego; 

 Análise dos dispositivos de controle necessários a uma dada 

interseção ou trecho de via, como no caso de implantação de 

semáforo, rotatórias* e lombadas eletrônicas; 

 Classificação de vias segundo a função (local, coletora, arterial*etc.); 

 Auxiliar na metodologia para classificação de pontos críticos de 

acidentes; 

 Estimar a receita para implantação de pedágios e/ou controle de 

acesso; 

 Estudar tendências de volume de tráfego, variações sazonais*, 

diárias* e série histórica*; 

 Fornecer insumos para a definição ou avaliação de desempenho do 

plano de circulação viária; 

 Fornecer dados para a definição dos tempos de ciclos de um 

semáforo em questão. 

 

5 AMOSTRAGEM 

 

De acordo com o Boletim Técnico da CET N.º 31 . Para medir a 

utilização média de uma via , o melhor índice é o volume diário médio -VDM 

para análise de capacidade, no entanto, é necessário saber quais são os 

“picos” de fluxos e sua relação com a capacidade da via. 

No caso do volume diário médio - VDM sua estimativa a partir de 

contagens rápidas sempre incorrerá em erro. A questão é saber qual é o erro e 

o que se admite como tolerável. 

A amostra mínima desejável é, portanto , a que representa o fluxo de um 

dia útil, no pico da manhã e da tarde, obtida por contagens de 2 a 3 horas em 
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cada um dos períodos. Esta amostragem é normalmente suficiente pois o fluxo 

médio não varia muito de dia para dia. Para uma maior precisão pode ser 

obtida, no caso de realizar contagem em vários dias úteis, extraindo-se  o valor 

médio por período. 

As pesquisas são realizadas rotineiramente no período de 06:00 às 

20:30 horas, ou seja, 14 horas e 30 minutos e só usamos períodos menores de 

contagem por solicitação do cliente. 

 

6 PROGRAMAÇÃO 

 

6.1 Importância da visita ao campo 

 

É de fundamental importância que o  técnico de engenharia  de  tráfego 

vá ao campo para fazer levantamentos e/ou reconhecimento do local pois além 

de estar ciente das “atuais” características operacionais da via, ele também 

poderá avaliar questões como: segurança para os pesquisadores,  existência 

de desvios operacionais, obras e outros empecilhos para a realização da 

pesquisa. 

Quando só se conta com a experiência do técnico e este levantamento é 

feito no escritório, poderemos ser surpreendidos e ter que refazer a pesquisa, 

gerando mais custos e atrasos em cronogramas. 

 

6.2 Preenchimento do formulário “Levantamento em Campo de 

Contagens Classificadas” 

 

6.2.1 Construção do Croqui: 

Após o preenchimento do cabeçalho do formulário de Levantamento em 

Campo de Contagens Classificadas de Veículos, o técnico, em visita a campo 

preferencialmente no horário de pico, deverá: 

 Realizar um croqui contendo todos os movimentos existentes na 

seção ou no caso de interseção, deverão ser considerados além dos 
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movimentos permitidos, os não permitidos que ocorram com relativa 

frequência; 

 Localizar no croqui o norte geográfico, e a partir deste, numerar cada  

via  em  ordem  crescente  e em sentido horário. Este procedimento 

facilitará, além da entrada  dos dados no sistema de tabulação, 

posteriores estudos de séries históricas; 

 Assinalar no croqui nome e referências em todas as ruas que fazem 

parte da interseção ou da seção pesquisada; 

 Tais referências deverão ser a rua da esquina mais próxima, 

reforçada por equipamentos conhecidos como: comércio, igreja ou 

prédio público. 

 

6.2.2 Dimensionamento dos movimentos: 

Para facilitar o dimensionamento de pessoal e execução da ordem de 

serviço deve-se agrupar os movimentos conforme os parâmetros de avaliação 

descritos abaixo: 

 Estar atento ao volume de veículos que ocorre em cada movimento e 

no caso de haver ocorrência de algum movimento com grande fluxo 

de determinada categoria de veículos; por exemplo ônibus, este 

movimento poderá ser dividido com outros pesquisadores; um 

pesquisador conta somente ônibus e o outro conta automóveis e 

caminhões; 

 Recomenda-se que o pesquisador não seja responsabilizado por 

fluxos de mais de 2000 veículos por hora; 

 O número máximo aconselhável de faixas de tráfego sob as 

responsabilidade de um pesquisador são três, podendo em casos 

excepcionais atingir quatro; 

 No caso de interseções com baixo fluxo de veículos o técnico poderá 

colocar até três movimentos para um pesquisador observar, em 

média, utiliza-se um pesquisador para cada dois movimentos; 

 Não colocar movimentos de sentidos opostos para um mesmo 
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pesquisador contar. 

 

6.3 Dimensionamento da Equipe  

 

De posse do levantamento de campo da interseção ou trecho a ser 

pesquisado, que já considera o número de movimentos e o grau de dificuldade  

de  contar  cada  movimento,  confecciona  a  ordem   de serviço. Visando a 

otimização no dimensionamento da equipe deverão ser considerados os 

seguintes aspectos: 

 Ao programar a ordem de serviço selecionar, se possível, locais de 

pesquisas que estão próximos um dos outros;

 Se houverem várias interseções próximas a serem pesquisadas, 

dependendo da complexidade de cada uma, o técnico poderá reduzir 

o número de pesquisadores reservas designando apenas um para 

fazer reserva em várias interseções;

 O líder de equipe poderá ficar responsável por várias interseções 

próximas economizando também veículo para o deslocamento.  Caso 

não seja possível por serem pontos distantes, o técnico indicará um 

pesquisador para exercer atividade de líder de equipe para cada 

ponto de coleta que se fizer necessário;

 O período máximo para trabalho em campo é de 5 horas com 

revezamento, ou seja realizar uma pesquisa com duração de 16 horas 

precisaremos de 3 turnos de 6 horas.

 

6.4 Treinamento  

 

Todo pesquisador que exercer atividade de coleta de dados deverá: 

 Estar ciente dos objetivos da pesquisa;

 Executar croqui;

 Manusear corretamente o contador;
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 Preencher o formulário contagem classificada de veículos;

 Se posicionar em local de boa visibilidade do movimento a ser 

pesquisado;

 Manter o relógio aferido;

 Assimilar a ordem de serviço e chegar sempre com 10 minutos de 

antecedência no local da pesquisa;

 Anotar todos os problemas que houverem em campo como 

congestionamento, acidentes, chuva forte, obras e outros imprevistos 

indicando o horário de início e término da ocorrência;

 Se designado para função de reserva, fazer a reserva marcando no 

formulário de pesquisa com a letra “R” todos os intervalos em que 

fizer  as anotações e identificar-se escrevendo seu nome legível 

seguido da letra “R” no campo destinado a identificação do 

pesquisador;

 Não abandonar o local de trabalho até que chegue o substituto ou 

reserva.

 

6.5 Preparação do Material de Campo 

  
6.5.1 Recursos Materiais: 

Além dos recursos  materiais básicos para execução de pesquisas 

indicados no item 2.2.2 serão utilizados os seguintes materiais: 

 Formulário:  Levantamento em Campo de Contagens Classificadas 

previamente preenchido; 

 Formulário: Contagem classificada de veículos; 

 Pranchetas com contadores manuais ou eletrônicos com aferição da 

BHTRANS; 

 Bancos dobráveis; 

 Envelopes pardo tamanho ofício. 
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6.5.2 Preparação do material para execução da pesquisa de campo: 

 

De  posse  da  ordem  de  serviço  e  do  levantamento  feito  em  campo      

o responsáel exercendo atividade de processamento de pesquisa  verificará 

quais locais que estão programados para realização da pesquisa  e preencherá 

o cabeçalho do formulário de contagem classificada de veículos exceto nome 

do pesquisador e clima. Também deverá fazer o croqui de acordo com o 

levantamento de campo, considerando o número de movimentos para cada 

pesquisador. 

Após realizada esta etapa ele preencherá o envelope pardo com o nome 

do local a ser pesquisado, a data da execução da pesquisa e quantas 

pranchetas com quantos contadores serão utilizadas na pesquisa. 

No dia anterior à realização da pesquisa, este material deverá ser 

conferido pelo técnico responsável e entregue ao motorista encarregado  de 

transportar o material e os pesquisadores. 
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7 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

 

 Os pesquisadores exercendo atividade de coleta de dados devem 

estar no local com no mínimo dez minutos de antecedência da hora 

marcada uniformizados com seus relógios aferidos; 

 O técnico responsável pelo turno da manhã fará a distribuição dos 

pesquisadores e líderes de campo nos veículos, determinando a área 

de atuação de cada um. É conveniente que o turno da manhã tenha 

transporte especial. Os técnicos dos demais turnos verificarão a troca 

de turno remanejando pesquisadores nos pontos se necessário; 

 Os pesquisadores devem ficar postados ao lado da via em situação 

de boa visibilidade e segurança. Munidos de prancheta com 

contadores mecânicos fixados e formulário para anotação contendo o 

croqui do local com os movimentos que irão ser pesquisados; 

 No caso mais rotineiro de classificação para tráfego urbano em auto, 

ônibus, caminhão e motocicleta, para cada categoria usa-se um 

contador mecânico. Assim, casos em que o pesquisador contar um 

movimento ele terá afixado em sua prancheta quatro contadores e em 

casos  de  estar contando dois movimentos ele terá afixado em sua 

prancheta 08 contadores; 

 A transcrição dos dados dos contadores para o formulário de 

pesquisa precisa ser feita rigorosamente nas horas pré-determinadas 

de 15 em 15 minutos para possibilitar a análise da flutuação da 

demanda; 

 O pesquisador que fará a reserva deverá marcar no formulário de 

pesquisa de contagem classificada com a letra “R” todos os intervalos 

em que ele fez reserva, e escrever seu nome legível no campo 

próprio do formulário colocando a letra “R” para indicar que ele foi 

reserva neste período; 

 É fundamental também a anotação da hora de início e do término de 

quaisquer eventos que possam influir nos resultados da pesquisa, 
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como acidentes, obras, afundamento de pista, congestionamentos e 

outros; caso não forem devidamente anotados, farão com que o fluxo 

medido na seção de pesquisa seja menor do que realmente é, ou 

seja, ele não refletirá a demanda e sim a capacidade da seção nas 

condições predominantes; 

 Na troca de turno o pesquisador que está substituindo o outro deverá 

estar ciente do movimento a ser pesquisado e o técnico responsável 

pelo turno fará o acompanhamento desta troca, avaliando o 

andamento da pesquisa; 

 O fechamento da pesquisa consiste em determinar a forma de 

reunião dos pesquisadores e do material que no caso de interseções 

próximas poderá ser em um único local previamente combinado. O 

líder de equipe ficará encarregado do recolhimento das pesquisas  

verificando o preenchimento   das mesmas e aguardar o recolhimento 

do material pelo motorista; 

 

8 PROCESSAMENTO DOS DADOS COLETADOS 

 

8.1 Vistoria dos formulários de campo 

 

O técnico responsável receberá a pesquisa verificando se todos os 

dados estão preenchidos. No caso de alguma ocorrência como falta de 

preenchimento de algum campo, ele reportará ao responsável que, após 

solucionar o problema, passará este material para ser digitado. 

 

8.2 Consistência dos dados 

 

Feita a digitação o responsável fará uma triagem nos relatórios e caso 

encontre erros, como valores discrepantes, datas, nome de logradouro, 

referências e outros, retornará a pesquisa, para digitação com a indicação 

precisa dos locais  onde deverá ser feita a correção. 
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 Existem várias formas de se medir a consistência dos dados desta 

pesquisa: 

 Quando houver alguma dúvida quanto aos valores finais 

apresentados pode-se verificar se existe uma contagem no mesmo 

local e se os volumes atuais estão muito diferentes dos contados 

anteriormente;

 Quando verifica-se em intervalos pequenos, de 15 ou 30 minutos,  

valores discrepantes e não existe nenhuma observação de alguma 

ocorrência no formulário, por meio da tabulação calcula-se a média 

entre os volumes horários de tráfego anteriores e posteriores a este 

intervalo; com problema

 A contagem deverá estar próxima da média não devendo divergir nem 

para mais nem para menos; 

 No caso de executar várias pesquisas em interseções ou trechos 

consecutivos deve-se verificar se o volume que passa por um trecho, 

salvo se não houverem outras saídas, é o mesmo volume que passa 

no trecho subsequente. Para uma melhor visualização pode-se fazer 

um gráfico de sobreposição desses volumes.

 

8.3 Tabulação 

 

Nesta pesquisa não existe a fase de tabulação. Antes de ir para a 

digitação ela passará por uma triagem sem necessidade de tabular. 

 

8.4 Reunião condensação do material 

 

 Técnico exercendo atividade de processamento de pesquisa verificará 

se todos os erros estão corrigidos e se estiver tudo correto ele enviará 

para digitação realizar o gráfico de flutuação horária; 

 Depois do gráfico pronto e conferido ele fará o croqui da interseção ou 
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seção, utilizando recursos gráficos; 

 Os relatórios, gráfico e croqui retornarão para o técnico fazer a última 

conferência e só depois de todo relatório aprovado é que, deste 

documento serão retiradas as Informações Sintéticas da pesquisa que 

estarão disponíveis na Biblioteca da BHTRANS.  

 

8.5 Cálculos estatísticos 

 

O FATOR DE PICO HORÁRIO É DADO POR:  

 

onde VT= Volume total da hora analisada 

V15 max = volume máximo do intervalo de 15 minutos dentro da hora analisada 

 

Os  índices de equivalência utilizados em relação ao veículo de passeio 

“Unidade Veículo Padrão (U.V.P.)” são: automóvel = 1,00; ônibus =2,25; 

caminhão = 2,00 e moto= 0,50. 

 

9 RESULTADOS 

 

9.1 Relatórios apresentados 

 

 Objetivo e Metodologia da pesquisa; 

 Croqui; 

 Tabela e Gráfico de flutuação horária do volume total da interseção; 

 Tabela e Gráfico de flutuação horária do volume total da interseção; 

 Volume horário  de  auto,  ônibus e  caminhão da interseção 

por aproximação e em UVP; 

 Volume desacumulado por movimento : 

- em intervalos de 15 em 15 minutos de auto, ônibus, caminhão e 

moto; 

 

 
FPH= VOL. TOTAL HORA 

4  X  V15 

max 
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- volume horário de auto, ônibus, caminhão e moto, desacumulado 

em UVP; 

- Hora Pico Geral e Volume; 

- Hora Pico Auto e Volume; 

- Hora Pico ônibus e Volume ; 

- Hora Pico caminhão e Volume; 

- Hora Pico moto e Volume 

- Fator Hora Pico por Movimento 

 

9.2 Informações sintéticas 

 

Estas informações estão disponíveis na BIBLIOTECA da BHTRANS  

 Logradouro; 

 Subtrecho; 

 Sentido; 

 Data da pesquisa; 

 Dia da semana; 

 Hora de pico da interseção ou do trecho; 

 Volume hora de pico (UVPH); 

 Volume total e percentual no horário pesquisado de auto, ônibus e 

caminhão. 

 

9.3  Anexos 

 

 Formulário de Levantamento de Contagens Classificadas; 

 Formulário de Contagem Classificada de Veículos. 
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FORMULÁRIO DE CONTAGEM CLASSIFICADA DE VEÍCULOS 

  

 
D 

CONTAGEMVOLUMÉTRICA 
DEVEÍCULOS 

Nº SOLICITAÇÃO  

ATA EXECUÇÃO DIADA SEMANA Unidade: Movimento 

Prevista: 

L OCAL : 

 TEMPO: BOM 

CHUVOSO INSTÁVEL 

SEMAFORIZADA? 

SIM NÃO 

REGIONAL: 

OBS. : 

PESQUISADOR: 

CLASSIF. MOVIMENTO  CLASSIF. MOVIMENTO 
        

AUTO 

06:15 14:15 

   AUTO 

10:15 18:15 

   

ÔNIBUS    ÔNIBUS    

CAMINHÃO    CAMINHÃO    

AUTO 

06:30 14:30 

   AUTO 

10:30 18:30 

   

ÔNIBUS    ÔNIBUS    

CAMINHÃO    CAMINHÃO    

AUTO 

06:45 14:45 

   AUTO 

10:45 18:45 

   

ÔNIBUS    ÔNIBUS    

CAMINHÃO    CAMINHÃO    

AUTO 

07:00 15:00 

   AUTO 

11:00 19:00 

   

ÔNIBUS    ÔNIBUS    

CAMINHÃO    CAMINHÃO    

AUTO 

07:15 15:15 

   AUTO 

11:15 19:15 

   

ÔNIBUS    ÔNIBUS    

CAMINHÃO    CAMINHÃO    

AUTO 

07:30 15:30 

   AUTO 

11:30 19:30 

   

ÔNIBUS    ÔNIBUS    

CAMINHÃO    CAMINHÃO    

AUTO 

07:45 15:45 

   AUTO 

11:45 19:45 

   

ÔNIBUS    ÔNIBUS    

CAMINHÃO    CAMINHÃO    

AUTO 

08:00 16:00 

   AUTO 

12:00 20:00 

   

ÔNIBUS    ÔNIBUS    

CAMINHÃO    CAMINHÃO    

AUTO 

08:15 16:15 

   AUTO 

12:15 20:15 

   

ÔNIBUS    ÔNIBUS    

CAMINHÃO    CAMINHÃO    

AUTO 

08:30 16:30 

   AUTO 

12:30 20:30 

   

ÔNIBUS    ÔNIBUS    

CAMINHÃO    CAMINHÃO    

AUTO 

08:45 16:45 

   AUTO 

12:45 20:45 

   

ÔNIBUS    ÔNIBUS    

CAMINHÃO    CAMINHÃO    

AUTO 

09:00 17:00 

   AUTO 

13:00 21:00 

   

ÔNIBUS    ÔNIBUS    

CAMINHÃO    CAMINHÃO    

AUTO 

09:15 17:15 

    AUTO 

13:15 21:15 

   

ÔNIBUS    ÔNIBUS    

CAMINHÃO    CAMINHÃO    

AUTO 

09:30 17:30 

   AUTO 

13:30 21:30 

   

ÔNIBUS    ÔNIBUS    

CAMINHÃO    CAMINHÃO    

AUTO 

09:45 17:45 

   AUTO 

13:45 21:45 

   

ÔNIBUS    ÔNIBUS    

CAMINHÃO    CAMINHÃO    

AUTO 

10:00 18:00 

   AUTO 

14:00 22:00 

   

ÔNIBUS    ÔNIBUS    

CAMINHÃO    CAMINHÃO    
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FORMULÁRIO DE LEVANTAMENTO DE CONTAGENS CLASSIFICADAS 

Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte - BHTRANS S/A Diretoria de 

Planejamento - DTV 

Gerência de Planejamento Pesquisa e Estatística - GEPLA 

LEVANTAMENTO EM CAMPO DE CONTAGENS CLASSIFICADAS 

Local:  
Tipo de Pesquisas: 

Contagem Classificada Veículos Contagem 

Classificada Veículos por Eixo Contagem 

Classificada de Pedestres Origem e Destino 

por Placas 

Origem e Destino por Entrevista 

Referência: _______________________________ 

Nº. da Solicitação:   Regional:_________ 

Interseção semaforizada? Sim Não 
Data levantamento: 

Técnico Resp.:  

Movimentos: Nº. de Pranchetas com contadores 

Total de Pesquisadores de Coleta + Reservas 

Croqui:                
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10 GLOSSÁRIO 

Capacidade da via: É o escoamento de veículos relativo ao tempo de  verde 

ofertado no ciclo. A unidade é dada em (veic /htv). 

Categoria: Tipos de veículos a serem classificados como auto , ônibus, 

caminhão e moto (mais comum nas pesquisas de contagem classificadas de 

veículos. 

Ciclo: É o tempo em segundos decorrido entre o início do verde de uma fase e 

sua próxima ocorrência. 

Cruzamento: Interseção de duas ou mais vias em nível. 

Detetores de Avanço de Sinal: São dispositivos colocados em cruzamentos e 

quando o carro passa no sinal vermelho , é fotografado. 

Fase: É o direito de passagem de um ou mais movimentos veiculares ou de 

pedestres de uma aproximação. 

Fluxo de saturação: É o número máximo de veículos que pode atravessar 

uma interseção a partir de uma de suas aproximações considerando que existe 

uma fila sendo escoada ininterruptamente por esta aproximação e que esta 

corrente de tráfego seja dado 100% de verde em 01 hora consecutiva. A 

unidade é dada em veículos/hora. 

Foco veicular: dispositivo composto geralmente de três focos de luz de seção 

redonda, um de cor vermelha, outro de cor amarela e o terceiro de cor verde. 

Grau de Saturação: É um coeficiente que mostra o quanto a demanda está 
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próxima da capacidade  horária da aproximação nas condições existentes.  É o 

volume de tráfego (veíc./h) dividido pela capacidade (veic./htv). 

HPM: Hora Pico Manhã. 

Interseção: todo cruzamento em nível, entroncamento ou bifurcação, incluindo 

as áreas formadas por tais cruzamentos. 

Link: Distância compreendida entre dois nós ou cruzamentos podendo existir 

links de conversão à esquerda ou a direita. 

Operação de Trânsito: Monitoramento técnico baseado nos conceitos de 

engenharia de tráfego, nas condições de fluidez, de estacionamento e parada 

na via, de forma a reduzir as interferências tais como veículos quebrados, 

acidentes, estacionamento irregularmente atrapalhando o trânsito, prestando 

socorro imediato e informações aos pedestres e condutores. 

Rota: Qualquer percurso que se deseja estudar podendo ser itinerário de uma 

linha, um corredor, vias do hipercentro, etc. 

Rotatória: Dispositivo de tráfego utilizado para diminuir os movimentos 

conflitantes em uma interseção. 

Seção: Trecho de via compreendido entre dois logradouros , quarteirão. 

Semáforo: Sinal luminoso destinado a disciplinar o tráfego de pessoas e 

veículos. 

Série histórica: coletânea de volumes de tráfego de vários anos, do mesmo 

local. 
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Unidade Amostral: elemento a ser amostrado. 

U.V.P.: Unidade veículo padrão. 

Variações sazonais: variações relativas às diferentes épocas do ano (férias 

escolares, mês natalino, etc.). 

Variações diárias: variações relativas aos diferentes períodos do dia (pico da 

manhã), pico do almoço, pico bancário, fora pico, pico da noite, etc.). 

Velocidade média: é a razão entre a distância a ser percorrida numa dada rota 

e o tempo médio gasto para percorrê-la. 

Velocidade Operacional: Representa a velocidade com que o veículo pode 

transitar ao longo de seu itinerário. 

Via: Superfície por onde transitam veículos e animais, compreendendo a pista, 

a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. 

Via arterial: aquela caracterizada por interseções em nível , geralmente 

controlada por semáforos, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias 

secundárias e locais possibilitando o trânsito entre regiões da cidade. 

Via coletora: aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha 

necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, 

possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade. 

Via de trânsito rápido: aquela caracterizada por acessos especiais com 

trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes 

lindeiros e sem travessia e pedestre em nível. 
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Via local: aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, 

destinada apenas ao acesso local ou áreas restritas. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O Manual de Pesquisas tem por objetivo divulgar, de forma simples e 

direta, a sistematização do processo de pesquisa aplicado na empresa gestora 

do Transporte e Trânsito de Belo Horizonte - BHTRANS. 

Acredita-se que as metodologias descritas possam subsidiar a todos que 

atuam ou necessitam de informações na área de transporte e trânsito. 

Foram delineados todos os contornos para a eficiente realização de uma 

pesquisa partindo do perfil do pesquisador, passando por amostragem, 

elaboração da metodologia, preparo para coleta, treinamento, 

acompanhamento e consistência dos dados. 

 

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Algumas observações quanto ao perfil do pesquisador e os recursos 

materiais utilizados devem ser considerados no intuito de minimizar erros e 

imprevistos fundamentando a coleta resultante em uma aplicação eficiente 

para a empresa. 

 

2.1 Perfil do Pesquisador 

 

Pesquisador exercendo atividade de coleta de dados: 

 Estar cursando no mínimo o segundo grau;  

 Boa caligrafia alfanumérica; 

 Capacidade de raciocínio lógico e abstrato; 

 Bom nível de atenção concentrada e difusa; 

 Iniciativa; 

 Bom relacionamento interpessoal; 

 Estar ciente do trabalho a ser realizado.  

 

2.2  Recursos Materiais 
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2.2.1 Uniforme: 

 Colete padronizado pela  BHTRANS sendo que para o turno da noite 

deverá ter uma tarja refletiva na frente e costas por motivo de 

segurança; 

 Boné padronizado pela BHTRANS; 

 Capa de chuva transparente; 

 Relógio de pulso digital; 

 Crachá de identificação; 

 

2.2.2 Equipamentos básicos: 

 Pranchetas lisas; 

 Pranchetas com contadores mecânicos; 

 Galão de água 5 litros, na proporção de 1 galão para cada 8 

pesquisador; 

 Veículos equipados com hodômetro e giroflex móvel para levantamento 

de campo e transporte de material e pessoal; 

 Equipamentos de comunicação móveis (telefones celulares) e/ou fixos 

(rádios) nos veículos; 

 Cronômetros. 

 

3 OBJETIVO 

 

Fornecer informações sobre o tempo médio necessário para se 

percorrer uma determinada rota*. Envolve, além da velocidade média, 

informações relacionadas à localização, duração e motivo de cada parada ou 

atraso. 

 

4 APLICAÇÃO 

 

 Análise de desempenho de uma rota, da sua eficiência em fazer 

passar o tráfego: identificação de locais congestionados e seu 
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relacionamento com características geométricas e de sinalização; 

 Verificar as impedâncias* existentes na rota e verificar a possibilidade  

de eliminação das mesmas diminuindo o tempo de percurso e 

aumento da velocidade média; 

 Avaliação do impacto de alterações de uma rota, através dos estudos 

do tipo "antes e depois"; 

 Estudos de capacidade e nível de serviço das rotas, com o objetivo 

de estabelecer valores-padrão característicos do sistema analisado; 

 Levantamento dos tempos de percurso nos limites do sistema, para 

uso nos modelos de distribuição e atribuição de tráfego. 

 

5 AMOSTRAGEM 

 

A amostra mínima depende da variância da população analisada e do 

erro admissível na estimativa da média. 

No caso da pesquisa de velocidade/retardamento são duas as 

variáveis diretamente analisadas: tempo de percurso e retardamentos e 

duas as indiretamente analisadas: tempo em movimento e número de 

paradas. 

Qualquer dimensionamento da amostra, portanto, deverá levar em conta 

a variância e o erro admissível das variáveis que se deseja analisar. 

O número mínimo de viagens dependerá, portanto, da variável adotada 

e da sua variância. 

Das duas condicionantes básicas, o erro admissível é o mais fácil de 

discutir, uma vez que é decisão direta do técnico. 

Embora este erro varie de técnico para técnico e de estudo para estudo, 

ele costuma estar , nos trabalhos especializados da área dentro da faixa de 2,0  

a 10 km/h (erro admissível na estimativa da velocidade média no espaço). 

 

Recomendação como erro admissível: 

 Estudos de planejamento de transportes e ampliação do sistema 
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viário:5 a 8 km/h; 

 Estudos de operação de tráfego e avaliações econômicas: de 3,5 a 

6,5 km/h; 

 Estudos antes-depois de 2,0 a 5,0 km/h 

Note-se que o erro admissível é menor (postura mais rigorosa) nos 

estudos "antes-depois", justamente porque eles permitem decidir se as 

alterações feitas na rota analisada foram ou não bem sucedidas. 

Quanto a segunda condicionante, a variância da população, a discussão 

é mais problemática, pois foge ao controle do técnico e nem sempre pode ser 

avaliada antecipadamente, levando à necessidade de levantamentos 

preliminares. Além disto, as quatro variáveis tratadas no estudo têm cada uma 

a sua variância, bastante diferente das outras . 

Normalmente o tempo de percurso é a variável mais utilizada, pois 

permite a avaliação mais global possível da rota. 

Em segundo lugar vêm os retardamentos e em terceiro o número de 

paradas. O tempo em movimento, por sua vez é o menos utilizado, pois é 

apenas a diferença entre o tempo total de percurso e os retardamentos. 

Assim sendo, a amostra mínima necessária será uma, caso a variável 

analisada seja apenas o tempo de percurso e outra, normalmente maior, se os 

retardamentos (totais ou parciais) forem tratados isoladamente. 

Podemos afirmar, em média, que são necessárias de 08 a 10 viagens 

para caracterizar o tempo total de percurso de um determinado sentido e 

horário de pico de 2 horas de uma via em um dia útil, passando este valor para 

20 a 25 viagens distribuídas de 2ª a 6ª feira caso se pretenda gerar valores 

representativos da média semanal para o período e o sentido. 

Cabe observar que de acordo com os objetivos do solicitante e com a  

região estudada ele já estipula qual os horários e o número de viagens a serem 

realizadas. 

 

6 PROGRAMAÇÃO 
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6.1 Importância da visita em campo 

 

O levantamento da rota a ser pesquisada deverá ser feita pelo técnico 

em um veículo equipado com hodômetro* cuidadosamente aferido com  

precisão de 10 metros em 1000, medindo a extensão de cada trecho. 

De um modo geral, os pontos de referência correspondem às 

interseções de vias e devem delimitar, se possível, trechos de características 

homogêneas. Na prática usa-se como referência trechos ou interseções 

semaforizadas. 

Deve-se verificar também quanto tempo de duração terá a rota para 

dimensionamento da amostra. Ou seja, quantas viagens serão possíveis 

realizar em horários de pico e fora pico. 

 

6.2 Preenchimento do formulário de descrição da Rota 

 

Após definido o início e término de cada trecho, o técnico preencherá um 

rascunho com a descrição da rota e repassará para ser digitado, em um 

formato já determinado. 

 

6.3 Dimensionamento da equipe 

 

Considerando o número de viagens, o horário e o tempo de execução 

de cada rota, é que se dimensionará a equipe. 

Serão necessários dois pesquisadores para cada veículo, o primeiro 

marcará hora de passagem nas seções e o segundo os retardamentos e os 

motivos. 

É também importante que o motorista seja bem treinado para execução 

da pesquisa. 

 

6.4 Treinamento 
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O pesquisador deverá: 

 Estar ciente quais são os objetivos da pesquisa; 

 Dominar a metodologia de execução da pesquisa; 

 Saber manusear corretamente o cronômetro e o preenchimento 

correto do formulário; 

 Estar ciente da importância de se ter confiabilidade nos dados e do 

custo de ter que refazer uma pesquisa; 

 Deverá ser orientado quanto a função que exercerá na pesquisa: 

 se ele for medir o tempo de passagem por cada ponto de 

referência do trecho ele deverá usar o formulário de descrição da 

rota preenchendo os seguintes dados: 

 Data e dia da pesquisa; 

 Hora de início da viagem; 

 Hora de passagem pelo ponto; 

 Nome legível; 

 Ao final de cada viagem o pesquisador que anotou o tempo de 

passagem por cada trecho deverá passar estes dados para o 

formulário de Pesquisa de Velocidade e Retardamento que 

estará com o pesquisador que anotou os retardamentos e os 

motivos dos mesmos. 

 o pesquisador que anotará os tempos de retardamento e os 

motivos deverá usar o formulário de Pesquisa de Velocidade e 

Retardamento preenchendo os seguintes dados a cada viagem 

realizada: 

 Nome da rota; 

 Número da rota; 

 Hora de Início da viagem; 

 Data e dia da pesquisa; 

 Tempo (condições climáticas); 

 Tempo de retardamento e Código de ocorrência em cada trecho; 

 Tipo de veículo (automóvel ou ônibus); 
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 Nome legível. 

 O conceito de retardamento deverá estar claro como a desaceleração 

do veículo, que pode em seguida parar ou acelerar novamente, 

dependendo das causas da desaceleração que poderão ser: 

embarque/desembarque, congestionamento, semáforo, policial, 

obras, cruzamento, veículo avariado, acidente, conversão à esquerda, 

conversão à direita e outros. 

 Após estar ciente de todas estas orientações, de posse do formulário 

que contém a descrição da rota a ser pesquisada, o pesquisador  

deverá fazer uma viagem experimental de reconhecimento do 

itinerário bem como os pontos de referência; 

 Novamente dará início a viagem onde os pesquisadores farão as 

anotações cada um no formulário próprio; 

 Nesta pesquisa é necessário que o motorista seja orientado a ter um 

comportamento ao dirigir que reflita a média dos demais, ou seja o 

comportamento do motorista na rota deverá ser tal que o automóvel 

mantenha sempre na mesma posição relativa ao pelotão*. 

 

6.5 Preparação do material da pesquisa em campo 

 

6.5.1 Recursos Materiais: 

 Veículo com hodômetro cuidadosamente aferido com precisão de 10 

metros em 1000 para fazer a medição das distâncias entre os trechos 

homogêneos descrito no ítem 6.1. Para a execução da pesquisa não 

precisa ser um veículo equipado com hodômetro; 

 Formulário de campo com descrição da rota e horário de passagem 

pelo ponto; 

 Bloco do formulário ; 

 02 cronômetros; 

 Envelope pardo tamanho ofício; 

 Caneta; 
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6.5.2 Preparação do material da pesquisa de campo: 

De posse da ordem de serviço, o responsável deverá separar os 

formulários e os materiais proporcionalmente ao número de itinerários, viagens 

e turnos que se fará as pesquisas. 

Os formulários são: 

 Formulário de campo com   descrição da   rota por sentido e 

passagens pelos pontos pré-determinados. 

 Bloco do Formulário de Pesquisa de Velocidade e Retardamento . 

 Outros materiais: 

 Cronômetros ; 

 Envelope pardo tamanho ofício. 

Os formulários não precisam ser preenchidos no escritório, somente 

devem ser agrupados dentro do envelope pardo que deverá ter identificado: 

 Nome da pesquisa; 

 Se é de ônibus ou automóvel;  

 Nome e número da rota; 

 Faixa horária a ser pesquisada; 

 Número de viagens a ser realizada em cada rota; 

 Data da execução e dia da semana. 

Este material deverá ser passado para o técnico que após conferi-lo 

será entregue ao motorista que realizará a pesquisa. 
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7 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

 

De posse dos cronômetros, formulários com descrição da rota, 

formulários de Pesquisa de Velocidade e Retardamento, os pesquisadores 

exercendo atividade de coleta de dados deverão distribuir-se no veículo 

segundo a atividade: o pesquisador que anotará os tempos de retardamentos e 

os motivos sentará ao lado do motorista e o pesquisador que fará anotação do 

tempo de passagem por cada ponto ficará no banco traseiro. 

Caso o veículo utilizado ofereça 2 lugares disponíveis além do motorista, 

será ideal que os pesquisadores se posicionem na frente, pois é de suma 

importância a integração entre os dois. 

O veículo deverá se dirigir para as proximidades do início da rota, 

quando os pesquisadores verificarão seus cronômetros. 

O veículo então se dirigirá ao início da rota e, quando atingir a primeira 

seção, o cronômetro do pesquisador de tempo será acionado (para só ser 

desligado ao final do percurso), e a hora solar será anotada ( hora de início). 

Os pesquisadores deverão considerar números inteiros de segundos 

desconsiderando os centésimos de segundos. Exemplo: 22"48 =22" 

22" 65=23". 

Durante a viagem , o pesquisador de tempo anotará os instantes de 

passagem em cada seção preestabelecida (acumuladamente). 

O pesquisador de retardamento anotará os retardamentos e seus 

motivos , entre duas seções consecutivas, devendo zerar o cronômetro toda 

vez que fizer a leitura (ou seja, toda parada realizada). 

Embora não haja regra rígida a respeito, recomenda-se que as seções 

sejam colocadas sempre após o foco do atraso, permitindo que a ocorrência do 

atraso seja incluída no trecho imediatamente anterior a este foco: 

Exemplificando, uma seção alocada numa interseção semaforizada, deve estar 

no eixo transversal, ou seja, após o veículo ultrapassado a faixa de retenção. 

Terminada cada viagem , o cronômetro de tempo será zerado e nova 
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viagem poderá então ser feita. 

O veículo teste deverá ser conduzido de modo a ter comportamento que 

reflita a média dos demais circulantes. O motorista durante a condução do 

automóvel deverá se manter sempre na mesma posição relativa ao pelotão*. 

Sempre que possível iniciar a rota no semáforo, como 2º ou 3º do 

pelotão, ou seja, sempre no início do verde. Repetir a viagem nas mesmas 

condições. 

 

8 PROCESSAMENTO DOS DADOS COLETADOS 

 

8.1 Vistoria dos formulários de campo 

 

O formulário com descrição da rota e hora de passagem pelo trecho 

deverá ser transcrito para o campo correspondente ao "Horário de Passagem" 

no formulário já preenchido no campo com anotação do tempo de 

retardamentos e os motivos . 

Sempre que possível o pesquisador, exercendo atividade de campo, 

deverá transcrever os dados ao término de cada viagem atentamente para o 

formulário de Pesquisa de Velocidade e Retardamento que corresponde a 

viagem em questão. 

 

8.2 Consistência dos dados 

 

Após a digitação dos dados o técnico verifica se no relatório gerado 

houve alguma discrepância. Como por exemplo, se o tempo de retardamento 

está maior do que o tempo de percurso, se a velocidade média do trecho está 

muito alta ou muito baixa.  

 

8.3 Tabulação 

 

Nesta pesquisa não existe a fase de tabulação. 
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  A pesquisa após passar por uma triagem para verificar se todos dados 

estão preenchidos irá direto para digitação. 

 

8.4 Reunião e condensação do material 

 

O solicitante poderá gerar os relatórios que tenha interesse na sua 

própria gerência.  

 

8.5 Cálculos estatísticos 

 

Os cálculos estatísticos compreendem o intervalo de confiança com 

variação de duas vezes o desvio padrão das médias para todas variáveis 

(tempo, atrasos,) coletadas. Por exemplo: O tempo médio adotado é a média 

dos tempos que atendem este intervalo. 

 

9 RESULTADOS 

 

9.1 Relatórios apresentados 

 

A emissão dos relatórios podem, de acordo com a necessidade do 

cliente, ser por faixa horária, período ( diário, mensal etc. ). 

 Relatório de tempos e velocidade por trecho contendo: 

 N.º. e nome da rota; 

 -Período (data); 

 -Sentido; 

 Horário; 

 Distância (m); 

 Tempo (s); 

 Tempo de Retardamento (s); 

 Velocidade (Km/h); 

 Velocidade sem retardamento (Km/h); 
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 Tempo perdido em retardamento por Km (s/Km) 

 Nº médio de paradas. 

 Relatório de Retardamentos por Trechos contendo: 

 Motivos dos retardamentos; 

 Porcentagem de cada motivo em relação ao tempo tempo total. 

 

9.2 Informações Sintéticas 

 

As informações sintéticas retiradas desta pesquisa são velocidade no 

trecho, principais motivos de retardamento com seu respectivo tempo e 

percentual correspondente relativo ao tempo total de percurso da rota.  

 

9.3Anexos 

 

 Formulário de descrição da Rota; 

 Formulário de Pesquisa de Velocidade e Retardamento. 

 

 Formulário de descrição da Rota 
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 Formulário de Pesquisa de Velocidade e Retardamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   

16 
 

10 GLOSSÁRIO 

Capacidade da via: É o escoamento de veículos relativo ao tempo de  verde 

ofertado no ciclo. A unidade é dada em (veic /htv). 

Categoria: Tipos de veículos a serem classificados como auto , ônibus, 

caminhão (mais comum nas pesquisas de contagem classificadas de veículos), 

mas eventualmente podemos classificar também caminhões por eixo, bicicleta, 

moto,táxi. 

Ciclo: É o tempo em segundos decorrido entre o início do verde de uma fase e 

sua próxima ocorrência. 

Cruzamento: Interseção de duas ou mais vias em nível. 

Detectores de Avanço de Sinal: São dispositivos colocados em interseções. 

Quando o carro passa no sinal vermelho , é fotografado. 

Fase: É o direito de passagem de um ou mais movimentos veiculares ou de 

pedestres de uma aproximação. 

Fluxo de saturação: É o número máximo de veículos que pode atravessar 

uma interseção a partir de uma de suas aproximações considerando que existe 

uma fila sendo escoada ininterruptamente por esta aproximação e que esta 

corrente de tráfego seja dado 100% de verde em 01 hora consecutiva. A 

unidade é dada em veículos/hora. 

Foco veicular: dispositivo composto geralmente de três focos de luz de seção 

redonda, um de cor vermelha, outro de cor amarela e o terceiro de cor verde. 



                                   

17 
 

Grau de Saturação: É um coeficiente que mostra o quanto a demanda está 

próxima da capacidade  horária da aproximação nas condições existentes.  É o 

volume de tráfego (veíc./h) dividido pela capacidade (veic./htv). 

HPM: Hora Pico Manhã. 

Impedância: Tudo que interfere no percurso livre da rota. Exemplo: semáforo, 

congestionamento, operação em pontos de embarque e desembarque, obras, 

conversões, acidentes, estacionamentos. 

Interseção: todo cruzamento em nível, entroncamento ou bifurcação, incluindo 

as áreas formadas por tais cruzamentos, entroncamentos ou bifurcações. 

Link: Distância compreendida entre dois nós ou cruzamentos podendo existir 

links de conversão à esquerda ou a direita. 

Operação de Trânsito: Monitoramento técnico baseado nos conceitos de 

engenharia de tráfego, nas condições de fluidez, de estacionamento e parada 

na via, de forma a reduzir as interferências tais como veículos quebrados, 

acidentes, estacionamento irregularmente atrapalhando o trânsito, prestando 

socorro imediato e informações aos pedestres e condutores. 

Rota: Qualquer percurso que se deseja estudar podendo ser itinerário de uma 

linha um corredor, vias do hipercentro, etc. 

Rotatória: Dispositivo de tráfego utilizado para diminuir os movimentos 

conflitantes em uma interseção. 

Seção: Trecho de via compreendido entre dois logradouros , quarteirão. 
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Semáforo: Sinal luminoso destinado a disciplinar o tráfego de pessoas e 

veículos. 

Série histórica: coletânea de volumes de tráfego de vários anos, do mesmo 

local. 

Trecho Crítico: trecho em que se verifica a maior ocupação de passageiros. 

Unidade Amostral: elemento a ser amostrado. 

U.V.P.: Unidade veículo padrão. 

Variações sazonais: variações relativas às diferentes épocas do ano (férias 

escolares, mês natalino, etc.). 

Variações diárias: variações relativas aos diferentes períodos do dia (pico da 

manhã), pico do almoço, pico bancário, fora pico, pico da noite, etc.). 

Velocidade média: é a razão entre a distância a ser percorrida numa dada rota 

e o tempo médio gasto para percorrê-la. 

Velocidade Operacional: Representa a velocidade com que o veículo pode 

transitar ao longo de seu itinerário. 

Via: Superfície por onde transitam veículos e animais, compreendendo a pista, 

a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. 

Via arterial: aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente 

controlada por semáforos, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias 

secundárias e locais possibilitando o trânsito entre regiões da cidade. 
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Via coletora: aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha 

necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, 

possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade. 

Via de trânsito rápido: aquela caracterizada por acessos especiais com 

trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes 

lindeiros e sem travessia e pedestre em nível. 

Via local: aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, 

destinada apenas ao acesso local ou áreas restritas. 
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METODOLOGIA DA PESQUISA PARA AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DE 

IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO 

 

1 Introdução 

Cada vaga de estacionamento da área de pesquisa definida deverá ser pesquisada 

com a seguinte frequência: 

 pelo menos dez vezes por dia pesquisado, no intervalo de 08:00 às 18:00, sendo 

que os dados deverão ser coletados com intervalo mínimo de uma hora para 

cada vaga; 

 pelo menos três dias distintos, de segunda a sexta-feira, de 8:00 às 18:00 e aos 

sábados (se for o caso) de 8:00 às 13:00 horas. 

Na coleta de dados são utilizados três impressos: 

 Folha 1- Mapeamento e Regulamentação das vagas existentes;  

 Folha 2- Ocupação urbana por imóvel; 

 Folha 3- Estatística de ocupação das vagas. 

2     Sugestão de operação 

Sugere-se que sejam definidas rotas para cada pesquisador dentro da área de 

pesquisa. Cada rota deve ter duração mínima de uma hora e máxima de uma hora e 

15 minutos e deve terminar no mesmo ponto de início. Considerando-se uma 

velocidade de 1km/h (0,28m/s) como suficiente para percorrer a rota a pé e fazer a 

coleta das informações, cada rota definida deve ter cerca de 1km. 

Destaca-se que em casos de vias com estacionamento dos dois lados da via, deve 

ser considerado que cada lado da via compõe um sentido da rota.  

Dessa forma, o mesmo pesquisador pode recomeçar a coleta de dados na rota, 

assegurando que sejam coletados dados de cada vaga com intervalo mínimo de 1h. 

Ao final do turno de 6h, cada pesquisador terá coletado dados de cada vaga pelo 

menos cinco vezes. Ao final de dois turnos de 6h, teremos cerca de dez coletas de 

dados para cada vaga.  
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3 Mapeamento e Regulamentação das vagas existentes 

Os dados de regulamentação das vagas devem ser anotados uma única vez na 

Folha 1- Mapeamento e Regulamentação das vagas existentes. 

Deve ainda ser apresentado um mapa esquemático para cada face de quadra, 

conforme croquis explicativos abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Exemplos de Mapeamento esquemático das vagas: Rua X, sentido Rua A/Rua B: 8 

vagas de estacionamento em paralelo. 

As vagas indicadas no campo “IDENTIFICAÇÃO DAS VAGAS” devem ser 

previamente mapeadas, referenciando a localização de cada vaga (número do 

imóvel, trecho). 

A regulamentação de cada vaga deve ser registrada, bem como a sua extensão. Em 

caso de uma extensão maior de estacionamento, deve ser registrado o número de 

vagas de estacionamento de veículos de passeio possíveis no respectivo trecho. A 

quantidade de vagas a ser registrada depende da posição do estacionamento 

regulamentado, devendo ser considerados: 

a) 5,80m para cada vaga de estacionamento em paralelo; 

b) 3,25m para cada vaga de estacionamento a 45º; 
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c) 2,30m para cada vaga de estacionamento a 90º; 

d) 2,64m para cada vaga de estacionamento a 60º; 

e) 4,60m para cada vaga de estacionamento a 30º; 

f) 0,80m para cada vaga de estacionamento de motocicletas; 

g) Medidas específicas conforme levantamento de campo para vagas 

específicas tais como de carga e descarga e ponto de embarque e 

desembarque de ônibus. 

As vagas existentes devem ser mapeadas inclusive quanto a restrições físicas para 

estacionamento, tais como:  

a) Presença de parklets; 

b) Guias rebaixadas para entrada e saída de veículos. 

As vagas existentes podem ser regulamentadas como: 

a) Estacionamento livre (sem regulamentação R6a, R6b ou R6c); 

b) Estacionamento regulamentado R6b com as condições específicas de 

estacionamento de veículos, através de informação complementar, tal como: - 

categoria e espécie de veículo; carga e descarga; ponto de ônibus; tempo de 

permanência; posicionamento na via; forma de cobrança; delimitação de 

trecho; motos; bicicletas; “Início”, “Término”.  

c) Estacionamento proibido R6a com mensagem complementar para restrição 

de horário; 

d) Estacionamento proibido R6a sem mensagem complementar para restrição 

de horário; 

e) Estacionamento e parada proibidos R6c com mensagem complementar para 

restrição de horário; 

f) Estacionamento e parada proibidos R6c sem mensagem complementar para 

restrição de horário. 

Os tipos de estacionamento regulamentados podem ser: 

a) Estacionamento Rotativo; 

b) Vagas credenciadas para pessoas com deficiência em áreas de 

estacionamento rotativo; 

c) Vagas credenciadas para pessoas idosas em áreas de estacionamento 

rotativo; 
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d) Estacionamento compartilhado com horário – rotativo e outros usos; 

e) Estacionamento para Motocicletas; 

f) Estacionamento para carga e descarga; 

g) Carga e descarga na área central e corredores, com restrição de horário; 

h) Carga e descarga construção; 

i) Carga e descarga de valores; 

j) Estacionamento para veículos escolares; 

k) Estacionamento embarque e desembarque de escolares; 

l) Estacionamento para ambulância; 

m) Estacionamento de ambulância para embarque e desembarque; 

n) Estacionamento para veículos do corpo consular; 

o) Estacionamento para veículos oficiais; 

p) Estacionamento para viaturas policiais; 

q) Estacionamento por 10 minutos com pisca alerta ligado; 

r) Estacionamento por 10 minutos em hotéis; 

s) Estacionamento para ponto de táxi; 

t) Estacionamento para veículos de frete e carreto; 

u) Estacionamento para ônibus de turismo; 

v) Estacionamento para veículos credenciados (veículos de pessoas com 

deficiência com dificuldade de locomoção); 

w) Estacionamento para pessoas idosas; 

x) Estacionamento para ônibus de transporte público (PC – ponto de controle); 

y) Ponto de embarque e desembarque de passageiros de ônibus (PED); 

z) Estacionamento para coleta de lixo; 

aa) Estacionamento para táxi lotação; 

bb) Estacionamento de bicicletas; 

cc) Proibição de estacionamento e parada em área de segurança; 

dd) Proibição de estacionamento em área de manobra. 
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Atenção especial deve ser dada á existência de vagas de estacionamento 

compartilhado, como por exemplo: 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Exemplos de estacionamento compartilhado com horário. De segunda a sexta: de 7 

às 20h: R6a, de 20 às 7h: livre; Sábados: de 7 às 13h: R6a, de 13às 24h: livre; Domingos e 

feriados: livre. 

4 Coleta de dados de ocupação urbana 

Os dados de ocupação urbana devem ser anotados uma única vez na Folha 2- 

Ocupação urbana por imóvel. 

As vagas indicadas no campo “IDENTIFICAÇÃO DAS VAGAS” devem ser 

previamente mapeadas, referenciando a localização de cada vaga. 

Para se obter um diagnóstico da utilização do estacionamento em determinada área, 

faz-se necessária uma análise apurada do uso e ocupação do solo da área. 

O propósito das viagens dos usuários é um fator importante na estimativa da 

demanda de estacionamento e está diretamente ligado às atividades e serviços 

desenvolvidos na região. Portanto, é essencial fazer um levantamento criterioso do 

uso e ocupação do solo, registrando o maior número possível de informações sobre 

as atividades e serviços prestados na região. 

Para subsidiar e auxiliar a análise do uso e ocupação do solo classificou-se diversas 

atividades em função do maior ou menor potencial de geração de demanda por 

estacionamento e do tempo gasto para sua realização. Estas atividades foram 

distribuídas em quatro grupos, conforme o quadro apresentado a seguir: 
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Grupo 1: Comércio de 
conveniência 
e pequenos serviços 

Grupo 2:  
Comércio em geral 

Grupo 3: 
Serviços diversos 

Grupo 4: 
Residências 

Açougue 
Armarinhos 
Artigos religiosos 
Bar 
Bijuterias 
Casa lotérica 
CDs e DVDs 
Chaveiro 
Copiadora 
Correios 
Farmácia e Drogaria 
Floricultura 
Fotos 
Lavanderia 
Lanchonete 
Livraria 
Molduras e quadros 
Oficina de consertos de 
aparelhos 
eletrodomésticos 
Oficina mecânica 
Padaria 
Papelaria 
Peixaria 
Revistas e jornais 
Sacolão 
Sapateiro 
Sorveteria 
Vidraçaria 

Agência de turismo 
Agência de propaganda 
Antiquário 
Artigos de couro 
Artigos esportivos 
Artigos para cama, mesa 
e banho. 
Artigos de informática 
Artigos para jardins e 
piscinas 
Automóveis e acessórios 
Calçados e bolsas 
Colchões 
Cortinas e tapetes 
Decorações 
Eletrodomésticos 
Ferragens 
Ferramentas 
Joalheria e relojoaria 
Lustres 
Materiais de construção 
Móveis 
Ótica 
Presentes 
Restaurante 
Shopping 
Supermercado 
Tecidos 
Telefones 
Tintas 
Vestuários 

Academia 
Banco 
Cartório 
Centro de Formação de 
Condutores 
Cinema 
Consultório 
Clube recreativo 
Clínica 
Escola 
Escritório 
Hospital 
Igreja 
Imobiliária 
Laboratório 
Órgãos públicos 
Salão de beleza e 
estética 
Teatro 

Unifamiliar 
Multifamiliar 

 

O grupo 1 contem as atividades de comércio de conveniência e pequenos serviços, 

determinados pelo comércio de consumo básico ou de serviços de utilidade 

imediata. Trata-se de atividades geralmente realizadas a pé, com duração de até 30 

minutos. 

Já no grupo 2 procurou-se abranger as atividades comerciais em geral, com 

predominância para compras de artigos de uso pessoal e utilidades domésticas. 

Estima-se para a realização destas atividades a permanência por um período de 30 

minutos à 2 horas. 

No grupo 3 são apresentados os demais serviços, principalmente os relacionados à 

saúde, lazer e educação, além dos referentes a órgãos públicos em geral. Estima-se 

um tempo para realização destas atividades de 30 minutos a 3 horas. 
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No grupo 4 estão apresentadas as residências, que devem ser especificadas na 

pesquisa se unifamiliares ou multifamiliares. No último caso, deve ser apresentado o 

número de unidades. 

Os diversos aspectos observados em campo, os resultados obtidos com as 

pesquisas e as informações sobre o uso e ocupação do solo devem ser analisados 

em conjunto pela BHTRANS para contextualizar medidas que alcancem o objetivo 

de atender o maior número possível de usuários. Assim, os quarteirões com 

permanência de 1 hora são normalmente regulamentados em áreas que apresentam 

elevada concentração de atividades comerciais, bancárias e pronto atendimento de 

saúde, proporcionando maior facilidade para o usuário chegar a seu destino. Os de 

2 horas atendem aos usuários que utilizam serviços de média duração, como visita a 

enfermos em hospitais, consultas médicas, exames laboratoriais, compras em geral, 

etc., enquanto os de maior duração (5 horas) atendem àqueles que necessitam de 

um tempo maior para utilizar os serviços oferecidos, principalmente os que estudam 

ou trabalham na região. 

5 Estatística de ocupação das vagas 

Os dados de estatística de ocupação das vagas devem ser anotados na Folha 3- 

Estatística de ocupação das vagas. 

Na Folha 3- Estatística de ocupação das vagas deve ser registrada a ocupação 

de cada vaga de estacionamento (anotação da placa do veículo) e horário da coleta 

de dados. 

Cada vaga deverá ser pesquisada com a seguinte frequência: 

• pelo menos dez vezes por dia pesquisado, no intervalo de 8:00 às 18:00, sendo 

que os dados deverão ser coletados com intervalo mínimo de uma hora para 

cada vaga; 

• pelo menos três dias distintos, de segunda a sexta-feira, de 8:00 às 18:00 e aos 

sábados (se for o caso) de 8:00 às 13:00 horas. 

Devem ser pesquisados todos os tipos de regulamentação na área de interesse, tais 

como estacionamento proibido, estacionamento para moto, táxi, carga e descarga, 

ambulância, ponto de embarque e desembarque - ônibus, veículos credenciados, 

estacionamento permitido 10 minutos – com “pisca-alerta” ligado, etc. Assim, pode-
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se avaliar o comportamento dos usuários e acompanhar o desempenho destes 

quarteirões, após o tratamento estatístico das informações. 

A estatística de ocupação das vagas consiste na coleta de dados por amostragem. 

Para cada vaga devemos obter periodicamente amostras representativas da 

utilização, para cada vaga de estacionamento, independente do tipo de 

regulamentação. Devem ser coletados dados de veículos estacionados em áreas de 

estacionamento proibido, inclusive. 

O objetivo é avaliar com exatidão o comportamento dos usuários dessas vagas sem 

que precisemos coletar dados diariamente em todas elas. Desta forma, coletam-se 

amostras diariamente, entre 08:00 às 18:00 nos dias úteis e, quando for o caso, aos 

sábados entre 08:00 às 13:00. A pesquisa deverá ser realizada em cada vaga por no 

mínimo três dias úteis diferentes. 

A Folha 3- Estatística de ocupação das vagas permite a coleta de dados de um 

quarteirão no período de um dia de funcionamento, isto é, entre 8:00 e 18:00, de 2ª a 

6ª feira e aos sábados, quando for o caso, de 08:00 às 13:00. Ela reflete a utilização 

de cada uma das vagas do quarteirão pesquisado, anotando a placa do veículo na 

vaga correspondente. As anotações são feitas pelo menos dez vezes em cada dia 

pesquisado, com um intervalo mínimo de uma hora entre cada coleta de dados. 

Com a Folha 3- Estatística de ocupação das vagas é possível perceber eventuais 

interrupções em vagas do quarteirão pesquisado, citando o motivo (caçamba, obra, 

entulho, etc.) e o período da interrupção, bem como a quantidade de veículos em fila 

dupla por faixa horária.  

A estatística de ocupação das vagas registra e reflete o comportamento do 

quarteirão e da região no período pesquisado, especificando: o número de dias 

pesquisados, o tempo de permanência, o número de vagas cadastradas e 

oferecidas, o número de veículos estacionados, a rotatividade, a taxa de ocupação 

média e máxima, o número de veículos estacionados em situação de infração (em 

desacordo com a regulamentação existente) e o número de veículos estacionados 

em fila dupla. 

A avaliação destes relatórios permite realizar as modificações necessárias para 

adaptar as regulamentações de estacionamento à real necessidade dos usuários, 

compatibilizando-as com as demais regulamentações existentes no quarteirão. 
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5.1.  Preenchimento do Formulário Folha 3- Estatística de ocupação das vagas   

O pesquisador percorre o quarteirão anotando as placas dos veículos estacionados 

em cada vaga, escrevendo nos quadros da folha de estatística um “X” se a vaga 

estiver vazia ou o número da placa e o tipo do veículo estacionado na vaga 

determinada ou, ainda, um sinal de “=” (igual) nas próximas rodadas, enquanto o 

mesmo veículo ocupar a mesma vaga. 

Atenção especial deve ser dada à observação se cada veículo estacionado 

apresenta alguma credencial (veículo com credencial de idoso ou veículo com 

credencial de pessoas com deficiência com dificuldade de locomoção) pois nesse 

caso, isso vai definir o tipo específico do veículo no preenchimento da Folha 3. 

O pesquisador também anota as placas a quantidade dos veículos estacionados em 

fila dupla, anotando no campo “FD” da respectiva faixa horária. 

Caso exista estacionamento de Moto no trecho pesquisado, o pesquisador anota na 

vaga correspondente a quantidade de motos e de outros veículos estacionados 

(placa, tipo). Deve ser registrada a eventual existência de vagas interrompidas 

(caçamba, obra, entulho, etc.) com um “O” nos respectivos espaços do formulário. 

Caso exista estacionamento de Táxi regulamentado, o pesquisador anota a placa e 

o tipo de veículo para cada vaga ocupada por táxis ou outros veículos estacionados 

(infratores) e a existência de vagas interrompidas, com um “O” nos respectivos 

espaços do formulário. 

No caso das outras regulamentações, tais como Estacionamento Proibido, Carga e 

Descarga e Embarque e Desembarque de Ônibus, as anotações deverão ser feitas 

pelo pesquisador com um “X” se a vaga estiver vazia ou com o número da placa e o  

tipo do veículo na rodada em que for encontrado ocupando determinada vaga, e um 

sinal “=” nas próximas rodadas, enquanto o mesmo veículo ocupar a mesma vaga. 

Ao final de cada rodada, o pesquisador anota a placa do veículo que está em fila 

dupla (caso houver) nos quadrinhos “FD” para cada vaga, na faixa horária 

correspondente.  
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6 Processamento de Dados 

O processamento de dados será feito pela BHTRANS a partir dos dados coletados 

pelos pesquisadores. 

Todo o material deve ser entregue à BHTRANS para conferência e tabulação dos 

dados pesquisados e para elaboração do Relatório de Desempenho do 

Estacionamento. 

Com os dados a BHTRANS gera o Relatório de Avaliação de Desempenho do 

Estacionamento, que permite identificar o número de dias pesquisados, o número de 

vagas livres oferecidas, o número de veículos estacionados, a taxa de ocupação 

média e máxima, a taxa de veículos infratores, a rotatividade e a fila dupla dos 

quarteirões pesquisados. 

7 Implantação de Novas Áreas 

O critério básico adotado é a verificação da taxa de ocupação das vagas existentes, 

identificando se as mesmas estão sendo intensamente utilizadas ao longo do 

período ou se existem vagas disponíveis.  

Outro critério analisado é a rotatividade, definida como sendo o número de veículos 

que utilizam uma mesma vaga ao longo de determinado período. Este critério 

permite avaliar o tempo de permanência a ser implantado: 1, 2 ou 5 horas. 

Os dados são coletados anotando-se as placas que assim, permitem identificar o 

tempo de permanência, bem como os tipos de veículos que utilizam cada vaga 

(veículos de passeio, Kombi, caminhões, táxi, veículos de valores, etc.) e a 

existência de veículos em fila dupla. 

Além disto, para auxiliar na análise é importante verificar o tempo real de 

permanência dos veículos nas vagas, a partir dos dados coletados na pesquisa. O 

critério adotado pela BHTRANS é de que o tempo máximo de permanência a ser 

adotado deve atender em torno de 70% dos usuários que utilizam o quarteirão. 
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Folha 1- Mapeamento e Regulamentação das vagas existentes  

  

PESQUISADOR: DATA: DIA DA SEMANA:

08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30

13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30

VIA:

TRECHO:

Observações:

1- Devem ser identificadas todas as vagas de estacionamento físicas existentes, independente da regulamentação existente.

2- Devem ser identificadas inclusive as vagas regulamentadas com proibição de estacionamento e com proibição de parada, 

.    pois pode ser verificado estacionamento nessas vagas durante a pesquisa.

3- Cada vaga deve ser identificada com 5,80m de extensão, em caso de estacionamento em paralelo.

4- Cada vaga deve ser identificada com 3,25m de extensão, em caso de estacionamento a 45º.

5- Cada vaga deve ser identificada com 2,00m de extensão, em caso de estacionamento a 90º.

6- Cada vaga deve ser identificada com 2,64m de extensão, em caso de estacionamento a 60º.

7- Cada vaga deve ser identificada com 4,60m de extensão, em caso de estacionamento a 30º.

8- Cada vaga para caminhão ou outro veículo de maior porte deve ser identificada com a dimensão da regulamentação em campo ou

.   com a extensão correspondente ao número de veículos de passeio estacionados (5,80m cada).

9- Cada vaga deve ser identificada com 0,80m de extensão, em caso de estacionamento para motos ou com a extensão 

.   correspondente ao número de veículos de passeio estacionados (5,80m cada). Cada vaga de veículo de passeio comporta cerca de 7 motos.

Vaga: Número do logradouro

1 paralelo 45º 90º 60º 30º

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

FOLHA 1

Faixa Horária: 

FACE DE QUADRA:

Ponto de embarque e desembarque de passageiros de ônibus (PED)

 Estacionamento para coleta de lixo

Estacionamento para táxi lotação

Carga e descarga de construção

(1) Regulamentação existente:

Estacionamento Rotativo

Vagas de estacionamento especial para pessoas com deficiência em áreas de estacionamento rotativo

Vagas de estacionamento especial para idosos em áreas de estacionamento rotativo

Estacionamento para motocicletas
Estacionamento para carga e descarga

Estacionamento especial para idosos
Estacionamento para ônibus de transporte público (PC - ponto de controle)

 Estacionamento por 10 minutos com pisca alerta ligado 

Estacionamento por 10 minutos em hotéis

Carga e descarga de valores

 Estacionamento para veículos escolares

 Estacionamento para embarque e desembarque de escolares

 Estacionamento para ambulância

Estacionamento para ponto de táxi

Estacionamento para veículos de aluguel (frete e carreto)

 Estacionamento para ônibus de turismo
Estacionamento especial para pessoas com deficiência 

 Estacionamento de ambulância para embarque e desembarque

Estacionamento para veículos do corpo consular

 Estacionamento para veículos oficiais 

Estacionamento para viaturas policiais

 PESQUISA ESTACIONAMENTO -  CADASTRO VAGAS EXISTENTES

(1) Regulamentação existente: Tipo de estacionamento (ângulo)

Estacionamento para bicicletas 

Proibição de estacionamento e parada em área de segurança 

Proibição de estacionamento em área de manobra

R6a- Proibido Estacionar

R6c- Proibido Parar e estacionar
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Folha 2- Ocupação urbana por imóvel 

  

ÁREA: DESCRIÇÃO: DATA:

PESQUISADOR: INÍCIO DIA DA SEMANA:

08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30

13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30

HI

HT

Vaga: Tipo de Ocupação Vaga: Tipo de Ocupação Vaga: Tipo de Ocupação

1 11 21

2 12 22

3 13 23

4 14 24

5 15 25

6 16 26

7 17 27

8 18 28

9 19 29

10 20 30

Código: Código: Código:

110 210 310

111 211 311

112 212 312

113 213 313

114 214 314

115 215 315

116 216 316

117 217 317

118 218 318

119 219 319

120 220 320

121 221 321

122 222 322

123 223 323

124 224 324

125 225 325

126 226 326

127 227

128 228

129 229

130 230

131 231

132 232

133 233

134 234

135 235

136 236

137 237

Código: Código: Código:

401 421 441

402 422 442

403 423 443

404 424 444

405 425 445

406 426 446

407 427 447

408 428 448

409 429 449

410 430 450

411 431 451

412 432 452

413 433 453

414 434 454

415 435 455

416 436 456

417 437 457

418 438 458

419 439 459

420 440 460 60 unidades

Observação: Para cada vaga existente, deve ser pesquisada a ocupação urbana, conforme Códigos decritos. Essa pesquisa deve ser feita uma 

única vez.

51 unidades

52 unidades

53 unidades

54 unidades

55 unidades

56 unidades

40 unidades

13 unidades

14 unidades

15 unidades

16 unidades

45 unidades

46 unidades

47 unidades

48 unidades

49 unidades

50 unidades

37 unidades

38 unidades

39 unidades

33 unidades

34 unidades

35 unidades

36 unidades

57 unidades

58 unidades

59 unidades

Grupo 4: Residencial

Faixa Horária: 

Tipo de Ocupação:

41 unidades

42 unidades

43 unidades

44 unidades

31 unidades

32 unidades

25 unidades

26 unidades

27 unidades

28 unidades

29 unidades

30 unidades

Grupo 4: Residencial

Tipo de Ocupação:

21 unidades

22 unidades

23 unidades

24 unidades

11 unidades

12 unidades

5 unidades

17 unidades

18 unidades

19 unidades

20 unidades

6 unidades

7 unidades

8 unidades

9 unidades

10 unidades

Grupo 4: Residencial

Tipo de Ocupação:

Unifamiliar

2 unidades

3 unidades

4 unidades

Vestuários

Sorveteria

Vidraçaria

Outros

Peixaria

Revistas e jornais

Cortinas e tapetes

Sacolão

Sapateiro

Lavanderia

Lanchonete

Livraria

Molduras e quadros

Ferramentas

Joalheria e relojoaria

Consertos eletrodomésticos

Oficina mecânica

Padaria

Papelaria

Igreja

Imobiliária

Laboratório

Órgãos públicos

Artigos para jardins e piscinas

Artigos de informática

Artigos para cama, mesa e banho

Telefones

Tintas

Decorações

Eletrodomésticos

Ferragens

Calçados e bolsas

Colchões

Códigos de Tipos de Ocupação:

Grupo 1: Comércio de conveniência e 

pequenos serviços
Grupo 2: Comércio em geral Grupo 3: serviços diversos

Salão de beleza e estética

Teatro

Outros

Escritório

Shopping

Supermercado

Tecidos

Lustres

Materiais de construção

Móveis

Ótica

Presentes

Restaurante

Correios

Agência de turismo AcademiaTipo de Ocupação:

Banco

Cartório

Agência de propaganda

Artigos esportivos

Artigos de couro

Antiquário

Centro Formação Condutores

Cinema

Consultório

Clube recreativo

Clínica

Escola

Hospital

Farmácia e Drogaria

Floricultura

Fotos

Açougue

Armarinhos

Artigos religiosos

Bar

Bijouterias

Casa lotérica

CDs e DVDs

Chaveiro

Copiadora

Automóveis e acessórios

IDENTIFICAÇÃO DAS VAGAS

FOLHA 2

 PESQUISA ESTACIONAMENTO -  DADOS DA OCUPAÇÃO URBANA
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Folha 3- Estatística de ocupação das vagas  

 

 

 

 

 

PESQUISADOR: DATA: DIA DA SEMANA:

08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30

13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30

VAGA HORÁRIO PLACA

Tipo do 

v eículo (2) FD OBS.: HORÁRIO PLACA

Tipo do 

v eículo (2) FD OBS.: HORÁRIO PLACA

Tipo do 

v eículo (2) FD OBS.:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

HORA MATRÍCULA HORA MATRÍCULA HORA MATRÍCULA

NOME/RUBRICA NOME/RUBRICA NOME/RUBRICA

Observações: (1) Devem ser coletadas informações pelo menos seis vezes por dia pesquisado, no intervalo de 8:00 às 18:00,  

sendo que os dados deverão ser coletados com intervalo mínimo de uma hora para cada vaga;

(2) Tipos de veículo:

FOLHA 3

 PESQUISA ESTACIONAMENTO -  ESTATÍSTICA DE OCUPAÇÃO DAS VAGAS 

FACE DE QUADRA:

ANOTAÇÃO DA PLACA DO VEÍCULO ESTACIONADO NA VAGA. ANOTAR O HORÁRIO E A RESPECTICA PLACA PARA CADA VAGA. CASO A VAGA ESTEJA VAZIA, 

PREENCHER "X". CASO A VAGA ESTEJA INTERROMPIDA (CAÇAMBA, OBRA, ENTULHO, ETC.),  PREENCHER "O". CASO EXISTA VEÍCULO ESTACIONADO EM 

FILA DUPLA JUNTO A ALGUMA VAGA PRENCHER A RESPECTIVA PLACA NO CAMPO "FD".

Pesquisador 

responsáv el por faix a 

horária pesquisada

Faixa Horária: 

13- outros (especificar na coluna OBS.). 

Devem ser coletadas informações em pelo menos três dias distintos, de segunda a sexta-feira, de 8:00 às 18:00 e nos aos sábados (se for o caso) de 8:00 às 13:00 horas.

 1- veículo de passeio; 2- caminhonete; 3- caminhão pequeno porte; 4- caminhão grande porte; 5- Veículo transporte de valores; 6- táxi; 7- ônibus; 8- ambulância; 

9- viatura policial; 10- motocicleta; 11- veículo com credencial de idoso; 12- veículo com credencial de pessoas com deficiência com dificuldade de locomoção; 

 



PESQUISADOR: DATA: DIA DA SEMANA:

08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30

13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30

VIA:

TRECHO:

Observações:

1- Devem ser identificadas todas as vagas de estacionamento físicas existentes, independente da regulamentação existente.

2- Devem ser identificadas inclusive as vagas regulamentadas com proibição de estacionamento e com proibição de parada, 

.    pois pode ser verificado estacionamento nessas vagas durante a pesquisa.

3- Cada vaga deve ser identificada com 5,80m de extensão, em caso de estacionamento em paralelo.

4- Cada vaga deve ser identificada com 3,25m de extensão, em caso de estacionamento a 45º.

5- Cada vaga deve ser identificada com 2,00m de extensão, em caso de estacionamento a 90º.

6- Cada vaga deve ser identificada com 2,00m de extensão, em caso de estacionamento a 90º.

7- Cada vaga deve ser identificada com 4,60m de extensão, em caso de estacionamento a 30º.

8- Cada vaga para caminhão ou outro veículo de maior porte deve ser identificada com a dimensão da regulamentação em campo.

9- Cada vaga deve ser identificada com 0,60m de extensão, em caso de estacionamento para motos.

Vaga: Número do logradouro

1 paralelo 45º 90º 60º 30º

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Estacionamento para bicicletas 
Proibição de estacionamento e parada em área de segurança 
Proibição de estacionamento em área de manobra
R6a- Proibido Estacionar
R6c- Proibido Parar e estacionar

 PESQUISA ESTACIONAMENTO -  CADASTRO VAGAS EXISTENTES

(1) Regulamentação existente: Tipo de estacionamento (ângulo)

Estacionamento para ônibus de transporte público (PC - ponto de controle)

 Estacionamento por 10 minutos com pisca alerta ligado 
Estacionamento por 10 minutos em hotéis

Carga e descarga de valores
 Estacionamento para veículos escolares
 Estacionamento para embarque e desembarque de escolares
 Estacionamento para ambulância

Estacionamento para ponto de táxi
Estacionamento para veículos de aluguel (frete e carreto)
 Estacionamento para ônibus de turismo
Estacionamento especial para pessoas com deficiência com

 Estacionamento de ambulância para embarque e desembarque
Estacionamento para veículos do corpo consular
 Estacionamento para veículos oficiais 
Estacionamento para viaturas policiais

Vagas de estacionamento especial para pessoas com deficiência em áreas de estacionamento rotativo
Vagas de estacionamento especial para idosos em áreas de estacionamento rotativo
Estacionamento para motocicletas
Estacionamento para carga e descarga

Estacionamento especial para idosos

Ponto de embarque e desembarque de passageiros de ônibus (PED)

 Estacionamento para coleta de lixo
Estacionamento para táxi lotação

Carga e descarga de construção

(1) Regulamentação existente:

Estacionamento Rotativo

FOLHA 1

Faixa Horária: 
FACE DE QUADRA:



ÁREA: DESCRIÇÃO: DATA:

PESQUISADOR: INÍCIO DIA DA SEMANA:

08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30

13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30

HI

HT

Vaga: Tipo de Ocupação Vaga: Tipo de Ocupação Vaga: Tipo de Ocupação

1 11 21

2 12 22

3 13 23

4 14 24

5 15 25

6 16 26

7 17 27

8 18 28

9 19 29

10 20 30

Código: Código: Código:

110 210 310

111 211 311

112 212 312

113 213 313

114 214 314

115 215 315

116 216 316

117 217 317

118 218 318

119 219 319

120 220 320

121 221 321

122 222 322

123 223 323

124 224 324

125 225 325

126 226 326

127 227

128 228

129 229

130 230

131 231

132 232

133 233

134 234

135 235

136 236

137 237

Código: Código: Código:

401 421 441

402 422 442

403 423 443

404 424 444

405 425 445

406 426 446

407 427 447

408 428 448

409 429 449

410 430 450

411 431 451

412 432 452

413 433 453

414 434 454

415 435 455

416 436 456

417 437 457

418 438 458

419 439 459

420 440 460

IDENTIFICAÇÃO DAS VAGAS

FOLHA 2

 PESQUISA ESTACIONAMENTO -  DADOS DA OCUPAÇÃO URBANA

Bar

Bijouterias

Casa lotérica

CDs e DVDs

Chaveiro

Copiadora

Automóveis e acessórios

Correios

Agência de turismo AcademiaTipo de Ocupação:

Banco

Cartório

Agência de propaganda

Artigos esportivos

Artigos de couro

Antiquário

Centro Formação Condutores

Cinema

Consultório

Clube recreativo

Clínica

Escola

Hospital

Açougue

Armarinhos

Artigos religiosos

Códigos de Tipos de Ocupação:

Grupo 1: Comércio de conveniência e pequenos 

serviços
Grupo 2: Comércio em geral Grupo 3: serviços diversos

Salão de beleza e estética

Teatro

Outros

Escritório

Shopping

Supermercado

Tecidos

Lustres

Materiais de construção

Móveis

Igreja

Imobiliária

Laboratório

Órgãos públicos

Artigos para jardins e piscinas

Artigos de informática

Artigos para cama, mesa e banho

Telefones

Tintas

Decorações

Eletrodomésticos

Ferragens

Calçados e bolsas

Colchões

Ótica

Presentes

Restaurante

Vestuários

Sorveteria

Vidraçaria

Outros

Peixaria

Revistas e jornais

Cortinas e tapetes

Sacolão

Sapateiro

Lavanderia

Lanchonete

Livraria

Molduras e quadros

Ferramentas

Joalheria e relojoaria

Consertos eletrodomésticos

Oficina mecânica

Padaria

Papelaria

Farmácia e Drogaria

Floricultura

Fotos

6 unidades

7 unidades

8 unidades

9 unidades

10 unidades

Grupo 4: Residencial

Tipo de Ocupação:

Unifamiliar

2 unidades

3 unidades

4 unidades

17 unidades

18 unidades

19 unidades

20 unidades

Grupo 4: Residencial

Faixa Horária: 

Tipo de Ocupação:

41 unidades

42 unidades

43 unidades

44 unidades

31 unidades

32 unidades

25 unidades

26 unidades

27 unidades

28 unidades

29 unidades

30 unidades

Grupo 4: Residencial

Tipo de Ocupação:

21 unidades

22 unidades

23 unidades

24 unidades

11 unidades

12 unidades

5 unidades 45 unidades

46 unidades

47 unidades

48 unidades

49 unidades

50 unidades

37 unidades

38 unidades

39 unidades

33 unidades

34 unidades

35 unidades

36 unidades

57 unidades

58 unidades

59 unidades

60 unidades

Observação: Para cada vaga existente, deve ser pesquisada a ocupação urbana, conforme Códigos decritos. Essa pesquisa deve ser feita uma única 

vez.

51 unidades

52 unidades

53 unidades

54 unidades

55 unidades

56 unidades

40 unidades

13 unidades

14 unidades

15 unidades

16 unidades



PESQUISADOR: DATA: DIA DA SEMANA:

08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30

13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30

VAGA HORÁRIO PLACA FD OBS.: HORÁRIO PLACA FD OBS.: HORÁRIO PLACA FD OBS.:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

HORA MATRÍCULA HORA MATRÍCULA HORA MATRÍCULA

NOME/RUBRICA NOME/RUBRICA NOME/RUBRICA

Observações: (1) Devem ser coletadas informações pelo menos seis vezes por dia pesquisado, no intervalo de 8:00 às 18:00,  

sendo que os dados deverão ser coletados com intervalo mínimo de uma hora para cada vaga;

Devem ser coletadas informações em pelo menos três dias distintos, de segunda a sexta-feira, de 8:00 às 18:00 

e nos aos sábados (se for o caso) de 8:00 às 13:00 horas.

FOLHA 3

 PESQUISA ESTACIONAMENTO -  ESTATÍSTICA DE OCUPAÇÃO DAS VAGAS 

FACE DE QUADRA:

ANOTAÇÃO DA PLACA DO VEÍCULO ESTACIONADO NA VAGA. ANOTAR O HORÁRIO E A RESPECTICA PLACA PARA CADA VAGA. CASO A 

VAGA ESTEJA VAZIA, PREENCHER "X". CASO A VAGA ESTEJA INTERROMPIDA (CAÇAMBA, OBRA, ENTULHO, ETC.),  PREENCHER "O". 

CASO EXISTA VEÍCULO ESTACIONADO EM FILA DUPLA JUNTO A ALGUMA VAGA PRENCHER A RESPECTIVA PLACA NO CAMPO "FD".

Pesquisador responsável 

por faixa horária 

pesquisada

Faixa Horária: 
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ANEXO III 
RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – RTP 

 
O Relatório Técnico de Pesquisa (RTP) deverá ser entregue em papel A4, encadernado, com 
margem superior 3 cm, inferior 2 cm, esquerda 3 cm e direita 2 cm, seguindo os seguintes elementos 
obrigatórios: 

A) ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

Capa 

 Logotipo da BHTRANS, centralizado abaixo do título; Altura: 4,5 cm, Largura, 10,5 cm; 

 Título da pesquisa: Fonte: Arial; Tamanho da Fonte: 26; Negrito, Caixa Alta; 

 Etiqueta da Biblioteca no canto superior direito da tela: Altura: 3 cm, Largura 6 cm; 

 Nome da CONTRATANTE, Diretoria e Gerência centralizado e superior. Fonte Arial, 
Tamanho da Fonte: 9. Espaço de 1,5 entre linhas. Acrescentar o nome da Instituição de 
Ensino CONTRATADA abaixo; 

 Número da Solicitação que será informado pela BHTRANS, recuado a esquerda, Fonte Arial, 
Tamanho 12; 

 Município e Ano centralizados na parte inferior; 

 Uma linha azul vertical e uma linha verde vertical sinalizando a margem esquerda. 

Ficha Catalográfica 

 Nome e função dos responsáveis e demais envolvidos na pesquisa. 

Sumário 

 Fonte Arial. Tamanho 12. 

B) ELEMENTOS TEXTUAIS 

A fonte que deverá ser utilizada no corpo do texto é Arial, tamanho 12. O espaço entre linhas deverá 
ser de 1,5 cm. Deverá ser adotado o estilo de parágrafo americano (sem recuo no início da frase e 
espaço entre os parágrafos). Todas as páginas dos elementos textuais deverão ser numeradas. 

Os títulos de seção deverão utilizar fonte Arial, tamanho 12, em caixa alta e negrito.  Entre o título e o 
texto deverá haver dois espaços de 1,5cm. Os subtítulos deverão utilizar fonte Arial, tamanho 12 e 
negrito. Entre o subtítulo e o texto deverá haver um espaço de 1,5cm. 

1. INTRODUÇÃO 

A introdução deverá conter o motivo da execução da pesquisa, o período ou dia de realização, o local 
e o solicitante. 

2. OBJETIVO 

Deverá conter o objetivo principal da pesquisa. 

3. METODOLOGIA 

Deverá conter a metodologia utilizada pela pesquisa. 
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4. ANÁLISE 

A análise deverá conter as tabelas e os gráficos obtidos por meio da coleta de dados. 

5. RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PESQUISA (RAP) 

Deverá conter o relatório de acompanhamento de pesquisa emitido pela BHTRANS. 

6. OBSERVAÇÕES  

Deverá conter as observações de campo do Técnico responsável pela operação da pesquisa. 

Segue um exemplo de Pesquisa para que o Contratada se baseie para entrega do RTP: 
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4 

 

 



 

5 

 



 

6 

 



 

7 

 



 

8 

 



 

9 
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ANEXO IV 
PLANILHA 

 

A BHTRANS encaminhará à Contratada, em meio digital, a planilha que deverá ser utilizada para 

digitação dos dados coletados. No entanto, caso seja acordado entre as partes, a planilha poderá ser 

modificada. A CONTRATADA deverá enviar após a digitação dos dados para a BHTRANS em 

formato xls* e txt*. Segue exemplo de planilha em que os dados deverão ser digitados. 
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ANEXO V 
CROQUI PARA CCV 
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ANEXO VI 
MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 

 

 

Data Dia da semana Tipo de Pesquisa Projeto Local

01/03/2018 Quinta-feira CCV PLANMOB Av. Olinto Meireles  com Rua Oliveira Lisboa

02/03/2018 Sexta-feira CCV PLANMOB Av. Presidente Antônio Carlos com Av. Santa Rosa

03/03/2018 Sábado

04/03/2018 Domingo

05/03/2018 Segunda-feira Ocupação Visual PLANMOB Av. Presidente Antônio Carlos com Av. Santa Rosa

06/03/2018 Terça-feira CCV PLANMOB Av. Cristiano Machado com Rua dos Trabalhadores

07/03/2018 Quarta-feira Ocupação Visual PLANMOB Rua Niquelina com Rua Frutal

08/03/2018 Quinta-feira Velocidade Média_GPS PLANMOB Av. Pedro II C/B B/C (M)

08/03/2018 Quinta-feira Velocidade Média_GPS PLANMOB Av. Pedro II C/B B/C (T)

08/03/2018 Quinta-feira Velocidade Média_GPS PLANMOB Av. Cristiano Machado Entre Vilarinho E São Gabriel  C/B E B/C (M)

08/03/2018 Quinta-feira Velocidade Média_GPS PLANMOB Av. Cristiano Machado Entre Vilarinho E São Gabriel  C/B E B/C (T)

09/03/2018 Sexta-feira CCV PLANMOB Av. Senhora do Carmo com Rua Outono

10/03/2018 Sábado

11/03/2018 Domingo

12/03/2018 Segunda-feira CCV PLANMOB Av. Amazonas com Rua Zurick

13/03/2018 Terça-feira Sobe e Desce com Senha GESPR Linha Suplementar (Unidade)

14/03/2018 Quarta-feira CCV PLANMOB Rua Pará de Minas com Praça São Vicente

15/03/2018 Quinta-feira Ocupação Visual PLANMOB Rua Pará de Minas com Praça São Vicente

16/03/2018 Sexta-feira CCV PLANMOB Av. Dom Pedro II com Rua Sermão

17/03/2018 Sábado

18/03/2018 Domingo

19/03/2018 Segunda-feira Ocupação Visual PLANMOB Av. Dom Pedro II com Rua Sermão

20/03/2018 Terça-feira CCV PLANMOB Av. Abílio Machado Rua Eufrates

21/03/2018 Quarta-feira Ocupação Visual PLANMOB Av. Abílio Machado Rua Eufrates

22/03/2018 Quinta-feira Velocidade Média_GPS PLANMOB Av. Portugal C/B E B/C(M)

22/03/2018 Quinta-feira Velocidade Média_GPS PLANMOB Av. Portugal B/C E C/B (T)

22/03/2018 Quinta-feira Velocidade Média_GPS PLANMOB Av. Antônio Carlos B/C E C/B(M)

22/03/2018 Quinta-feira Velocidade Média_GPS PLANMOB Av. Antônio Carlos B/C E C/B (T)

23/03/2018 Sexta-feira CCV PLANMOB Av. Raja Gabaglia com Rua Herculano de Freitas

24/03/2018 Sábado

25/03/2018 Domingo

26/03/2018 Segunda-feira Ocupação Visual PLANMOB Av. Raja Gabaglia com Rua Herculano de Freitas

27/03/2018 Terça-feira Sobe e Desce com Senha GESPR Linha Suplementar (Unidade)

28/03/2018 Quarta-feira CCV PLANMOB Av. Amazonas com Rua Francisco Sá

29/03/2018 Quinta-feira Ocupação Visual PLANMOB Av. Amazonas com Rua Francisco Sá

30/03/2018 Sexta-feira

31/03/2018 Sábado
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ANEXO VII 
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PESQUISA – RAP 

 

 

Pág. 1/2

Identificação do Responsável:

Responsável:______________ BT:________ Função:______________

Dados da pesquisa

Tipo de Pesquisa:____________________________________Data:____/____/________

Rua/Av: ____________________________________________Nº : _____ Bairro:_________________

Período da Pesquisa: ____:____ às ____:____  e ____:____ às____:____ 

Observações em Campo:

Tempo: (    ) Chuvoso (    ) Estável (    ) Instável

Posicionamento da Equipe: 

(    ) Satisfatório (    ) Insatisfatório - Justificativa: __________________________________________

Comportamento da Equipe: 

(    ) Satisfatório (    ) Insatisfatório - Justificativa: __________________________________________

Ausência de membro da equipe? 

(    ) Não (    ) Sim - Identificação do(s) ausente(s):___________________________________

O material utilizado em campo está operante? 

(    ) Sim (    ) Não - Identificação do(s) problema(s):__________________________________

Observações gerais:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Técnico Responsável 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PESQUISA - RAP

Local 

Supervisor
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Pág. 2/2

Identificação do Responsável:

Responsável:______________ BT:________Função:______________

Observações Tabulação/Digitação:

Data do acompanhamento da tabulação/digitação: ____/____/______

Comportamento da Equipe: 

(    ) Satisfatório (    ) Insatisfatório - Justificativa: __________________________________________

Ausência de membro da equipe? 

(    ) Não (    ) Sim - Identificação do(s) ausente(s):___________________________________

Observações gerais:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Técnico Responsável 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PESQUISA - RAP

Supervisor
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ANEXO VIII 
CRONOGRAMA FÍSICO 

 

DIA 
DIA DA 

SEMANA 
TIPO DE PESQUISA PROJETO LOCAL 

1 
SEGUNDA-

FEIRA 
ESTACIONAMENTO 

E PARADA 
GELUR Gutierrez - mapa Anexo IX 

2 
TERÇA-
FEIRA 

ESTACIONAMENTO 
E PARADA 

GELUR Gutierrez - mapa Anexo IX 

3 
QUARTA-

FEIRA 
ESTACIONAMENTO 

E PARADA 
GELUR Gutierrez - mapa Anexo IX 

4 
QUINTA-

FEIRA 
CCV PLANMOB 

Rua Pará de Minas em frente a Praça 
São Vicente (M e T) 

5 SEXTA-FEIRA CCV PLANMOB 
Av. Presidente Carlos Luz Próximo ao nº 
3705(M e T) 

6 SÁBADO    

7 DOMINGO    

8 
SEGUNDA-

FEIRA 
OCUPAÇÃO 

VISUAL 
PLANMOB 

Av. Olinto Meireles com Rua Oliveira 
Lisboa (M e T) 

9 
TERÇA-
FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB Av. Amazonas (M e T) 

10 
QUARTA-

FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB Av. Pedro I (M e T) 

11 
QUINTA-

FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB Av. Vilarinho (M e T) 

12 SEXTA-FEIRA 
OCUPAÇÃO 

VISUAL 
PLANMOB 

Av. Cristiano Machado com Rua Dom 
Cabral (M e T) 

13 SÁBADO    

14 DOMINGO    

15 
SEGUNDA-

FEIRA 
ESTACIONAMENTO 

E PARADA 
GELUR Gutierrez - mapa Anexo IX 

16 
TERÇA-
FEIRA 

ESTACIONAMENTO 
E PARADA 

GELUR Gutierrez - mapa Anexo IX 

17 
QUARTA-

FEIRA 
ESTACIONAMENTO 

E PARADA 
GELUR Gutierrez - mapa Anexo IX 

18 
QUINTA-

FEIRA 
CCV PLANMOB Av. Risoleta Neves altura da Rua Dom 

Cavati com Av. Dr. Benedito Xavier (M e 
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DIA 
DIA DA 

SEMANA 
TIPO DE PESQUISA PROJETO LOCAL 

T) 

19 SEXTA-FEIRA CCV PLANMOB 
Av. Cristiano Machado com Rua Dom 
Cabral (M e T) 

20 SÁBADO    

21 DOMINGO    

22 
SEGUNDA-

FEIRA 
ESTACIONAMENTO 

E PARADA 
GELUR Carmo Sion - mapa Anexo IX 

23 
TERÇA-
FEIRA 

ESTACIONAMENTO 
E PARADA 

GELUR Carmo Sion - mapa Anexo IX 

24 
QUARTA-

FEIRA 
ESTACIONAMENTO 

E PARADA 
GELUR Carmo Sion - mapa Anexo IX 

25 
QUINTA-

FEIRA 
Sobe e Desce com 

Senha 
GESPR LINHA A DEFINIR 

26 SEXTA-FEIRA CCV PLANMOB 
Rua Padre Pedro Pinto com Rua Maria 
Helena (M e T) 

27 SÁBADO    

28 DOMINGO    

29 
SEGUNDA-

FEIRA 
OCUPAÇÃO 

VISUAL 
PLANMOB 

Av. Afonso Pena com Rua Bernardo 
Figueiredo (M e T) 

30 
TERÇA-
FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB 

Av.  Teresa Cristina ( Entre Av. do 
Contorno e R. Álvaro Silveira) (M e T) 

31 
QUARTA-

FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB Av. Waldyr Soeiro Emrich (M e T) 

32 
QUINTA-

FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB Av. Olinto Meireles (M e T) 

33 SEXTA-FEIRA 
OCUPAÇÃO 

VISUAL 
PLANMOB 

Av. Abílio Machado com Rua Eufrates (M 
e T) 

34 SÁBADO    

35 DOMINGO    

36 
SEGUNDA-

FEIRA 
ESTACIONAMENTO 

E PARADA 
GELUR Carmo Sion - mapa Anexo IX 

37 
TERÇA-
FEIRA 

ESTACIONAMENTO 
E PARADA 

GELUR Carmo Sion - mapa Anexo IX 

38 QUARTA- ESTACIONAMENTO GELUR Carmo Sion - mapa Anexo IX 
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DIA 
DIA DA 

SEMANA 
TIPO DE PESQUISA PROJETO LOCAL 

FEIRA E PARADA 

39 
QUINTA-

FEIRA 
ESTACIONAMENTO 

E PARADA 
GELUR Carmo Sion - mapa Anexo IX 

40 SEXTA-FEIRA CCV PLANMOB 
Av. dos Andradas com Ra Moisés Kalil 
próximo a Rua Frutal (M e T) 

41 SÁBADO    

42 DOMINGO    

43 
SEGUNDA-

FEIRA 
CCV PLANMOB Rua Platina com Rua Rubi (M e T) 

44 
TERÇA-
FEIRA 

CCV PLANMOB 
Av. Cristiano Machado com Rua Senador 
Teixeira da Costa (M e T) 

45 
QUARTA-

FEIRA 
CCV PLANMOB 

Av. Barão H. de Melo com Rua Maria 
Macedo (M e T) 

46 
QUINTA-

FEIRA 
CCV PLANMOB 

Av. Raja Gabaglia com Rua Denver,  Rua 
Parentis e Rua Roma (M e T) 

47 SEXTA-FEIRA CCV PLANMOB 
Av. Cristiano Machado com Rua 
Machado e Rua Urandi (M e T) 

48 SÁBADO    

49 DOMINGO    

50 
SEGUNDA-

FEIRA 
OCUPAÇÃO 

VISUAL 
PLANMOB 

Av. Dom Pedro II com Rua Sermão (M e 
T) 

51 
TERÇA-
FEIRA 

OCUPAÇÃO 
VISUAL 

PLANMOB 
Av. Dom Pedro II com Av. Presidente 
Carlos Luz (M e T) 

52 
QUARTA-

FEIRA 
OCUPAÇÃO 

VISUAL 
PLANMOB 

AV. Atlântida com Av. Tancredo Neves 
(M e T) 

53 
QUINTA-

FEIRA 
Sobe e Desce com 

Senha 
GESPR LINHA A DEFINIR 

54 SEXTA-FEIRA 
OCUPAÇÃO 

VISUAL 
PLANMOB 

Av. Amazonas com Av. Francisco Sá (M 
e T) 

55 SÁBADO    

56 DOMINGO    

57 
SEGUNDA-

FEIRA 
OCUPAÇÃO 

VISUAL 
PLANMOB 

Av. Presidente Antônio Carlos com Rua 
Adalberto Ferraz (M e T) 

58 
TERÇA-
FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB Via 210 (M e T) 
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DIA 
DIA DA 

SEMANA 
TIPO DE PESQUISA PROJETO LOCAL 

59 
QUARTA-

FEIRA 
OCUPAÇÃO 

VISUAL 
PLANMOB 

Av. Teresa Cristina em frente a Rua 
Frederico Brecher (M e T) 

60 
QUINTA-

FEIRA 
OCUPAÇÃO 

VISUAL 
PLANMOB Rua Niquelina com Rua Frutal (M e T) 

61 SEXTA-FEIRA 
OCUPAÇÃO 

VISUAL 
PLANMOB 

Av. do Contorno com R. Célio de Castro 
(M e T) 

62 SÁBADO    

63 DOMINGO    

64 
SEGUNDA-

FEIRA 
CCV PLANMOB 

Av. José Cândido da Silveira com R. 
Gustavo da Silveira (M e T) 

65 
TERÇA-
FEIRA 

CCV PLANMOB 
Rua Conselheiro Rocha com próximo a 
Rua Bolonha (M e T) 

66 
QUARTA-

FEIRA 
CCV PLANMOB Rua Niquelina com Rua Frutal (M e T) 

67 
QUINTA-

FEIRA 
CCV PLANMOB 

Av. do Contorno com R. Célio de Castro 
(M e T) 

68 SEXTA-FEIRA CCV PLANMOB 
Av. Assis Chateubriand com Rua Silva 
Ortiz (M e T) 

69 SÁBADO    

70 DOMINGO    

71 
SEGUNDA-

FEIRA 
CCV PLANMOB 

Rua Três Pontas com Rua Virgínia (M e 
T) 

72 
TERÇA-
FEIRA 

ESTACIONAMENTO 
E PARADA 

GELUR Raja Gabaglia - mapa anexo IX 

73 
QUARTA-

FEIRA 
ESTACIONAMENTO 

E PARADA 
GELUR Raja Gabaglia - mapa anexo IX 

74 
QUINTA-

FEIRA 
ESTACIONAMENTO 

E PARADA 
GELUR Raja Gabaglia - mapa anexo IX 

75 SEXTA-FEIRA 
ESTACIONAMENTO 

E PARADA 
GELUR Raja Gabaglia - mapa anexo IX 

76 SÁBADO    

77 DOMINGO    

78 
SEGUNDA-

FEIRA 
OCUPAÇÃO 

VISUAL 
PLANMOB 

Av. José Cândido da Silveira com R. 
Gustavo da Silveira (M e T) 

79 
TERÇA-
FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB Av. Raja Gabaglia (M e T) 
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DIA 
DIA DA 

SEMANA 
TIPO DE PESQUISA PROJETO LOCAL 

80 
QUARTA-

FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB Av. Presidente Antônio Carlos (M e T) 

81 
QUINTA-

FEIRA 
Sobe e Desce com 

Senha 
GESPR LINHA A DEFINIR 

82 SEXTA-FEIRA 
OCUPAÇÃO 

VISUAL 
PLANMOB 

Rua Padre Pedro Pinto com Rua Maria 
Helena (M e T) 

83 SÁBADO    

84 DOMINGO    

85 
SEGUNDA-

FEIRA 
OCUPAÇÃO 

VISUAL 
PLANMOB 

Av. Cristiano Machado com Rua Senador 
Teixeira da Costa (M e T) 

86 
TERÇA-
FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB Av. Nossa Senhora do Carmo (M e T) 

87 
QUARTA-

FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB Av. Bernardo de Vasconcellos (M e T) 

88 
QUINTA-

FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB Viaduto A e Viaduto B 

89 SEXTA-FEIRA 
OCUPAÇÃO 

VISUAL 
PLANMOB 

Av. Assis Chateubriand com Rua Silvia 
Ortiz (M e T) 

90 SÁBADO    

91 DOMINGO    

92 
SEGUNDA-

FEIRA 
OCUPAÇÃO 

VISUAL 
PLANMOB 

Av. Presidente Antônio Carlos com Anel 
Rodoviário (M e T) 

93 
TERÇA-
FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB Av. Dom Pedro II 

94 
QUARTA-

FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB Rua Niquelina 

95 
QUINTA-

FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB Av. do Contorno (M e T) 

96 SEXTA-FEIRA 
OCUPAÇÃO 

VISUAL 
PLANMOB Av. dos Andradas com Rua Frutal (M e T) 

97 SÁBADO    

98 DOMINGO    
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DIA 
DIA DA 

SEMANA 
TIPO DE PESQUISA PROJETO LOCAL 

99 
SEGUNDA-

FEIRA 
CCV PLANMOB 

Av. Teresa Cristina com Rua Bom 
Sucesso (M e T) 

100 
TERÇA-
FEIRA 

CCV PLANMOB 
Av. Dom Pedro II com Rua Sermão (M e 
T) 

101 
QUARTA-

FEIRA 
CCV PLANMOB 

Av. Dom Pedro II com Av. Presidente 
Carlos Luz e Rua Campos Gerais (M e T) 

102 
QUINTA-

FEIRA 
CCV PLANMOB 

AV. Atlântida com Av. Tancredo Neves 
(M e T) 

103 SEXTA-FEIRA CCV PLANMOB 
Av. Vilarinho com Rua Domingos Grosso 
(Shopping Norte) 

104 SÁBADO    

105 DOMINGO    

106 
SEGUNDA-

FEIRA 
CCV PLANMOB 

Av. Nélio Cerqueira com Rua Lupércio da 
Paixão (M e T) 

107 
TERÇA-
FEIRA 

CCV PLANMOB 
Av. Waldyr Soeiro Emrich com Rua 
Francisco D. Mendonça e Rua Antônio 
Teixeira Dias (M e T) 

108 
QUARTA-

FEIRA 
CCV PLANMOB 

Av. Waldyr Soeiro Emrich com  Rua Nove 
(próximo a Rua Milton Vieira Chaves) (M 
e T) 

109 
QUINTA-

FEIRA 
Sobe e Desce com 

Senha 
GESPR LINHA A DEFINIR 

110 SEXTA-FEIRA CCV PLANMOB 
Av.Raja Gabaglia com Rua Herculano de 
Freitas (M e T) 

111 SÁBADO    

112 DOMINGO    

113 
SEGUNDA-

FEIRA 
CCV PLANMOB 

Av. Presidente Antônio Carlos com Anel 
Rodoviário (M e T) 

114 
TERÇA-
FEIRA 

CCV PLANMOB 
Av. Presidente Antônio Carlos com Rua 
Adalberto Ferraz (M e T) 

115 
QUARTA-

FEIRA 
CCV PLANMOB 

Av. Amazonas com Av. Francisco Sá (M 
e T) 

116 
QUINTA-

FEIRA 
Sobe e Desce com 

Senha 
GESPR LINHA A DEFINIR 

117 SEXTA-FEIRA CCV PLANMOB 
Av. Teresa Cristina em frente a Rua 
Frederico Brecher (M e T) 

118 SÁBADO    
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DIA 
DIA DA 

SEMANA 
TIPO DE PESQUISA PROJETO LOCAL 

119 DOMINGO    

120 
SEGUNDA-

FEIRA 
OCUPAÇÃO 

VISUAL 
PLANMOB 

Av. Waldyr Soeiro Emrich com Rua 
Francisco D. Mendonça (M e T) 

121 
TERÇA-
FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB Anel Rodoviário (M e T) 

122 
QUARTA-

FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB 

BR356 Anel Rodoviário a BHShopping (M 
e T) 

123 
QUINTA-

FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB Av. dos Andradas (M e T) 

124 SEXTA-FEIRA 
OCUPAÇÃO 

VISUAL 
PLANMOB 

Av. Cristiano Machado com Rua dos 
Trabalhadores (M e T) 

125 SÁBADO    

126 DOMINGO    

127 
SEGUNDA-

FEIRA 
OCUPAÇÃO 

VISUAL 
PLANMOB 

Av. Presidente Carlos Luz Próximo ao nº 
3705(M e T) 

128 
TERÇA-
FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB Av. Abrahão Caram (M e T) 

129 
QUARTA-

FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB Av. Juscelino Kubstcheck (M e T) 

130 
QUINTA-

FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB Av. Nossa Senhora de Fátima (M e T) 

131 SEXTA-FEIRA 
OCUPAÇÃO 

VISUAL 
PLANMOB 

Av. Presidente Juscelino Kubstichek com 
Rua João Batista Vieira (M e T) 

132 SÁBADO    

133 DOMINGO    

134 
SEGUNDA-

FEIRA 
OCUPAÇÃO 

VISUAL 
PLANMOB 

Rua Conselheiro Rocha com Rua 
Bolonha (M e T) 

135 
TERÇA-
FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB Av.Viaduto Leste (M e T) 

136 
QUARTA-

FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB Av. José Cândido da Silveira (M e T) 
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DIA 
DIA DA 

SEMANA 
TIPO DE PESQUISA PROJETO LOCAL 

137 
QUINTA-

FEIRA 
Sobe e Desce com 

Senha 
GESPR LINHA A DEFINIR 

138 SEXTA-FEIRA 
OCUPAÇÃO 

VISUAL 
PLANMOB 

Rua Padre Eustáquio com Rua Virgínia 
(M e T) 

139 SÁBADO    

140 DOMINGO    

141 
SEGUNDA-

FEIRA 
CCV PLANMOB 

Av. Olinto Meireles com Rua Oliveira 
Lisboa (M e T) 

142 
TERÇA-
FEIRA 

CCV PLANMOB 
Av. Presidente Antônio Carlos com Av. 
Santa Rosa (M e T) 

143 
QUARTA-

FEIRA 
CCV PLANMOB 

Av. Cristiano Machado com Rua dos 
Trabalhadores (M e T) 

144 
QUINTA-

FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB Av. Portugal ( M e T) 

145 SEXTA-FEIRA 
OCUPAÇÃO 

VISUAL 
PLANMOB 

Av. Raja Gabaglia com Rua Denver (M e 
T) 

146 SÁBADO    

147 DOMINGO    

148 
SEGUNDA-

FEIRA 
OCUPAÇÃO 

VISUAL 
PLANMOB 

Av. Amazonas com Rua Frei Gaspar (M e 
T) 

149 
TERÇA-
FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB Av. Carlos Luz (M e T) 

150 
QUARTA-

FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB Av. Oscar Paschoal (M e T) 

151 
QUINTA-

FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB Av. C (M e T) 

152 SEXTA-FEIRA 
OCUPAÇÃO 

VISUAL 
PLANMOB 

Av. Risoleta Neves com Rua Dom Cavati 
(M e T) 

153 SÁBADO    

154 DOMINGO    

155 
SEGUNDA-

FEIRA 
OCUPAÇÃO 

VISUAL 
PLANMOB 

Av. Senhora do Carmo com Rua Outono 
(M e T) 

156 
TERÇA-
FEIRA 

OCUPAÇÃO 
VISUAL 

PLANMOB 
Rua Três Pontas com Rua Virgínia (M e 
T) 
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DIA 
DIA DA 

SEMANA 
TIPO DE PESQUISA PROJETO LOCAL 

157 
QUARTA-

FEIRA 
CCV PLANMOB 

Av. Presidente Juscelino Kubstichek e 
Rua Gentil Portugal com Rua João 
Batista Vieira (M e T) 

158 
QUINTA-

FEIRA 
CCV PLANMOB 

Av. Abílio Machado com Rua Eufrates (M 
e T) 

159 SEXTA-FEIRA 
OCUPAÇÃO 

VISUAL 
PLANMOB 

Av. Teresa Cristina com Rua Bom 
Sucesso (M e T) 

160 SÁBADO    

161 DOMINGO    

162 
SEGUNDA-

FEIRA 
OCUPAÇÃO 

VISUAL 
PLANMOB Rua Platina com Rua Rubi (M e T) 

163 
TERÇA-
FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB Rua Pará de Minas (M e T) 

164 
QUARTA-

FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB Rua Rio Pomba (M e T) 

165 
QUINTA-

FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB Rua Olinto Magalhães (M e T) 

166 SEXTA-FEIRA 
OCUPAÇÃO 

VISUAL 
PLANMOB 

Av. Vilarinho em frente ao Shopping 
Norte 

167 SÁBADO    

168 DOMINGO    

169 
SEGUNDA-

FEIRA 
OCUPAÇÃO 

VISUAL 
PLANMOB 

Av. Cristiano Machado com Rua 
Machado (M e T) 

170 
TERÇA-
FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB Av. Silviano Brandão (M e T) 

171 
QUARTA-

FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB Rua Jacuí  (M e T) 

172 
QUINTA-

FEIRA 
Sobe e Desce com 

Senha 
GESPR LINHA A DEFINIR 

173 SEXTA-FEIRA 
OCUPAÇÃO 

VISUAL 
PLANMOB Av. Amazonas com R. Zurick (M e T) 

174 SÁBADO    

175 DOMINGO    
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DIA 
DIA DA 

SEMANA 
TIPO DE PESQUISA PROJETO LOCAL 

176 
SEGUNDA-

FEIRA 
OCUPAÇÃO 

VISUAL 
PLANMOB 

Av. Nélio Cerqueira com Rua Lupércio da 
Paixão (M e T) 

177 
TERÇA-
FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB Rua Padre Eustáquio (M e T) 

178 
QUARTA-

FEIRA 
ESTACIONAMENTO 

E PARADA 
GELUR Raja Gabaglia - mapa anexo IX 

179 
QUINTA-

FEIRA 
ESTACIONAMENTO 

E PARADA 
GELUR Raja Gabaglia - mapa anexo IX 

180 SEXTA-FEIRA 
ESTACIONAMENTO 

E PARADA 
GELUR Raja Gabaglia - mapa anexo IX 

181 SÁBADO    

182 DOMINGO    

183 
SEGUNDA-

FEIRA 
CCV PLANMOB 

Rua Padre Eustáquio com Rua Virgínia 
(M e T) 

184 
TERÇA-
FEIRA 

OCUPAÇÃO 
VISUAL 

PLANMOB 
Rua Pará de Minas em frente a Praça 
São Vicente (M e T) 

185 
QUARTA-

FEIRA 
CCV PLANMOB 

Av. Afonso Pena com Rua Bernardo 
Figueiredo  e Rua Cambuí (M e T) 

186 
QUINTA-

FEIRA 
CCV PLANMOB 

Av. Amazonas nº 8889 e Rua Visconde 
Cairú com Rua Frei Gaspar (M e T) 

187 SEXTA-FEIRA CCV PLANMOB Av. Amazonas com R. Zurick (M e T) 

188 SÁBADO    

189 DOMINGO    

190 
SEGUNDA-

FEIRA 
OCUPAÇÃO 

VISUAL 
PLANMOB 

Av.Raja Gabaglia com Rua Herculano de 
Freitas (M e T) 

191 
TERÇA-
FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB Av. Américo Vespúcio (M e T) 

192 
QUARTA-

FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB Via 240 (M e T) 

193 
QUINTA-

FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB Rua Padre Pedro Pinto (M e T) 

194 SEXTA-FEIRA CCV PLANMOB 
Av. Senhora do Carmo com Rua Outono 
(M e T) 

195 SÁBADO    
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DIA 
DIA DA 

SEMANA 
TIPO DE PESQUISA PROJETO LOCAL 

196 DOMINGO    

197 
SEGUNDA-

FEIRA 
OCUPAÇÃO 

VISUAL 
PLANMOB 

Av. Presidente Antônio Carlos com Av. 
Santa Rosa (M e T) 

198 
TERÇA-
FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB Rua Três Pontas (M e T) 

199 
QUARTA-

FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB Av. Barão H. de Melo (M e T) 

200 
QUINTA-

FEIRA 
Sobe e Desce com 

Senha 
GESPR LINHA A DEFINIR 

201 SEXTA-FEIRA 
OCUPAÇÃO 

VISUAL 
PLANMOB 

Av. Waldyr Soeiro Emrich com Rua 
Milton Vieira Chaves (M e T) 

202 SÁBADO    

203 DOMINGO    

204 
SEGUNDA-

FEIRA 
OCUPAÇÃO 

VISUAL 
PLANMOB 

Av. Barão H. de Melo com Rua Maria 
Macedo (M e T) 

205 
TERÇA-
FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB Av. Silva Lobo (M e T) 

206 
QUARTA-

FEIRA 

VELOCIDADE E 
RETARDAMENTO 

(GPS) 
PLANMOB Av. Cristiano Machado (M e T) 

207 
QUINTA-

FEIRA 
ESTACIONAMENTO 

E PARADA 
GELUR Raja Gabaglia - mapa anexo IX 

208 SEXTA-FEIRA 
ESTACIONAMENTO 

E PARADA 
GELUR Raja Gabaglia - mapa anexo IX 

209 SÁBADO    

210 DOMINGO    

211 
SEGUNDA-

FEIRA 
ESTACIONAMENTO 

E PARADA 
GELUR Raja Gabaglia - mapa anexo IX 

212 
TERÇA-
FEIRA 

ESTACIONAMENTO 
E PARADA 

GELUR Raja Gabaglia - mapa anexo IX 

213 
QUARTA-

FEIRA 
ESTACIONAMENTO 

E PARADA 
GELUR Raja Gabaglia - mapa anexo IX 

214 
QUINTA-

FEIRA 
ESTACIONAMENTO 

E PARADA 
GELUR Raja Gabaglia - mapa anexo IX 
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ANEXO IX 
REGIÕES DE PESQUISA DE ESTACIONAMENTO E PARADA 
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ANEXO X 
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
(Modelo de credenciamento a ser apresentado nos termos do subitem 3.1.1 e Capítulo 4 do Edital) 

 
 
 
 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 09/2019 
 

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

n°______________________, por seu(s) Representante(s) Legal(ais) abaixo assinado(s), credencia 

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) a manifestar-se em nome da empresa, 

requerer vistas de documentos e propostas, formular lances verbais em sessão pública, negociar 

preço diretamente com o(a) Pregoeiro(a), assinar e rubricar documentos, atas e propostas, manifestar 

a intenção de interpor recurso ou renunciar ao direito de fazê-lo 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) Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa, ou apor o carimbo do CNPJ.  

c) Observar o disposto no Capítulo 4 do Edital, em especial os subitens 4.1.1 e 4.1.2. 
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ANEXO XI 
MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE HABILITAÇÃO 

 
(Modelo de declaração a ser apresentado nos termos do subitem 3.1.1 e item 4.4 do Edital) 

 
 
 
 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 09/2019 

A Empresa ___________________________, CNPJ n°_______________________, por seu(s) 

Representante(s) Legal(ais) abaixo assinado(s), DECLARA(M) ao(à) Pregoeiro(a) e respectiva Equipe 

de Apoio da BHTRANS que, em conformidade com o disposto no inciso VII do art. 4º da Lei 

10.520/02, está APTA a cumprir todos os requisitos habilitatórios exigidos no edital que rege o 

certame referenciado. 

 
 
 

________________________________________ 
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 atendam à exigência legal indicada. 

b) Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa, ou apor o carimbo do CNPJ. 

c) A presente Declaração deverá ser entregue conforme disposto no subitem 3.1.1 e item 4.4 do 
Edital. 
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ANEXO XII 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE  

PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS 
 

(Modelo de declaração a ser apresentado no Envelope nº 01 – Proposta Comercial, nos termos do subitem 
5.2.3 do Edital) 

 
 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 09/2019 

 
 
 
 
A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

__________________________, por intermédio de seu(s) representante(s) legal(ais) abaixo 

assinado(s), DECLARA, sob as penas da Lei, que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do 

§ 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento diferenciado 

estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei e que cumpre os requisitos legais para qualificação como:  

( ) Microempresa, ME ou ( ) Empresa de Pequeno Porte, EPP, definida no art. 3º da Lei 

Complementar n.º 123/2006;  

(  ) Sociedade cooperativa equiparada à ME ou EPP , tendo auferido, no ano-calendário anterior, 

receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso II do art. 3° da Lei Complementar n° 123, 

de 2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados.  

(Assinalar a condição da empresa)  

 

(  ) Declaro que a empresa possui restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos 

utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, estando 

ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas na 

legislação vigente. 

(Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  

 

 

_______________________________________________ 
Local e Data 

 

 

 

_______________________________________________ 
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) 

 



0,00

0,00

0,00 + 0,00

0,00 + 0,00

0,00 + 0,00

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: ......................................................

ANEXO XIII

ANÁLISE CONTÁBIL E FINANCEIRA

(Anexo a ser apresentado no Envelope nº 2 - Documentos de Habilitação, nos termos dos subitens 6.3.2.3 e 6.3.3 do Edital.)

#DIV/0!

LC - LIQUIDEZ CORRENTE = 

LG - LIQUIDEZ GERAL =

#DIV/0!=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

=
Ativo Circulante

Passivo Circulante

SG - SOLVÊNCIA GERAL =

=

=
Ativo Total

#DIV/0!

=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
=

0,00

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
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ANEXO XIV 
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

 

(Modelo da declaração a ser apresentada na fase de habilitação nos termos do subitem 6.4.2 do Edital) 

 
 
 
 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 09/2019 
 
 
 
 
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 e Anexos do Pregão Presencial nº 09/2019, possuirá equipe técnica, 

conforme disposto no item 6 do Termo de Referência – Anexo I, e, ainda, que possuirá escritório para 

prestação de todos os serviços em Belo Horizonte ou região metropolitana, ainda que não seja 

sediada nesta Capital, assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) da LICITANTE 

 
 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) (CI n.º  e/ou CPF) 
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ANEXO XV 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR 

 
(Modelo de declaração a ser apresentado no Envelope nº 02 – Documentos para Habilitação, nos termos 

do item 6.5 do Edital) 

 
 
 
 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 09/2019 
 
 
 

A Empresa _________________________ CNPJ n°_____________________, sediada no município 

de ___________________, por seu(s) Representante(s) Legal(ais) abaixo assinado(s), DECLARA, 

sob as penalidades da Lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, na forma da lei. 

 
(Assinalar a “Ressalva” a seguir, caso ocorra a situação) 

 
[      ]    Ressalva:      emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz. 

 
 
Declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem quaisquer fatos impeditivos para 

sua participação no presente processo licitatório, especialmente em relação àqueles descritos nos 

artigos 37, §1º, e 38 e 44 da Lei n° 13.303/2016, ciente a obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 
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) 
 

 



   

LOTE ITEM TIPO DE PESQUISA QUANT. UN.
PREÇO 

UNITÁRIO

PREÇO 

TOTAL 

1 Estacionamento e Parada 25 pesquisa  R$                 -    R$                    -   

2 CCV 40 pesquisa  R$                 -    R$                    -   

3 Sobe e Desce Com Senha 8 pesquisa  R$                 -    R$                    -   

4 Ocupação Visual 41 pesquisa  R$                 -    R$                    -   

5 Velocidade e Retardamento (GPS) 40 pesquisa  R$                 -    R$                    -   

 R$                    -   

 

 

 Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is): ___________________________________

* Preço Global (por extenso):________________________________________________________

ANEXO XVI

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

 Identificação da Empresa LICITANTE: _________________________________________

* Prazo de validade da proposta: _________ dias (conforme alínea "c" do item 5.1 do Edital)

 Identificação do(s) Representante(s) Legal(is): ___________________________________

PREÇO GLOBAL

1

 - Declaramos:

1. conhecimento das exigências para contratação dispostas no Capítulo 10 do Edital, incluindo a obrigatoriedade da

comprovação do cadastro no SUCAF – Sistema Único de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Belo

Horizonte (subitem 10.2, alínea "c").

2. conhecimento de todas as condições previstas para a prestação dos serviços referente ao objeto licitado no Pregão

Presencial n.º 09/2019 e seus respectivos Anexos, e com elas concordamos.
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ANEXO XVII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

(Modelo de declaração a ser apresentado no Envelope nº 01 – Proposta Comercial, nos termos do subitem 
5.2.2 do Edital) 

 

 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 09/2019 

 

 
(Identificação completa do(s) representante(s) legal(ais) da licitante), como 

representante(s) devidamente constituído(s) da empresa (Identificação completa da licitante ), 

doravante(s) denominado(s) LICITANTE, para fins do disposto no subitem 5.2.2 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 

 
A EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE 
BELO HORIZONTE S/A – BHTRANS, sociedade de 
economia mista municipal situada à Av. Engenheiro 
Carlos Goulart, n.º 900, Buritis, Belo Horizonte, MG, 
CEP 30.455-902, inscrita no CNPJ sob o n.° 
41.657.081/0001-84, neste ato representada por seu 
Presidente, Sr. Celio Freitas Bouzada, doravante 
denominada Contratante e a ............................., 

estabelecida na ......................................., CEP ...........  inscrita no CNPJ sob o n.º 
..............................., neste ato representada ..............................., doravante denominada Contratada, 
celebram este Contrato, sendo o presente regido pelas normas da Lei Federal n.º 13.303/16 e suas 
modificações posteriores, pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos da BHTRANS e pelas 
cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO E GERENCIAMENTO 

1.1. O presente Contrato está vinculado aos termos do Processo Administrativo n.º 01-050.680/19-40 
Pregão Presencial n.º 09/2019 e à proposta da Contratada, que integra este documento, 
independentemente de transcrição. 

1.2. A gestão deste Contrato será exercida pela Diretoria de Planejamento e Informação – DPI da 
Contratante. 

1.3. A fiscalização deste Contrato será exercida pela Gerência de Pesquisa e Tecnologia da 
Informação – GEPTI da Contratante. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1. Contratação de serviço de planejamento, execução e processamento de pesquisas de campo 
relacionadas à mobilidade urbana dos sistemas de transporte e trânsito no município de Belo 
Horizonte.  

2.2. As especificações técnicas e detalhamentos encontram-se devidamente explicitados no Termo 
de Referência – Anexo I, Manuais e Metodologias – Anexo II, Relatório Técnico de Pesquisa – RTP – 
Anexo III, Planilha – Anexo IV, Croqui para CCV – Anexo V, Modelo de Ordem de Serviço – Anexo VI, 
Relatório de Acompanhamento de Pesquisa – RAP – Anexo VII, Cronograma Físico – Anexo VIII, 
Regiões de Pesquisa de Estacionamento e Parada – Anexo IX e neste Instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O presente Contrato terá vigência de 10 (dez) meses, contada a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente.  

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO 

4.1. O presente Contrato tem o valor global de R$ ........................................................................., 
conforme proposta da Contratada autuada no processo. 

4.2. O valor previsto no item 4.1 será pago parceladamente, considerando os quantitativos 
estabelecidos em cada medição realizada e os valores contratados. 

4.3. No valor global estabelecido na Proposta da Contratada estão incluídos todos os impostos, taxas, 
transportes e demais custos diretos e indiretos aplicáveis e constituirá a única remuneração pela 
prestação dos serviços contratados durante o período de vigência deste Contrato. 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente contratação serão providas por recursos próprios consignados 
no orçamento da Contratante à Conta Contábil n.º 314.00.29, Centro de Custo 8080, Funcional 
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Programática n.º 26.452.060.2567, Natureza de Despesa 33.90.35, Item 01, Fonte 03.07, Subação 
0001, Unidade Orçamentária 2709 e Unidade Administrativa 1100. 

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 ser 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. Cumprir rigorosamente aos detalhamentos dispostos no Termo de Referência – Anexo I. 

7.2. Realizar reuniões com a Contratante para discutir as questões relativas ao Contrato, sempre que 
necessário ou solicitado. 

7.3. Executar o serviço, não sendo permitida qualquer alteração por parte da Contratada sem prévia 
autorização da Contratante. 

7.4. Empregar as melhores técnicas profissionais em uso, a fim de garantir a excelência dos serviços 
contratados. 

7.5. Acompanhar o desempenho e a assiduidade da Equipe descrita no item 6 do Termo de 
Referência – Anexo I, providenciando correções, ajustes e/ou substituições, caso necessárias ou 
demandadas pela Contratante, desde que devidamente justificadas. 

7.6. Informar a Contratante, quando por ela solicitada, sobre o andamento dos serviços contratados. 

7.7. Permitir o acompanhamento e amplo acesso da Contratante às etapas de planejamento, 
operação, digitação e tabulação das pesquisas. 

7.8. Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por danos e prejuízos que causar, por 
descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto contratado. 

7.9. Solicitar autorização da Contratante para acesso aos veículos e às Estações de transporte 
coletivo, sempre que necessário para a realização das pesquisas, definindo período, faixa horária e 
identificação da equipe. 

7.10. Solicitar autorização à Contratante para acesso a locais de realização de pesquisas fora do 
logradouro público, sempre que necessário, definindo período, faixa horária e identificação da equipe. 

7.11. Responsabilizar-se por eventuais danos e perdas de quaisquer equipamentos ou insumos 
emprestados pela Contratante. 

7.12. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier a causar à Contratante 
ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, na pessoa de preposto ou terceiros a seu serviço. 

7.13. Responsabilizar-se pelos salários, bolsas-auxílio, encargos sociais, previdenciários, 
secundários, taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o pessoal 
necessário à execução deste Contrato. 

7.14. Apresentar, sempre que solicitado pela Contratante, comprovação de cumprimento das 
obrigações tributárias e sociais, legalmente exigíveis. 

7.15. Submeter-se às normas e determinações da Contratante no que se refere à execução deste 
Contrato. 

7.16. Comparecer sempre que antecipadamente convocada à sede da Contratante. 
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7.17. Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. 

7.18. Não transferir ou ceder o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento 
da Contratante. 

7.19. Não caucionar ou utilizar o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio 
consentimento da Contratante. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Acompanhar e avaliar as etapas do plano de trabalho. 

8.2. Realizar reuniões com a Contratada para discutir as questões relativas ao Contrato, sempre que 
necessário. 

8.3. Emitir as Ordens de Serviço – OS. 

8.4. Fiscalizar a prestação dos serviços contratados e, se for o caso, recusar serviços executados em 
desacordo com os padrões estabelecidos. 

8.5. Prestar todas as informações dentro da sua competência que não estão disponíveis em domínio 
público. 

8.6. Efetuar os pagamentos na forma definida nesse Instrumento. 

8.7. Julgar se o eventual atraso no cronograma de execução dos serviços encontra-se motivado por 
“Caso Fortuito ou de Força Maior”. 

8.8. Acompanhar o desempenho e a assiduidade da Equipe Técnica descrita no item 6 do Termo de 
Referência – Anexo I, solicitando correções, ajustes e/ou substituições caso necessário, desde que 
devidamente justificadas.  

8.9. Deliberar sobre os casos omissos e não previstos neste Contrato, observadas as disposições da 
Lei nº 13.303/16. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1. A Contratada deverá emitir a nota fiscal/fatura conforme legislação vigente e nominal à 
Contratante. 

9.1.1. Caso a Contratada se enquadre nas condições previstas no art. 1º do Decreto Municipal n.º 
12.332/06, a mesma deverá informar no documento fiscal emitido o valor total do serviço, o valor do 
desconto, calculado pela aplicação da alíquota correspondente ao ISSQN isentado, conforme dispõe 
a Lei Municipal n.º 9.145/06, e, ainda, o valor recebido ou devido em consequência da prestação do 
serviço. 

9.1.1.1. O desconto a que se refere o subitem anterior deverá ser discriminado no corpo do 
documento fiscal da seguinte forma: “Desconto conforme Lei Municipal n.º 9.145/06.” 

9.2. Os documentos fiscais deverão ser atestados pelo Fiscal do Contrato da Contratante, após a 
execução dos serviços. 

9.3. 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. 

9.4. 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. 

9.5. O pagamento será feito de acordo com os serviços efetivamente executados pela Contratada, 
em até 10 (dez) dias após a data de recebimento da Nota Fiscal pela Gerência de Orçamentos e 
Finanças – GEORF da Contratante, devidamente atestada. 
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9.6. Na hipótese da Contratada apresentar a Nota Fiscal incorreta, a quitação será postergada por 
tantos dias úteis quantos forem os de atraso na data de sua apresentação na forma correta, sem 
qualquer ônus adicional para a Contratante. 

9.7. Ocorrendo atraso no pagamento por culpa da Contratante, o valor devido será corrigido à razão 
de 1% (um por cento) ao mês, pro-rata-die, no período compreendido entre o vencimento e o efetivo 
pagamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA – 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 13.303/16 e no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Contratante: 

10.1. Advertência. 

10.2. Multas, nas seguintes condições: 

10.2.1. 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 global deste Contrato. 

10.2.2. Multa de até 3% (três por cento) sobre o valor global deste Contrato, quando houver o 
descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas, nos termos abaixo: 

a) Deixar de manter as condições de (habilitação/contratação) durante o prazo de vigência deste 
Contrato; 

b) Permanecer inadimplente após a aplicação de advertência; 

c) Deixar de regularizar, no prazo definido pela Contratante, os documentos exigidos na 
legislação, para fins de liquidação e pagamento da despesa; 

d) Deixar de complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Contratante; 

e) Não devolver os valores pagos indevidamente pela Contratante; 

f) Manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto deste Contrato; 

g) Utilizar as dependências da Contratante para fins diversos do objeto deste Contrato; 

h) Tolerar, no cumprimento deste Contrato, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão 
corporal ou consequências letais a qualquer pessoa; 

i) Deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual – EPI, quando exigido, aos seus 
empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços 
de mão de obra; 

j) Deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, 
em especial quando solicitado pela Contratante; 

k) Deixar de repor funcionários faltosos; 

l) Deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de 
mão de obra; 

m) Deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade; 

n) Deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, vales-refeição, seguros, 
encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas 
relacionadas à execução deste Contrato nas datas avençadas; 

o) Deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária 
regularizada. 
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10.2.3. Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor global deste 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. 

10.2.4. Multa indenizatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor global deste Contrato, quando a 
Contratada der causa à rescisão deste Contrato. 

10.2.5. A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação superveniente de 
outras multas previstas no item 10.2, cumulando-se os respectivos valores. 

10.2.6. 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. 

10.2.7. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente a outras sanções administrativas. 

10.2.8. A multa aplicada deverá ser recolhido na GEORF – Gerência de Orçamentos e Finanças da 
Contratante no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação. 

10.2.8.1. Caso a Contratada deixe de pagar a multa aplicada, o valor correspondente será executado 
observando-se os seguintes critérios: 

a) O valor será descontado dos valores devidos pela Contratante à Contratada;  

b) O valor será descontado da garantia prestada; 

c) O valor será cobrado judicialmente. 

10.2.8.2. Se a multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 
Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

10.3. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como inexecução total 
deste Contrato, devendo rescindir-se os instrumentos respectivos, salvo razões de interesse público 
devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação. 

10.4. Sustação de pagamentos de qualquer fatura, no todo ou em parte, pelo fornecimento do objeto 
em desacordo com o estabelecido. 

10.5. Suspensão temporária dos direitos de contratar com a Administração, nos termos da Lei Federal 
n.º 13.303/16. 

10.5.1. 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. 

10.6. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, garantidos os princípios 
da ampla defesa e do contraditório. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

11.1. Desde que não altere a natureza do objeto contratado ou descumpra o dever de licitar, este 
contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nos termos do art. 81 da Lei Federal 
13.303/16. 

11.2. As alterações contratuais serão formalizadas através de Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO E DA RESCISÃO 

12.1. Este Contrato resultará extinto ao término do prazo de sua vigência ou pela completa execução 
do seu objeto.  
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12.2. A Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, independentemente de 
aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos a seguir: 

a) Descumprimento ou o cumprimento irregular ou incompleto de cláusulas contratuais, 
especificações, projetos ou prazos;  

b) Atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;  

c) Subcontratação do objeto contratual a quem não atenda às condições de habilitação e / ou 
sem prévia autorização da Contratante; 

d) Subcontratação do objeto contratual quando vetada pela Contratante; 

e) Fusão, cisão, incorporação, ou associação da Contratada com outrem, não admitidas no 
instrumento convocatório e no contrato e sem prévia autorização da Contratante; 

f) Desatendimento das determinações regulares do gestor e/ou do fiscal do Contrato;  

g) Cometimento reiterado de faltas na execução do Contrato; 

h) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  

i) Dissolução da sociedade ou o falecimento da Contratada;  

j) Razões de interesse da Contratante, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
exaradas no processo interno;  

k) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato;  

l) Descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – 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 2019.  
 
 
 
 
 

 (Nome) 
(Cargo) 

Contratada 

...................... 
Presidente 
Contratante 

 
 

 

Testemunhas: 

1 . ........................................................... 
Nome: 
CPF: 

2 . ........................................................... 
Nome: 
CPF: 

 


