EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01-141.613/17-14
TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2017
O Município de Belo Horizonte – MG, com recursos do Fundo de Transporte Urbano – FTU, através
da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS, por sua Comissão
Permanente de Licitação – CPL, designada pela Portaria SMOBI n.º 029/2017 de 14 de setembro de
2017, torna público, para conhecimento dos interessados, estar realizando licitação, na modalidade
TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de empreitada por preço unitário,
de acordo com as normas gerais da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores, Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Municipal n.º 11.245, de
23 de janeiro de 2003, Decreto Municipal n.º 13.791, de 02 de dezembro de 2009, Decreto Municipal
n.º 15.113 de 08 de janeiro de 2013, demais legislações complementares vigentes e, ainda, as
condições do presente Edital e seus Anexos.
O aviso sobre esta licitação será publicado no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte – DOM,
Diário Oficial do Estado – “Minas Gerais”, em um jornal de grande circulação – “Hoje em Dia” e
divulgados através da Internet – site da BHTRANS. Havendo modificação neste Edital, o aviso será
publicado da mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido. Demais publicações como modificações no Edital que, inquestionavelmente, não
afetarem a formulação das propostas, comunicados, esclarecimentos, impugnações, resultados de
habilitação e classificação, recursos, adjudicação e homologação, serão feitas unicamente no DOM –
Diário Oficial do Município e/ou no site da BHTRANS.
Este Edital estará disponível para download no site da BHTRANS, podendo ser obtida cópia na sala
da CPL – Comissão Permanente de Licitação, localizada à Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900,
Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte – MG, no horário de 10h às 15h, mediante comprovação de
pagamento do custo referente às cópias reprográficas.
Para consultas através da Internet, deverão ser acessados os sites:
BHTRANS: www.bhtrans.pbh.gov.br ou DOM – Diário Oficial do Município: www.pbh.gov.br/dom
Constituem Anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:
ANEXO I

–

PROJETO BÁSICO

ANEXO II

–

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

ANEXO III

–

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL E COMPOSIÇÃO DO BDI

ANEXO IV

–

PLANILHA DE QUANTITATIVOS, PREÇOS E BDI ESTIMADOS

ANEXO V

–

MODELO DE CARTA PARA CREDENCIAMENTO

ANEXO VI

–

ANÁLISE CONTÁBIL E FINANCEIRA

ANEXO VII

–

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR

ANEXO VIII

–

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP

ANEXO IX

–

ANEXO X

–

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA
MINUTA DE CONTRATO
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CAPÍTULO 1
OBJETO
1.1 – Contratação de empresa para prestação dos serviços de levantamento topográfico e cadastral
do sistema viário e infraestruturas do sistema de mobilidade urbana do município de Belo Horizonte.
1.2 – Os serviços serão prestados sob o regime de empreitada por preço unitário e pagamento por
medição mensal.
1.3 – As especificações técnicas e detalhamentos encontram-se devidamente explicitados no Projeto
Básico – Anexo I, na Planilha de Quantitativos, Preços e BDI Estimados – Anexo IV e na Minuta de
Contrato – Anexo X.
CAPÍTULO 2
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 – PODERÃO PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO:
a) AS EMPRESAS CADASTRADAS no SUCAF – Sistema Único de Cadastro de Fornecedores da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, que operem no ramo do objeto ora licitado e que
satisfaçam integralmente às condições estabelecidas no presente Edital.
a.1) O cadastro acima deverá, PREFERENCIALMENTE, comprovar atividade pertinente ao objeto da
presente licitação para o Código do SUCAF: 01.02 – Estudos e Projetos na área de
Engenharia – Agrimensura.
b) AS EMPRESAS NÃO CADASTRADAS no SUCAF, que operem no ramo do objeto ora licitado,
legalmente constituídas, que satisfaçam integralmente às condições estabelecidas no presente
Edital e que atendam a todas as condições exigidas para o cadastramento até o 3º (terceiro) dia
anterior à data limite de apresentação das propostas, nos termos do § 2º do art. 22 da Lei Federal
n.º 8.666/93 c/c o § 3º do art. 14 do Decreto Municipal n.º 11.245/03.
b.1) As empresas não cadastradas deverão, também, incluir no Envelope n.º 01 – Documentos para
Habilitação – toda documentação entregue ao SUCAF, bem como o Recibo de Protocolo de
Documentos emitido por aquele órgão, observado o disposto no capítulo 3 deste Edital.
c) AS EMPRESAS CADASTRADAS NO SUCAF, com o CRC – CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL VENCIDO, que operem no ramo do objeto ora licitado, legalmente constituídas, que
satisfaçam integralmente às condições estabelecidas no presente Edital e que atendam a todas as
condições exigidas para a renovação cadastral até o 3º (terceiro) dia anterior à data limite de
apresentação das propostas, nos termos do § 2º do art. 22 da Lei Federal n.º 8.666/93 c/c o § 4º
do art. 14 do Decreto Municipal n.º 11.245/03.
c.1) As empresas cadastradas com o CRC vencido, deverão, também, incluir no Envelope n.º 01 –
Documentos para Habilitação o Recibo de Protocolo do Pedido de Renovação de Cadastro
emitido pelo SUCAF, observado o disposto no capítulo 3 deste Edital.
2.1.1 – Os recibos citados nas alíneas “b.1” e “c.1” deverão ser emitidos até o 3º (terceiro) dia anterior
à data limite de apresentação das propostas.
2.1.2 – Para as alternativas previstas nas alíneas “b” e “c” do item 2.1, as empresas não cadastradas
deverão apresentar a documentação exigida para cadastramento diretamente ao SUCAF no prazo
indicado, no seguinte endereço:

– SUCAF da SUDECAP – Superintendência de Desenvolvimento da Capital:
Endereço: Av. do Contorno, 5436 – Anexo I da SUDECAP - andar térreo - Bairro Funcionários CEP: 30110-036
Horário de Funcionamento: 8h às 11h30 e de 14h às 17h30.
Telefone: (31) 3277-8186
e-mail: sucaf@pbh.gov.br
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2.2 – IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO
2.2.1 – A participação nesta licitação estará impedida às pessoas físicas, bem como às pessoas
jurídicas que, na data prevista neste Edital para a entrega dos envelopes, encontrarem-se em
qualquer uma das seguintes situações:
a) Com falência decretada;
b) Declaradas inidôneas por qualquer Órgão Público;
c) Em suspensão temporária e impedidas de contratar com a Administração Municipal e/ou suas
Unidades descentralizadas ou vinculadas;
d) Empresas estrangeiras sem funcionamento no país;
e) Em funcionamento sob regime de consórcio.
2.2.1.1 – A observância das vedações do subitem 2.2.1 é de inteira responsabilidade da LICITANTE
que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis.
2.3 – CONDIÇÕES DE ENDEREÇAMENTO E PROTOCOLIZAÇÃO DOS ENVELOPES
2.3.1 – Os Documentos para Habilitação – Envelope n.º 01 e a Proposta Comercial – Envelope n.º
02 deverão ser apresentados ao Protocolo da CPL – Comissão Permanente de Licitação da
BHTRANS, à Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte – MG,
até às 09h45 do dia 14/12/2017, em envelopes separados, lacrados, rubricados e identificados
na forma a seguir:

ENVELOPE N.° 01
TOMADA DE PREÇOS N.° 03/2017
Documentos para Habilitação
À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. – BHTRANS
Data da sessão de abertura: 14/12/2017
Horário de início dos procedimentos: 10
Local:
Endereço:

horas

Sala de Licitações da BHTRANS
Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900 – Prédio 1 – Buritis
30.455-902 – Belo Horizonte/MG
Nome/Razão Social da Licitante
CNPJ
e-mail
Telefone
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ENVELOPE N.° 02
TOMADA DE PREÇOS N.° 03/2017
Proposta Comercial
À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. – BHTRANS
Data da sessão de abertura: a ser definida pela CPL após o resultado final da habilitação.
Local:
Endereço:

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

2.3.1.1 – A protocolização dos envelopes fora do prazo estabelecido no subitem 2.3.1 determinará o
impedimento de participação da empresa interessada no certame.
2.3.2 – Não serão aceitos documentos ou propostas enviados por fax ou por qualquer tipo de correio
eletrônico, admitindo-se a condição prevista no subitem 2.3.3.
2.3.3 – Os envelopes de Documentação e de Propostas, quando enviados por via postal ou
equivalente (serviços especializados de entrega, transportadoras etc.), somente serão considerados
para a licitação se derem entrada no Protocolo da CPL, até a data e hora definidas no subitem 2.3.1,
independentemente da data e horário da postagem ou da remessa.
2.3.3.1 – A CPL – Comissão Permanente de Licitação não se responsabilizará por envelopes de
Documentação e Proposta Comercial encaminhados na forma descrita no subitem 2.3.3, entregues
em local diverso da CPL e que, por isso, não cheguem até a data e horário definidos no subitem
2.3.1.
2.3.4 – A sessão de abertura dos ENVELOPES n.º 01 – Documentos para Habilitação – está prevista
para o dia 14/12/2017, às 10 horas, na Sala de Licitações, no endereço acima definido, em
sessão pública, sendo processada pela Comissão Permanente de Licitação.
2.4 – DOS REPRESENTANTES LEGAIS E MANDATÁRIOS DAS LICITANTES
2.4.1 – As LICITANTES poderão indicar um representante para intervir em qualquer fase do
procedimento licitatório e responder, para todos os efeitos, no presente momento ou a posteriori, por
sua representada.
2.4.2 – O instrumento que comprovará a representatividade da LICITANTE será:
a) Para Procurador/Credenciado: Instrumento Público ou Particular de Procuração, com prazo de
validade em vigor, ou Carta de Credenciamento, conforme modelo disposto no Anexo V, em cujos
termos sejam outorgados ao procurador/credenciado os poderes necessários à pratica de todos os
atos pertinentes ao certame.
b) Para Proprietário: sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente da LICITANTE, com
poderes para representá-la em conjunto, deverá apresentar o respectivo Estatuto ou Contrato
Social, no qual estejam expressos os poderes necessários para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura, e, ainda, apresentar a Carta de Credenciamento ou
Instrumento Público ou Particular de Procuração.
c) Para Proprietário: sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente da LICITANTE, com
poderes para representá-la isoladamente, deverá apresentar apenas o respectivo Estatuto ou
Contrato Social, no qual estejam expressos os poderes necessários para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
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2.4.3 – Nas hipóteses de representação mediante Instrumento Particular de Procuração ou Carta de
Credenciamento, é obrigatório o reconhecimento da(s) firma(s) do(s) respectivo(s) outorgante(s) por
cartório competente, bem como a apresentação da documentação que lhe(s) comprove(m) a
titularidade dos poderes necessários à constituição do procurador ou representante credenciado
(Estatuto, Contrato Social, etc.).
2.4.4 – O representante (procurador, credenciado ou proprietário/sócio/dirigente) deverá estar munido
de documento hábil de identificação para, se convocado para tal, identificar-se.
2.4.5 – Nas sessões públicas, somente será admitida a participação efetiva de um único
representante de cada LICITANTE durante os trabalhos.
2.4.6 – Não apresentando quaisquer das formas de representação citadas no subitem 2.4.2, a
LICITANTE ficará sem representante perante a Comissão de Licitação, não podendo fazer consignar
em Ata suas observações, rubricar documentos, bem como praticar os demais atos de um
mandatário, persistindo a situação até que esta necessidade seja atendida, sendo-lhe resguardado o
direito de assistir à sessão pública.
2.4.7 – Os documentos indicados no item 2.4 e seus subitens poderão ser apresentados no original,
em fotocópias autenticadas na forma da Lei, em publicação em jornal da Imprensa Oficial ou em
cópias não autenticadas, se acompanhados dos respectivos originais para autenticação a ser feita
pela CPL na sessão pública de abertura.
CAPÍTULO 3
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
O ENVELOPE N.º 01, ao ser entregue, deverá conter os seguintes documentos obrigatórios, com os
prazos de validade em vigor.
3.1 – CADASTRO NO SUCAF
3.1.1 – COMPROVAÇÃO DE CADASTRO no SUCAF, em vigor na data limite fixada para
apresentação das propostas, observado o disposto nas alíneas “a” e “a.1” do item 2.1.
3.1.1.1 – Esta comprovação é dispensada às empresas participantes na forma prevista na alínea “b”
do item 2.1, que deverão atender à exigência da alínea “b.1” do referido item.
3.1.2 – Na data de entrega dos envelopes, a CPL fará consulta à base de dados do SUCAF,
relativamente à situação das LICITANTES, para emissão do documento SITUAÇÃO DO
FORNECEDOR, que deverá comprovar a regularidade dos documentos habilitatórios junto aos
órgãos pertinentes, incluindo o CRC – Certificado de Registro Cadastral.
3.1.3 – A LICITANTE cadastrada, com algum documento em situação irregular junto ao SUCAF,
exceto o CRC, deverá incluir, previamente, no Envelope n.º 01, documento(s) substituto(s) que
comprove(m), na data limite fixada para protocolização dos envelopes, a regularidade do(s)
documento(s) indicado(s) na consulta como irregular(es), sob pena de inabilitação.
3.1.4 – A LICITANTE não cadastrada no SUCAF (alínea “b” do item 2.1) deverá atender ao disposto
na alínea “b.1” do item 2.1 deste Edital.
3.1.5 – A LICITANTE que esteja com o CRC vencido (alínea “c” do item 2.1) deverá atender ao
disposto na alínea “c.1” do item 2.1 deste Edital.
3.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA
3.2.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual.
3.2.2 – Ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de
eleição de seus administradores.
3.2.2.1 – Os documentos relacionados no subitem 3.2.2 poderão ser substituídos apenas pela última
alteração, caso seja consolidada.
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3.2.3 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercício.
3.2.4 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
3.3 – CAPACITAÇÃO E IDONEIDADE TÉCNICA
3.3.1 – Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo – CAU, em nome da LICITANTE.
3.3.2 – Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) em nome da LICITANTE, expedido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU que comprove(m)
que a LICITANTE tenha executado, no mínimo, 20 Km (vinte quilômetros) de levantamentos
topográficos em sistema viário.
3.3.2.1 – Os atestados poderão ter seus quantitativos somados, caso tenham sido executados em
datas concomitantes.
3.3.2.2 – Em se tratando de Atestado(s) emitido(s) em nome do Responsável Técnico, deverá ser
feita a comprovação do vínculo do profissional Responsável Técnico com a empresa LICITANTE.
Esta comprovação poderá ser feita através de cópia da Ficha de Registro do empregado, da CTPS,
do Contrato de prestação de serviços ou documento equivalente.
3.3.2.2.1 – Nos termos do § 10 do art. 30 da Lei n.º 8.666/93, os profissionais indicados pela
LICITANTE para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional deverão participar dos
serviços objeto desta licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência
equivalente ou superior, desde que aprovada pela BHTRANS.
3.3.2.3 – O(s) Atestado(s) deverá(ão) conter informações que permitam a identificação do emitente.
3.3.3 – Declaração que possui pessoal, recursos e infraestrutura (instalações, equipamentos,
veículos, softwares e equipe técnica) necessários à prestação dos serviços em Belo Horizonte ou
Região Metropolitana, conforme Anexo II – Declaração de Disponibilidade.
3.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
3.4.1 – Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentadas na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por meio
de índices oficiais, quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta. Serão considerados aceitos, na forma da lei, o balanço patrimonial e as demonstrações
contábeis assim apresentados:
a) Sociedades Anônimas: publicação do balanço em Diário Oficial ou jornal de grande circulação da
sede da LICITANTE;
b) Empresas com mais de 1 (um) ano de existência: balanço patrimonial e a demonstração do
resultado do último exercício social, com os respectivos termos de abertura e encerramento
registrados na Junta Comercial ou Cartório da sede ou domicílio da LICITANTE;
c) Empresas com menos de 1 (um) ano de existência: balanço de abertura, devidamente registrado
na Junta Comercial ou Cartório da sede ou domicílio da LICITANTE;
d) Empresas sujeitas ou optantes pela Escrituração Contábil Digital – ECD, também chamada de
SPED-Contábil: balanço patrimonial e a demonstração do resultado do último exercício social, com
o respectivo recibo de entrega de livro digital.
3.4.1.1 – O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão conter assinatura do
responsável da empresa e do profissional de contabilidade habilitado.
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3.4.1.2 – Ocorrendo a atualização prevista no subitem 3.4.1, deverá ser apresentado o memorial de
cálculo correspondente anexado ao balanço.
3.4.1.3 – Para a qualificação econômico-financeira da LICITANTE, os índices de LC, LG e SG,
apurados no Anexo VI – Análise Contábil e Financeira, deverão apresentar resultados iguais ou
maiores que 1 (um).
3.4.2 – Além dos índices apurados no Anexo VI, a LICITANTE deverá comprovar possuir
PATRIMÔNIO LÍQUIDO mínimo de R$ 138.036,39 (cento e trinta e oito mil, trinta e seis reais e trinta
e nove centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do valor global máximo desta licitação,
devendo a comprovação ser feita através do balanço patrimonial exigido no subitem 3.4.1.
3.5 – DECLARAÇÃO expressa de que a LICITANTE não emprega trabalhador nas situações
previstas no inciso V do art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93, acrescido pela Lei Federal n.º 9.854/99 e
DECLARAÇÃO de não possuir superveniência de fato impeditivo de habilitação, assinada pelo(s)
representante(s) legal(ais) da LICITANTE, conforme modelo constante no Anexo VII.
3.6 – DECLARAÇÃO prevista no Anexo VIII – Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, quando
couber, assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) da LICITANTE.
3.7 – DECLARAÇÃO de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo previsto no
Anexo IX, assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) da LICITANTE.
3.8 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À HABILITAÇÃO
3.8.1 – Toda a documentação deverá, preferencialmente, ser encadernada, rubricada e numerada
sequencialmente.
3.8.2 – Todos os documentos previstos neste Capítulo deverão ser emitidos da seguinte forma:
a) caso a LICITANTE seja a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) caso a LICITANTE seja a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles, que comprovadamente, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da
matriz;
c) o(s) atestado(s) de capacidade técnica previsto(s) neste Edital poderá(ão) ser apresentado(s) em
nome da LICITANTE, com CNPJ da matriz e/ou da filial.
3.8.3 – O comprovante de cadastro emitido pelo SUCAF e as Certidões emitidas pela Internet ficam
dispensados de autenticação.
3.8.3.1 – A CPL efetuará consulta aos sites dos órgãos emissores para confirmar a autenticidade dos
documentos emitidos pela Internet.
3.8.4 – Os documentos solicitados poderão ser apresentados no original, em cópias legíveis
autenticadas por Cartório competente ou em publicação em jornal da Imprensa Oficial.
3.8.4.1 – Os documentos poderão ser apresentados, ainda, em cópias legíveis não autenticadas, se
acompanhados dos respectivos originais para autenticação a ser feita pela CPL na sessão de
abertura.
3.8.5 – Quaisquer documentos apresentados em língua estrangeira deverão estar acompanhados
das respectivas traduções oficiais juramentadas, inclusive quanto aos registros.
3.8.6 – As certidões e demais documentos que possuem validade, deverão estar com vigência plena
na data limite fixada para apresentação das propostas.
3.8.6.1 – 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 fixada para apresentação
das propostas, ressalvados os documentos que, por natureza, possuam prazo de validade
indeterminado.
3.8.7 – A não apresentação do Anexo VI – Análise Contábil e Financeira não implicará na inabilitação
da LICITANTE, uma vez que os índices poderão ser calculados através dos dados do Balanço
Patrimonial apresentado.
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3.8.8 – As Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP poderão se utilizar das
prerrogativas previstas nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n.º 123/2006 e nos artigos 4º e 5º do
Decreto Municipal n.º 13.791/2009, observando as disposições seguintes.
3.8.8.1 – A ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para habilitação, mesmo que
estes apresentem alguma restrição fiscal.
3.8.8.2 – Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou EPP for
declarada proponente da melhor proposta, prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão
Permanente de Licitação, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.
3.8.8.3 – A prorrogação do prazo para regularização fiscal dependerá de requerimento apresentado
tempestivamente, devidamente fundamentado, a ser dirigido à Comissão Permanente de Licitação.
3.8.8.3.1 – Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis
inicialmente concedidos.
3.8.8.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 3.8.8.2, ou, se for o
caso, no subitem 3.8.8.3, implicará decadência do direito à contratação sem prejuízo das sanções
previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as LICITANTES
remanescentes, na ordem de classificação.
3.8.9 – A LICITANTE que participar na forma das alíneas “b” ou “c” do item 2.1 ou, ainda, sem estar
cadastrada no código informado na alínea “a.1”, deverá apresentar, obrigatoriamente, o comprovante
de cadastro no SUCAF em vigor caso seja convocada para assinar o Contrato, conforme disposto na
alínea “c” do item 8.2.
CAPÍTULO 4
PROPOSTA COMERCIAL
4.1 – A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser encaminhada no ENVELOPE n.º 02, de acordo com o
Modelo de Proposta Comercial e Composição do BDI – Anexo III, em 1 (uma) via, contendo a
identificação da LICITANTE, datada, rubricada em todas as suas páginas, devidamente assinada
pelo(s) representante(s) legal(ais), dela constando:
a) Preços unitário e total de cada item grafado numericamente;
b) BDI grafado percentualmente e numericamente;
c) Preço global grafado numericamente e por extenso;
d) Prazo de validade da proposta que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da
data de sua apresentação ao Protocolo da CPL – BHTRANS;
e) Declaração de que a LICITANTE conhece e concorda com todas as condições estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.
4.1.2 – As propostas que omitirem o prazo previsto na alínea “d” do subitem 4.1 serão entendidas
como válidas pelo prazo indicado na respectiva alínea.
4.1.3 – Não havendo manifestação em contrário por parte da LICITANTE em até 15 (quinze) dias
antes do término do prazo de validade da proposta indicado na alínea “e” do item 4.1, este será
automaticamente prorrogado por igual período, ou seja, prorrogado por mais 60 (sessenta) dias.
4.2 – No ENVELOPE N.º 02 – Proposta Comercial deverá ser apresentada, ainda:
4.2.1 – Documentação que comprove os poderes de representação dos respectivos signatários
(Estatuto, Contrato Social, etc.), salvo se já tiver sido apresentada na situação prevista no
subitem 2.4.2 e item 3.2.
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4.2.1.1 – A LICITANTE deverá observar, conforme definido no Estatuto, Contrato Social, etc., os
poderes para assinatura da proposta comercial (isoladamente ou em conjunto).
4.2.2 – Planilha de Composição do BDI, conforme modelo apresentado no Anexo III ou em
modelo próprio, indicando a metodologia de cálculo utilizada, desde que de acordo com
critérios aceitos pelo Tribunal de Contas da União.
4.2.2.1 – Conforme Súmula n.º 254/2010 do Tribunal de Contas da União, o IRPJ – Imposto de
Renda Pessoa Jurídica e a CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – não se
consubstanciam em despesa indireta passível de inclusão na taxa de Bonificações e Despesas
Indiretas – BDI do orçamento-base da licitação, haja vista a natureza direta e personalística desses
tributos, que oneram pessoalmente o contrato.
4.2.2.2 – A incorreta ou não apresentação da exigência disposta no subitem 4.2.2 implicará na
desclassificação da proposta da LICITANTE.
4.3 – A proposta deverá referir-se a todo o objeto especificado neste Edital e Anexos. Não será
admitida proposta incompleta.
4.4 – Os preços propostos deverão ser expressos em Reais (R$), inclusive os unitários, com 2 (duas)
casas decimais, e neles deverão estar incluídos todos os impostos, taxas e demais custos/despesas
diretas e indiretas, aplicáveis e constituirão a única remuneração pela prestação de serviços licitada.
4.5 – A Proposta Comercial e a Composição do BDI deverão ser apresentados, preferencialmente,
conforme o modelo apresentado no Anexo III.
4.5.1 – A LICITANTE, de acordo com o Modelo de Proposta Comercial apresentada no Anexo III,
deverá preencher apenas os preços unitários destacados de amarelo. Os demais preços serão
calculados automaticamente. O percentual do BDI será inserido automaticamente após o
preenchimento completo da Planilha de Composição do BDI. Deverá, ainda, preencher os demais
campos da proposta, como extensos e identificações – inclusive na parte referente às declarações.
4.5.2 – A LICITANTE poderá apresentar a Proposta Comercial e a Composição do BDI em outro
modelo, desde que observe todas as exigências deste Capítulo e preserve todas as informações
constantes no Anexo III – Modelo de Proposta Comercial e Composição do BDI.
4.5.3 – Caso a LICITANTE não utilize o Anexo III para apresentar a Composição do BDI, deverá
informar a metodologia de cálculo utilizada.
4.5.3.1 – Caso a metodologia não seja informada, a CPL poderá promover diligência para que a
LICITANTE apresente esta informação.
4.6 – Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.
4.7 – A apresentação da Proposta Comercial pressupõe o conhecimento e aceitação integral
do Edital e todos os seus Anexos, nos quais estão detalhadas todas as informações e/ou
condições de prestação dos serviços licitada.
CAPÍTULO 5
PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO
5.1 – A licitação será processada em 2 (duas) fases:
a) 1ª Fase, com a abertura dos Envelopes n.º 01, contendo os Documentos de Habilitação;
b) 2ª Fase, com a abertura dos Envelopes n.º 02, contendo as Propostas Comerciais das
proponentes habilitadas.
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5.2 – A abertura dos Envelopes n.º 01 – Documentos para a Habilitação será feita no dia, local e hora
indicados no subitem 2.3.4 deste Edital, em sessão pública, dirigida pela Presidente da Comissão
Permanente de Licitação.
5.2.1 – A CPL poderá analisar a documentação e fazer o seu julgamento na mesma sessão de
abertura, ou posteriormente, se necessários quaisquer outros procedimentos ou participação de
outras áreas para contribuir na análise e julgamento.
5.2.2 – Suspensa a sessão, a decisão quanto à habilitação será publicada no DOM – Diário Oficial do
Município e no site da BHTRANS, ficando os envelopes de Proposta Comercial sob a guarda da CPL,
devidamente lacrados e rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais das
LICITANTES presentes.
5.2.3 – A inabilitação da LICITANTE importa preclusão do seu direito de participar das fases
subsequentes.
5.3 – Os Envelopes n.º 02 serão abertos:
a) na mesma sessão de abertura dos Envelopes n.º 01 se houver renúncia registrada em ata ou
formalizada por escrito de todas as LICITANTES ao direito de interposição de recursos contra o
resultado de habilitação; ou
b) após transcorrido o prazo legal, sem que tenha havido interposição de recurso, mediante
convocação que será publicada no DOM – Diário Oficial do Município e no site da BHTRANS; ou
c) após publicação de decisão dos recursos interpostos, mediante convocação que será publicada no
DOM – Diário Oficial do Município e no site da BHTRANS.
5.3.1 – A CPL poderá analisar e julgar as propostas comerciais na mesma sessão de abertura ou
posteriormente, se necessários quaisquer outros procedimentos ou participação de outras áreas para
contribuir na análise e julgamento.
5.3.2 – Suspensa a sessão, a decisão quanto à classificação das propostas será publicada no DOM –
Diário Oficial do Município e no site da BHTRANS.
5.3.3 – Ultrapassada a fase de habilitação e abertos os Envelopes de Proposta Comercial, não
caberá desclassificação por motivos relacionados à habilitação, salvo em razão de fatos
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
5.4 – A abertura dos envelopes de Documentação e Proposta Comercial será realizada em sessão
pública, lavrando-se ata circunstanciada, assinada pelos membros da CPL e pelos representantes
legais das LICITANTES presentes.
5.4.1 – Toda a documentação e as propostas serão rubricadas pelos membros da CPL e pelos
representantes legais das LICITANTES presentes à sessão.
5.4.1.1 – A Comissão Permanente de Licitação, por meio de sua Presidente e mediante a
concordância de todos os representes presentes, poderá definir outra maneira para a rubrica da
documentação e/ou propostas, devendo constar em ata o procedimento adotado.
5.4.2 – Caso algum representante presente à sessão queira consignar as suas manifestações, ele
receberá uma folha em branco para registrá-las de próprio punho, sendo que este documento será
anexado a ata.
5.4.3 – A eventual recusa de algum representante em assinar a ata ou a documentação / proposta
não será motivo de sua invalidação, mantido o disposto no item 5.4.2 supra.
5.5 – Serão devolvidos, após publicação do Ato de homologação, revogação ou anulação, mediante
recibo próprio, inviolados, os Envelopes de n.º 02 – Propostas Comerciais, às LICITANTES
inabilitadas.
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5.6 – Os envelopes de propostas das LICITANTES inabilitadas que não forem retirados conforme
item 5.5, estarão disponíveis para devolução às interessadas (inciso II do art. 43 da Lei n.º 8.666/93)
pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação da decisão final do certame no
DOM (Ato de homologação, revogação ou anulação).
5.6.1 – Encerrado o prazo máximo informado no subitem 5.6, as propostas não retiradas serão
consideradas inservíveis e inutilizadas pela CPL.
5.7 – A CPL poderá, em qualquer fase, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar
a instrução do processo, nos termos do § 3º do art. 43 da Lei Federal n.º 8.666/93.
CAPÍTULO 6
EXAME DA DOCUMENTAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1 – O exame da documentação e o julgamento das propostas serão feitos nos estritos limites
da Lei Federal n.º 8.666/93, suas posteriores modificações, da Lei Complementar n.º 123/06,
Decreto Municipal n.º 13.791/2009 e das disposições deste Edital.
6.2 – JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.2.1 – Serão consideradas inabilitadas as LICITANTES que tenham descumprido quaisquer das
exigências habilitatórias deste Edital ou de seus Anexos, ressalvadas as microempresas e as
empresas de pequeno porte que poderão se utilizar das prerrogativas previstas nos artigos 42 e 43
da Lei Complementar n.º 123/2006 e nos artigos 4º e 5º do Decreto Municipal n.º 13.791/2009.
6.2.2 – A Comissão Permanente de Licitação poderá, no julgamento dos Documentos para
Habilitação, desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo.
6.2.3 – A CPL poderá, caso julgue necessário, submeter os Atestados de Capacidade Técnica (item
3.3.2) à apreciação/análise da Gerência de Estudos de Circulação e Projetos – GECIP da BHTRANS,
mediante parecer fundamentado.
6.2.4 – Considera-se vencida a fase de habilitação:
a) se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as LICITANTES ao
direito de interposição de recursos contra o resultado de habilitação; ou
b) após transcorrido o prazo legal, sem que tenha havido interposição de recurso; ou
c) após publicação de deferimento ou indeferimento do recurso interposto.
6.3 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.3.1 – O julgamento desta licitação será efetuado pelo MENOR PREÇO GLOBAL, observado o
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 44 c/c o art. 45 da Lei Complementar n.º 123/06, devendo ser
considerada vencedora a LICITANTE que, atendendo às exigências e condições deste Edital e seus
Anexos, oferecer a proposta mais vantajosa para a BHTRANS.
6.3.2 – O valor global máximo para esta licitação é de R$ 1.380.363,91 (um milhão, trezentos e
oitenta mil, trezentos e sessenta e três reais e noventa e um centavos).
6.3.3 – Se a proposta de menor preço não tiver sido ofertada por ME ou EPP, e houver proposta
apresentada por ME ou EPP com valor até 10% (dez por cento) superior ao melhor preço, estará
configurado o empate ficto previsto no art. 44, § 1º da Lei Complementar n.º 123/06 e no art. 5º, § 1º
do Decreto Municipal n.º 13.791/2009.
6.3.3.1 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
6.3.3.1.1 – Se o representante da ME ou EPP mais bem classificada estiver presente na sessão, o
mesmo será convocado para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada
classificada em primeiro lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de
preferência.
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6.3.3.1.2 - Se o representante da ME ou EPP não estiver presente na sessão, a Comissão
Permanente de Licitação encaminhará correspondência à LICITANTE, podendo ser inclusive por
meio eletrônico, fixando prazo para apresentação de nova proposta comercial, sob pena de preclusão
do exercício do direito de preferência.
6.3.3.1.3 – Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de empate ficto, utilize seu direito
de preferência, será classificada em primeiro lugar e dar-se-á prosseguimento à sessão.
6.3.3.1.4 – Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer seu direito de preferência, na forma
dos subitens anteriores, serão convocadas as demais ME ou EPP remanescentes, cujas propostas
estiverem no limite estabelecido no subitem 6.3.3, na ordem de classificação, para o exercício do
direito de preferência.
6.3.3.1.5 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se encontrem
nesse limite, a Comissão Permanente de Licitação realizará sorteio, entre essas empresas, para
definir a que primeiro poderá apresentar nova proposta comercial.
6.3.3.1.6 – Não havendo ME ou EPP em situação de empate ficto, que utilize o direito de preferência,
prosseguir-se-á a sessão observando-se a classificação das propostas comerciais.
6.3.3.1.7 – Terá a proposta comercial classificada em primeiro lugar a LICITANTE que, após
aplicação do direito de preferência instituído pela Lei Complementar n.º 123/06, ofertar o menor preço
global.
6.3.3.1.8 – Após executar o procedimento de preferência descrito nos subitens acima, caso ocorra a
inabilitação ou desclassificação da LICITANTE melhor classificada, será verificado a ocorrência de
nova situação de empate ficto entre as LICITANTES remanescentes, assegurando a preferência da
contratação para as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte.
6.3.4 – Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação serão corrigidos pela Comissão Permanente de
Licitação, com os seguintes critérios:
6.3.4.1 – Prevalecerão os preços unitários, corrigindo-se os demais valores, conforme a divergência
apurada.
6.3.4.2 – Serão desconsiderados valores apresentados a partir da terceira casa decimal.
6.3.4.3 – Prevalecerá, para efeito de julgamento, o valor global apurado após a correção.
6.3.4.4 – A correção efetuada constará na ata de julgamento.
6.3.5 – A correção poderá ser objeto de diligência.
6.3.6 – A Comissão Permanente de Licitação poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar
evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo.
6.3.7 – A Comissão Permanente de Licitação poderá, caso julgue necessário, submeter as Propostas
Comercias à apreciação/análise da Gerência de Sinalização – GESIN da BHTRANS, mediante
parecer fundamentado.
6.3.8 – No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por sorteio, em ato
público, para o qual as LICITANTES serão convocadas através de publicação no DOM – Diário Oficial
do Município e no site da BHTRANS.
6.3.9 – Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do prazo de validade
das propostas, e caso persista o interesse da BHTRANS, poderá ser solicitada prorrogação da
validade das mesmas a todas as LICITANTES classificadas.
6.3.10 – SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE:
a) não atender aos requisitos deste Instrumento Convocatório, especialmente às exigências e
condições dispostas no Capítulo 4 deste Edital;
b) não se referir à integralidade do objeto;
c) apresentar preço global superior ao informado no subitem 6.3.2 deste Edital;
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d) não estiver acompanhada da Planilha de Composição do BDI;
e) apresentar o(s) preço(s) unitário(s) acima de 20% (vinte por cento) do(s) preço(s) unitário(s)
estimado(s) no Anexo IV – Planilha de Quantitativos, Preços e BDI Estimados;
f) apresentar o BDI com porcentagem acima do BDI estimado no Anexo IV – Planilha de
Quantitativos, Preços e BDI Estimados;
g) inobservar o presente Edital, esteja incompleta ou apresente emendas, rasuras ou entrelinhas ou,
ainda, linguagem que dificulte a exata compreensão do enunciado;
h) tiver sido baseada em outra proposta;
i) não atender às exigências estabelecidas em diligências ou neste Edital;
j) apresentar preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado
acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade da LICITANTE, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração;
ou superestimados (excessivos) ou manifestamente inexequíveis, assim considerados nos termos
do disposto no art. 44 § 3º e art. 48, II, § 1º e 2º da Lei Federal n.º 8.666/93.
6.3.10.1 – Serão considerados preços excessivos:
a) o preço global acima do preço máximo indicado no subitem 6.3.2 deste Edital;
b) o(s) preço(s) unitário(s) que esteja(m) acima de 20% (vinte por cento) do(s) preço(s)
unitário(s) estimado(s) no Anexo IV – Planilha de Quantitativos, Preços e BDI Estimados;
c) o percentual de BDI que esteja com porcentagem acima do BDI estimado no Anexo IV –
Planilha de Quantitativos, Preços e BDI Estimados.
6.3.10.2 – Serão considerados preços inexequíveis os valores que não venham a ter demonstrada
sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do
objeto do Contrato.
6.3.10.2.1 – Se a CPL entender que o preço é inexequível, fixará prazo para que a LICITANTE
demonstre a exequibilidade de seu preço por meio de planilha de composição de custos ou outros
documentos.
6.3.10.3 – A não apresentação da documentação mencionada nos subitens 6.3.10.2 e 6.3.10.2.1, no
prazo determinado pela CPL, resultará na desclassificação da proposta da LICITANTE e incorrerá em
penalidades conforme previsto no Capítulo 12 deste Edital.
6.4 – Quando todas as LICITANTES forem consideradas inabilitadas ou desclassificadas, a CPL
poderá fixar prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras
propostas, escoimadas das causas que motivaram tal inabilitação ou desclassificação, na forma do
disposto no § 3º do art. 48 da Lei Federal n.º 8.666/93.
6.5 – No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por sorteio, em ato
público, para o qual as LICITANTES serão convocadas através de publicação no DOM – Diário Oficial
do Município e no site da BHTRANS.
6.6 – A BHTRANS se reserva o direito de solicitar ao Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
mediante despacho fundamentado, as necessárias providências para:
a) REVOGAR a licitação, em razão de interesse público;
b) ANULAR, total ou parcialmente, o procedimento, em razão de ilegalidade ocorrida em seu curso;
c) HOMOLOGAR a licitação, sem prejuízo da redução superveniente das quantidades a serem
contratadas.
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CAPÍTULO 7
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Inexistindo manifestação recursal ou decididos os recursos porventura interpostos, a Comissão
Permanente de Licitação encaminhará o processo à autoridade competente, Secretário Municipal de
Obras e Infraestrutura, para homologação do procedimento licitatório e adjudicação do objeto à
LICITANTE com proposta classificada em primeiro lugar.
CAPÍTULO 8
CONTRATAÇÃO E GARANTIA
8.1 – Após a homologação da presente licitação e adjudicação do seu objeto, a LICITANTE,
doravante denominada ADJUDICATÁRIA, será convocada pela Gerência de Compras, Contratos e
Licitações – GECOL da BHTRANS para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato
competente.
8.2 – Para a contratação a ADJUDICATÁRIA deverá apresentar à GECOL os seguintes documentos:
a) Cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social da empresa e eventuais alterações, documentos
estes que poderão ser substituídos apenas pela última alteração, caso seja consolidada;
b) Instrumento Público ou Particular de Mandato, este último com firma reconhecida, outorgando
poderes ao signatário da contratação, quando não se tratar de sócio ou diretor autorizado através
do Estatuto ou Contrato social;
c) Comprovação do CADASTRO com situação regular junto ao SUCAF, de acordo com o Código
01.02 – Estudos e Projetos na área de Engenharia – Agrimensura;
d) Prestação da garantia contratual no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global
indicado na sua proposta, na forma da Cláusula Décima Primeira da Minuta de Contrato – Anexo
X.
d.1) Caso seja feita opção pela modalidade caução em dinheiro, a mesma deverá ser recolhida em
conta a ser indicada pela BHTRANS.
8.3 – A recusa injustificada por parte da ADJUDICATÁRIA para a assinatura do Contrato será
configurada como descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a ADJUDICATÁRIA
infratora ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento) do preço global proposto,
além de outras sanções legais cabíveis.
8.4 – O descumprimento do disposto nas alíneas “c” e “d” do item 8.2 será configurado como
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a ADJUDICATÁRIA infratora ao
pagamento de multa correspondente a 3% (três por cento) do valor global proposto, além de outras
sanções legais cabíveis.
8.5 – Não atendendo a ADJUDICATÁRIA à convocação para assinar o Contrato ou deixando de fazêlo por qualquer motivo a ela imputado, convocar-se-á outra LICITANTE, segundo a ordem de
classificação, caso não haja interesse da BHTRANS na realização de nova licitação, nos termos do
art. 64 da Lei Federal n.º 8.666/93.
8.6 – O disposto no item 8.3 não se aplica às LICITANTES remanescentes convocadas para assinar
o Contrato, nos termos e condições da ADJUDICATÁRIA, quando esta deixar de assiná-lo.
CAPÍTULO 9
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
9.1 – Sem prejuízo das disposições previstas em lei e outras definidas na Minuta de Contrato – Anexo
X, obriga-se a Contratada a:
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9.1.1 – Assegurar a boa qualidade dos serviços prestados.
9.1.2 – Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por danos e prejuízos que causar por
descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto desta licitação.
9.2 – As demais obrigações e responsabilidades das partes contratantes estão definidas e detalhadas
na Minuta de Contrato – Anexo X.
CAPÍTULO 10
CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA CONTRATAÇÃO
10.1 – CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DO FATURAMENTO, DO PAGAMENTO E DO
REAJUSTAMENTO DE PREÇO
As condições de apresentação do faturamento, do pagamento e do reajustamento de preço estão
definidas na Minuta de Contrato – Anexo X.
10.2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da presente licitação serão providas por recursos indicados na Funcional
Programática n.º 26.452.060.2.837, Natureza de Despesa 339035, Item 01, Fonte 0300, Unidade
Orçamentária 2710 e Unidade Administrativa 1100 do Fundo de Transporte Urbano – FTU.
CAPÍTULO 11
IMPUGNAÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1 – CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES
11.1.1 – Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação,
qualquer LICITANTE poderá impugnar os termos deste Edital apontando as falhas e irregularidades
que o viciariam.
11.1.2 – A impugnação deverá obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não ser conhecida:
a) ser dirigida à Comissão Permanente de Licitação;
b) ser apresentada em uma via, contendo razão social, CNPJ, endereço, telefone e/ou e-mail da
empresa impugnante, rubricada em todas as folhas e assinada pelo(s) representante(s) legal(ais),
devidamente comprovado(s) por meio de contrato social, se sócio, contrato social e procuração, se
procurador, somente procuração, se pública;
c) ser protocolizada na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitação, 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 ou por fax para o número (31) 3379-5590, até às 17h30 do
dia de seu vencimento,
11.1.3 – A CPL não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas ou outros
endereços eletrônicos, caso não tenha sido acusado recebimento pela Comissão Permanente de
Licitação e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam recebidas.
11.1.4 – A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado, não a caracterizará como tal,
recebendo tratamento como mera informação.
11.1.5 – A decisão da CPL será enviada ao impugnante via fax ou e-mail e poderá ser divulgada no
site da BHTRANS para conhecimento de todos os interessados.
11.1.6 – Nos termos do § 2º do art. 41 da Lei n.º 8.666/93, decairá do direito de impugnar os termos
do Edital aquele que, tendo-o aceitado sem objeção, venha a apontar, depois do julgamento, falhas
ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
11.2 – CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES
11.2.1 – A LICITANTE poderá apresentar recursos contra as decisões da CPL – Comissão
Permanente de Licitação, nos termos do art. 109 da Lei Federal n.º 8.666/93.
11.2.2 – Interposto recurso, a CPL dará ciência as demais LICITANTES por meio de publicação no
DOM – Diário Oficial do Município e no site da BHTRANS, que poderão impugná-lo no prazo legal.
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11.2.3 – O recurso e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena
de não serem conhecidos:
a) ser dirigido ao Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, aos cuidados da Comissão
Permanente de Licitação, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após a publicação dos resultados
no DOM – Diário Oficial do Município;
b) ser dirigido ao Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, nos casos de anulação ou
revogação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis;
c) ser apresentado em uma via, contendo razão social, CNPJ e endereço da empresa, rubricado em
todas as folhas e assinado pelo(s) representante(s) legal(ais), devidamente comprovado(s) por
meio de contrato social, se sócio, contrato social e procuração, se procurador, somente
procuração, se pública;
d) ser protocolizada na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitação, 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 ou por fax para o número (31) 3379-5590, até às 17h30 do
dia de seu vencimento.
e) Na hipótese da interposição de recursos ou contrarrazões à distância, os documentos que
porventura o integrem como anexos deverão ser protocolizados (no original, em fotocópias
autenticadas na forma da Lei, em publicação em jornal da Imprensa Oficial, ou em cópias não
autenticadas, se acompanhados dos respectivos originais para autenticação pela CPL) na sala
da CPL – Comissão Permanente de Licitação, à Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1,
Bairro Buritis, Belo Horizonte – MG, CEP: 30.455-902, em até 2 (dois) dias úteis a contar da
interposição dos mesmos.
11.2.4 – A CPL não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas ou outros
endereços eletrônicos, caso não tenha sido acusado recebimento pela Comissão Permanente de
Licitação e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam recebidas.
11.2.5 – Os prazos de recurso poderão ser dispensados, caso haja concordância absoluta das
LICITANTES, devendo o fato ser registrado em Ata.
11.2.6 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.2.7 – O recurso será julgado nos termos do art. 109 da Lei Federal n.º 8.666/93.
11.2.8 – A decisão acerca do recurso interposto será divulgada por meio de publicação no DOM –
Diário Oficial do Município e no site da BHTRANS.
CAPÍTULO 12
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1 – Constitui ilícito administrativo todo descumprimento de dever legal ou de regra prevista neste
Edital e nos seus Anexos, que notadamente:
a)

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

b)

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

c)

tumultuar a sessão pública de licitação;

d)

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

e)

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

f)

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

g)

deixar de entregar documentação exigida para o certame licitatório;

BHTRANS – TP n.º 03/2017 – Edital – Página 16 de 18

h)

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

i)

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

j)

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

k)

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

12.2 – Aplicar-se-á as penalidades nos termos previstos no Decreto Municipal n.º 15.113/2013,
destacando-se o disposto no inciso III, artigo 7º, no que se refere ao procedimento licitatório e demais
sanções previstas na Lei n.º 8.666/93.
12.3 – A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções
administrativas.
12.4 – As penalidades e os percentuais das multas decorrentes do descumprimento contratual estão
indicados na Minuta de Contrato – Anexo X.
12.5 – As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, garantidos os princípios
da ampla defesa e do contraditório.
CAPÍTULO 13
DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1 – As dúvidas surgidas na aplicação deste Edital serão esclarecidas pela CPL, respeitada a
legislação pertinente, facultando-se às LICITANTES formular consultas à Comissão, por escrito
(através do e-mail: bhtrans.cpl@pbh.gov.br ou via fax: (0xx31) 3379-5590), até o 2º (segundo) dia útil
anterior à data limite prevista para a entrega das propostas.
13.1.1 – As respostas, quando de caráter geral, serão publicadas no DOM – Diário Oficial do
Município e/ou disponibilizadas no site da BHTRANS.
13.1.2 – As respostas, que forem caracterizadas como meros esclarecimentos, serão encaminhadas
por fax ou e-mail diretamente à empresa que apresentou as dúvidas e poderão ser disponibilizadas
no site da BHTRANS.
13.2 – A LICITANTE é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou
inabilitação da LICITANTE ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e
penais cabíveis.
13.3 – Fica entendido que toda a documentação apresentada pelas LICITANTES se completa entre
si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será
considerado como especificado e válido, na hipótese de possíveis divergências futuras.
13.4 – A CPL, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o certame,
e relevar omissões ou erros formais, observados na documentação e proposta, desde que não
contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção
de diligência junto às LICITANTES, destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme
disposto no art. 43, § 3º da Lei Federal n.º 8.666/93.
13.4.1 – No caso de diligência, se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados
no original, em cópias legíveis autenticadas por cartório competente, em cópias legíveis não
autenticadas, se acompanhados dos respectivos originais para autenticação a ser feita pela CPL ou
em publicação em jornal da Imprensa Oficial.
13.4.2 – O não cumprimento da diligência ensejará a inabilitação da LICITANTE ou a desclassificação
da proposta.
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13.5 – A participação da LICITANTE implica no conhecimento integral dos termos e condições
inseridos neste Edital e seus Anexos, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.
13.6 – A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a BHTRANS
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou provação, mediante ato escrito e fundamentado.
13.7 – A BHTRANS poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os prazos para
recebimento das propostas ou para sua abertura.
13.8 – Os termos dispostos neste Edital, as cláusulas e condições contratuais e as constantes dos
demais Anexos se completam entre si, reportando um instrumento ao outro em caso de dúvidas ou
omissões.
13.9 – Os casos fortuitos e de força maior, que prejudiquem o cumprimento do Contrato, deverão ser
comunicados por escrito e devidamente comprovados dentro do prazo de 5 (cinco) dias do evento,
para que possam ser considerados válidos, a critério da BHTRANS, quando a Contratada alegar a
sua ocorrência, para que sejam relevadas as penalidades aplicadas.
13.10 – Para atender a seus interesses, a BHTRANS reserva-se o direito de alterar quantitativos, sem
que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no art.
65, da Lei Federal n.º 8.666/93.
13.11 – Todos os procedimentos relativos à presente licitação, inclusive quanto aos casos omissos,
subordinam-se aos princípios e disposições contidas na legislação mencionada neste Edital.
13.12 – Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para solucionar
quaisquer questões oriundas desta licitação.

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2017.

Josué Costa Valadão
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte – PBH
Fundo de Transporte Urbano – FTU

CPL - BHTRANS
Endereço: Av. Eng.º Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis
30.455-902 – Belo Horizonte/MG
Telefone: 0xx 31 3379-5591
Fax: 0xx 31 3379-5590
Site: www.pbh.gov.br/bhtrans
e-mail: bhtrans.cpl@pbh.gov.br
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ANEXO I
PROJETO BÁSICO
1 - APRESENTAÇÃO
O presente Projeto Básico - PB é destinado à contratação de serviços técnicos de
levantamento topográfico e cadastral do sistema viário e infraestruturas da mobilidade urbana
do município de Belo Horizonte por meio da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo
1
Horizonte S/A – BHTRANS , estatal integrante da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos SMSU da Prefeitura de Belo Horizonte – PBH.
O regime de execução será o de empreitada por preço unitário.
2 - OBJETO
2.1 - Contratação de empresa para prestação dos serviços de levantamento topográfico e
cadastral do sistema viário e infraestruturas do sistema de mobilidade urbana do município de
Belo Horizonte.
2.2 - Os serviços técnicos a serem contratados referem-se a levantamentos topográficos
2
3
cadastrais do sistema viário urbano , incluindo todas as superestruturas e equipamentos
4
urbanos destinados ao sistema de circulação dos modos motorizados e não motorizados de
transporte (pedestres e ciclistas), circunscritas ao município de Belo Horizonte.
3 - DETALHAMENTO DO OBJETO
Este Projeto Básico - PB tem o objetivo de contratar serviços topográficos no Município de Belo
Horizonte para subsidiar a elaboração de estudos e projetos para o sistema viário urbano
visando adequá-lo às necessidades de mobilidade, acessibilidade e capacidade viária com
segurança e conforto aos usuários.
4 - JUSTIFICATIVA
5

4.1 - De acordo com o artigo 24 da lei federal Nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
“institui o Código de Trânsito Brasileiro” – CTB, “Compete aos órgãos e entidades executivos
de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição”, dentre outras, “planejar, projetar,
regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o
desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas”, bem como “implantar, manter e
operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário”, em
consonância com as competências e atribuições estabelecidas no Estatuto Social da
BHTRANS, consolidado pelo Decreto 10.941, de 17 de janeiro de 2002. Para subsidiar esta
competência, uns dos elementos fundamentais são os levantamentos topográficos.
1

De acordo com o artigo 1º do Estatuto Social, consolidado pelo decreto 10.941 de 17 de janeiro de 2002, a “Empresa de
Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS – é uma sociedade de economia mista, constituída sob a forma de
sociedade anônima em 30 de agosto de 1991, sob autorização da Lei nº 5.953, de 31 de julho de 1991, alterada pela Lei nº 8.146,
de 29 de dezembro de 2000”.
2

“Sistema viário urbano” - conjunto de elementos da malha viária de um determinado território, distribuídos e classificados
hierarquicamente – vias arteriais, vias coletoras, vias locais, etc. – cujas conceituações, diretrizes e normas devem constar do plano
diretor de cada município.
3

A superestrutura é a parte de uma construção que está acima do nível do solo. Distingue-se, por conseguinte, da infraestrutura
(a parte da construção que se encontra abaixo do nível do solo). A engenharia civil, por sua vez, considera que a superestrutura é a
parte estrutural que se sustenta em colunas ou noutros elementos de apoio (incluem-se, portanto, os viadutos, elevados,
passarelas e similares).
4 Incluem-se, portanto, no escopo dos levantamentos os lotes, terrenos, áreas e edificações destinadas a estudos, projetos,
construções e operações do sistema de mobilidade urbana do município de Belo Horizonte.
5 De acordo com o parágrafo 2º do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, “para exercer as competências estabelecidas neste
artigo, os Municípios deverão integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito, conforme previsto no art. 333 deste Código”.
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4.2 - Os LEVANTAMENTOS são atividades que envolvem a observação, a mensuração e/ou a
quantificação de dados de natureza técnica, necessários à execução de serviços ou obras.
6

4.3 - Os levantamentos topográficos cadastrais são serviços técnicos que constituem base
material imprescindível à elaboração de pareceres e estudos de viabilidade de natureza
técnico-econômica de um dado empreendimento, bem como para a elaboração,
desenvolvimento e detalhamento de projetos técnicos em suas diversas etapas: estudo
7
preliminar ; anteprojeto; projeto básico; projeto para execução ou projeto executivo – inclusive
seus projetos complementares.
4.4 - Os levantamentos topográficos cadastrais, objeto da presente contratação, estão
vinculados a um elenco de estudos e projetos diretamente vinculados a:
a) Plano Diretor de Belo Horizonte – LEI MUNICIPAL Nº. 7.165 / 1996, e suas
revisões e atualizações;
b) Política Nacional de Mobilidade Urbana – LEI Nº. 12.587, DE 3 DE JANEIRO DE
2012;
c) Política de Mobilidade de Belo Horizonte – DECRETO Nº. 15.317, DE 02 DE
SETEMBRO DE 2013, que “Institui o Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Belo
Horizonte - PlanMob-BH - e estabelece as diretrizes para o acompanhamento e o
monitoramento de sua implementação, avaliação e revisão periódica”(plano setorial
8
urbano) ;
d) Planejamento Estratégico da Prefeitura de Belo Horizonte - PBH;
e) Projetos do Orçamento Participativo - OP da Prefeitura de Belo Horizonte PBH;
f)

LEI Nº. 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015, que “Institui a Lei Brasileira de Inclusão
da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)”;

g) Outros pareceres, estudos e projetos decorrentes de programas específicos da
9
área de mobilidade urbana , transportes, trânsito, tráfego, acessibilidade e
ergonomia do espaço urbano (inclusão), acessibilidade e ergonomia de edificações
(equipamentos do sistema de transportes e trânsito urbanos / inclusão), sistema
viário urbano (projetos geométricos e de sinalização viária) e seus projetos
complementares, priorizados – anualmente – por administração regional da
Prefeitura de Belo Horizonte – PBH, por meio da diretoria executiva da BHTRANS
a partir de demandas oriundas dos diversos setores da sociedade civil.
5 - CARACTERIZAÇÃO, REQUISITOS E PROCEDIMENTOS PARA A EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS
5.1 - A CONTRATADA deverá adotar na execução dos serviços de levantamentos
topográficos cadastrais os procedimentos padronizados pela Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte – PBH por meio da Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP,
considerando as especificidades relacionadas ao sistema viário urbano, adotadas pela
BHTRANS no que se refere a: grau de detalhamento dos elementos de cadastro (interferências
6

Serviço técnico – “desempenho de qualquer das atividades técnicas compreendidas no âmbito do campo profissional
considerado”.
7
Também denominado no âmbito da “engenharia de trânsito” por “estudo funcional” ou “traçado básico”.
8

Plano setorial urbano:” instrumento técnico voltado para o desenvolvimento local, que é expresso em metas e objetivos de curto
e médio prazo e se submete a constantes revisões, apresentando-se na forma de planos diversos, como planos de mobilidade, de
habitação e de saneamento ambiental”.
9

Mobilidade: “articulação entre os sistemas de transporte, de trânsito e de acessibilidade, refletida na condição em que se
realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano, com vistas a promover o acesso ao espaço de forma segura e
sustentável”.
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diversas); representação gráfica de alinhamentos e elementos cadastrados; padronização de
formatos / carimbos / legendas; dentre outros descritos no “Manual de Elaboração de
Projetos viários para o município de Belo Horizonte” (BHTRANS, 2011).
5.2 - Os procedimentos para execução dos levantamentos topográficos propriamente ditos são
baseados naqueles publicados no caderno intitulado “Procedimento para Elaboração e
Apresentação de Projetos de Infraestrutura” - SUPERITENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
DA CAPITAL – SUDECAP, Prefeitura de Belo Horizonte - PBH / 6ª edição – Maio/2015. 113p –
item “4 - TOPOGRAFIA” e suas alterações, cujos itens de serviços de interesse da
CONTRATANTE serão renumerados, descritos e adaptados às especificidades da BHTRANS,
conforme item 5.3 a seguir:
5.3 - TOPOGRAFIA
5.3.1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
a) - São considerados levantamentos topográficos os trabalhos de engenharia relacionados à
coleta de informações topográficas e outros dados técnicos de determinada área e seu
entorno, executados por profissionais legalmente habilitados.
b) - Os levantamentos topográficos consistem em uma série de medições de ângulos,
distâncias, níveis e coordenadas em determinada área, com a finalidade de representá-la em
um plano, em uma escala apropriada e com alto grau de precisão. Como produto final, tem-se
a planta topográfica, que contém as projeções ortogonais cotadas das diversas feições
topográficas, tais como edificações, arruamentos, desníveis do terreno, dentre outras
interferências naturais ou artificiais. Em etapa distinta, efetua-se a locação dos elementos de
projeto (edificações, eixo, traçado, divisas, etc.).
c) - Fazem parte dos levantamentos topográficos os levantamentos planimétricos, altimétricos e
planialtimétrico, contendo todas as informações necessárias para a elaboração e locação de
projetos nas diversas áreas da engenharia e arquitetura.
d) - Este texto tem como objetivo definir as diretrizes gerais para a execução de levantamentos
topográficos para a BHTRANS. Os levantamentos deverão atender, necessariamente, às
especificações descritas a seguir e às demandas estabelecidas pela CONTRATANTE.
5.3.2 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
a) - Embasado no planejamento para a elaboração de projetos da BHTRANS, esta emitirá as
Ordens de Serviços – OS onde serão definidas todas as premissas e diretrizes para o
Levantamento, tais como: área de abrangência do levantamento, tipo de levantamento a ser
utilizado, critérios de medição, definição da escala do produto final, lançamento de CP’s
e/ouPL’s, etc.
b) - O Sistema de Referência da Rede Cadastral Municipal adotado pela PBH nas últimas
décadas foi o SAD 69 (South American Datum 1969 - Rede Clássica). Isso implica que quase
todo acervo disponível encontra-se nesse sistema de referência. A rede de referência
cadastral da Prefeitura de Belo Horizonte a partir de 2016 migrará para o SIRGAS2000
(Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas). O sistema de projeção utilizado é o
UTM (Universal Transversa de Mercator). Portanto, todos os serviços topográficos deverão ser
georreferenciados partindo de marcos com coordenadas conhecidas, fornecidos pela
SUDECAP, nos quais conterão as coordenadas UTM.
c) - O Levantamento Topográfico e as Locações deverão ser amarrados à Rede Cadastral,
contudo deverão ser realizados utilizando o Sistema Topográfico Local com Coordenadas
Planas Topográficas, garantindo que todas as distâncias estejam isentas das distorções
decorrentes da projeção cartográfica utilizada (UTM).
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d) - Na fase de execução dos serviços, a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA o
acompanhamento do processo, que engloba a realização de reuniões e vistorias ao local do
levantamento e relatórios de acompanhamento dos serviços, conforme a conveniência.
e) - No caso específico deste Projeto Básico - PB (para contratação de serviços topográficos
para a Gerência de Projetos de Trânsito - GEPRO/BHTRANS), os serviços topográficos serão
executados apenas na fase de projetos, a critério deste PB e da CONTRATANTE em 2 (duas)
etapas distintas:
-1ª etapa – Serviços topográficos de Campo;
-2ª etapa – Serviços de escritório (processamento dos dados, desenho, levantamento de CP’s
e apresentação).
f) - Os serviços topográficos na fase de locação dos projetos para as obras serão executados
por outra gerência da BHTRANS, ação esta desvinculada deste PB.
5.3.2.1 - 1ª Etapa – Serviços Topográficos de Campo – fase de projetos
a) - Os serviços topográficos de campo na fase de projetos serão executados logo após
a autorização da CONTRATANTE através da emissão da Ordem de Serviço – OS. Os
serviços deverão apresentar as seguintes atividades:
- Transporte de coordenadas UTM e Altitude;
- Implantação dos Marcos de Concreto (padrão PBH) e elaboração de monografias (padrão
SUDECAP);
- Levantamento de campo.
a.1) - Transporte de Coordenadas e UTM e Altitude
a.1.1) - O transporte de Coordenadas para realização de levantamentos topográficos se aplica
a empreendimentos que não possuem marcos de referência em sua área de abrangência.
a.1.2) - A CONTRATADA deverá executar o serviço de transporte de coordenadas UTM e
Altitude (RN – referências de níveis) até o local do projeto, utilizando os dados dos marcos
fornecidos pela SUDECAP.
a.1.2) - Não será admitido o uso de marcos de referência que não sejam fornecidos pela
SUDECAP, salvo por prévia autorização da CONTRATANTE.
a.1.3) - Para a realização de Transporte de Coordenadas e Altitudes serão aceitas duas
metodologias:
- Poligonação com Estação Total;
- Posicionamento Relativo Estático com Receptores GNSS.
a.1.3.1) - Poligonação com Estação Total
a.1.3.1.1) - O Transporte de Coordenadas e Altitude deverá ser executado com
a utilização de Estação Total, equipamento de medição e armazenamento
eletrônico de dados topográficos.
a.1.3.1.2) - A Estação Total deve ter as seguintes especificações mínimas:
1- Precisão linear de 2mm+2ppm;
2- Precisão angular de 5”;
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3- Leitura angular de 1” ;
4- Alcance de 2.500m com um prisma;
5- Alcance de até 1.200m com o mini-prisma;
6- Unidade de registro incorporada no instrumento.
a.1.3.1.3) - A poligonal de transporte deverá ser fechada, com origem e fim nos
marcos fornecidos, e abranger os marcos que serão implantados. Todos os
vértices da poligonal do transporte deverão ser materializados por piquete (com
um prego de 10x10 na sua ponta superior) ou prego identificados com tinta no
local implantado.
a.1.3.1.4) - Todas as visadas deverão estar compreendidas entre 10 e 300
metros.
a.1.3.1.5) - A poligonal deverá atender aos critérios de precisão estabelecidos
pela SUDECAP, relacionados à planimetria e à altimetria.
a.1.3.1.6) - Seguem as especificações relacionadas aos erros máximos
admissíveis:
1- Erro relativo: 1:25.000;
1/2

2- Erro altimétrico: 12 mm.km .
a.1.3.1.7) - Deverá ser apresentado, no desenho do Levantamento
Topográfico, o Diagrama de Transporte, contendo o croqui do caminhamento
da poligonal. Junto ao diagrama, deverá ser lançado quadro demonstrativo
contendo as informações relativas à poligonal (coordenadas, cotas, distâncias
e azimutes de todos os vértices).
a.2) - Posicionamento Relativo Estático com Receptores GNSS
a.2.1) - Ao fazer o uso de receptores GNSS para o Transporte de Coordenadas
e Altitudes, o método de posicionamento a ser utilizado deverá ser o relativo
estático. Serão aceitas apenas soluções fixas.
a.2.2) - A base deverá ser de monitoramento contínuo, dentro do território de
BH, homologada pelo IBGE, a exemplo da estação MGBH da Rede Brasileira
de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS – RBMC.
a.2.3) - O tempo de rastreio deverá ser de no mínimo 180 minutos ininterruptos
para o transporte relativo à base de monitoramento contínuo (maior Linha de
Base). Feito o transporte para um marco no local do empreendimento,
aconselha-se processar os outros (2) dois marcos em relação ao primeiro
ponto rastreado. Para esses, o tempo deverá ser no mínimo de 60 minutos
(menor Linha de Base). Ex: para determinar as coordenadas dos marcos
implantados M1, M2 e M3, deve-se rastrear por 180 minutos o M1 e processar
em relação à RBMC MGBH. Obtendo as coordenadas fixas do M1, rastrear os
marcos M2 e M3 por 60 minutos cada. Feito isso, realizar o processamento do
M2 e M3 em relação ao M1.
a.2.4) - Em caso de inoperabilidade das bases de monitoramento contínuo, ou
em casos em que for necessária a compatibilização de coordenadas com outro
projeto próximo ao empreendimento, poderá ser utilizado como base um dos
marcos fornecido pela SUDECAP próximo à região.
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a.2.5) - A CONTRATADA deverá apresentar o relatório de processamento dos
pontos rastreados, o qual deverá conter obrigatoriamente:
a.2.5.1) - Sistema Geodésico de Referência utilizado;
a.2.5.2) - Coordenadas Lat Long (GG°MM’SS,SSSS”) e altitude
geométrica com duas casas decimais;
a.2.5.3) - Coordenadas UTM;
a.2.5.4) - Representação gráfica dos vetores com respectivas elipses
de erros dos pontos a determinar;
a.2.5.5) - Desvios-padrão (ao nível de confiança de 95%) das
respectivas coordenadas e altitude geométrica;
a.2.5.6) - Tempo de rastreio (horário de início e fim do rastreio);
a.2.5.7) - Comprimento da linha de base;
a.2.5.8) - PDOP médio durante o tempo de rastreio;
a.2.5.9) - Máscara de elevação utilizada;
a.2.5.10) - Constelações rastreadas e número de satélites;
a.2.5.11) - Marca e modelo do equipamento utilizado e parâmetros da
antena do receptor;
a.2.5.12) - Nome e versão software de processamento utilizado;
a.2.5.13) - Duas (2) fotos de cada marco implantado com o
equipamento instalado no mesmo, sendo uma foto em detalhe e outra
foto do tipo panorâmica local;
a.2.6) - Deverão ser entregues os arquivos digitais Nativos e RINEX dos Rover
e o RINEX da Base.
a.2.7) - A altitude geométrica deverá ser convertida em altitude ortométrica,
usando da seguinte relação:
H = h – N, onde H é altitude ortométrica (m), h altitude geométrica (m) e N
Ondulação Geoidal (m).
a.2.8) - Para obtenção da ondulação Geoidal, deverá ser utilizado o modelo de
ondulações geoidais referidas ao SIRGAS2000 e SAD69 denominado
MAPGEO2015, que pode ser obtido no portal do IBGE <www.ibge.gov.br>, na
área da Geociência, página da Geodésia.
a.2) - Implantação dos Marcos de Concreto (padrão PBH)
a.2.1) - Para futura locação da obra, complementações ou As Built deverão ser implantados no
mínimo 03 (três) marcos de obra em concreto (padrão SUDECAP – vide Caderno de Encargos)
para cada empreendimento.
a.2.2) - Em levantamentos de grandes extensões os 03 (três) marcos em concreto deverão ser
implantados a cada 2 km. A critério da CONTRATANTE, o número de marcos implantados
poderá ser ampliado.
a.2.3) - Os marcos deverão ser espaçados no máximo em 500 metros, Intervisíveis entre si, e
implantados em locais seguros e de fácil acesso. No caso de utilização da técnica de
poligonação com estação total e os marcos implantados não forem vértices da poligonal de
transporte, a determinação das coordenadas para os novos marcos se dará através da
implantação de uma poligonal fechada, seguindo os mesmos critérios de precisão
estabelecidos para o transporte de Coordenadas e Altitude (item anterior).
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a.2.4) - Deverá ser apresentada a monografia de cada marco implantado, conforme padrão
SUDECAP.
a.2.5) - As monografias a serem apresentadas deverão conter:
a.2.5.1) - A identificação unívoca dos marcos, conforme a codificação a
ser fornecida pela SUDECAP;
a.2.5.2) - Página e Quadrícula da Lei de Uso e Ocupação do Solo
(1996);
(10)
a.2.5.3) - Sistema de Referência para as Coordenadas - Datum ;
(10)
a.2.5.4) - Coordenadas UTM ;
a.2.5.5) - Descrição dos marcos;
a.2.5.6) - Processo de determinação;
a.2.5.7) - Fechamento da Poligonação (Poligonação - Estação Total);
a.2.5.8) - Desvios Padrão das coordenadas (Método Relativo Estático GPS);
a.2.5.9) - Endereço;
a.2.5.10) - Itinerário de cada marco;
a.2.5.11) - Croqui de Localização (poderá ser elaborado através de
imagem aérea do local);
______________________________
10
As coordenadas deverão ser apresentadas com 3 (três) casas decimais em SAD69 e
SIRGAS2000 ambas projetadas no Sistema UTM; altitude ortométrica (duas casas decimais) No caso de transporte de coordenadas utilizando poligonação (estação total) indica-se o uso do
software Data Geosis e ou Sistema Topograph para transformação das coordenadas
TOPOGRÁFICAS para UTM.
a.2.5.12) - Notas e Observações.
a.3) - Levantamento de campo
a.3.1) - Os Levantamentos Topográficos podem ser classificados quanto à sua posição em
relação à superfície terrestre em que são executados: superficiais, subterrâneos e
hidrográficos.
a.3.2) - Dentro de cada classe, de acordo a finalidade básica do levantamento, pode-se
enquadrá-lo em um tipo de levantamento. Para levantamentos superficiais temos os seguintes
tipos: Levantamento Planialtimétrico Cadastral, Levantamento Planimétrico, Levantamento
Planimétrico Cadastral, Levantamento Planialtimétrico para Licenciamento e Regularização de
Edificações, Levantamento Planialtimétrico para Estudo e Cadastro de Redes Subterrâneas,
Levantamento Planialtimétrico para Cálculo de Volume – Cubação, Levantamento Altimétrico,
Exploração Locada e Levantamento de Como Construído - as built.
a.3.3) - Para levantamentos hidrográficos temos dois tipos: Levantamento Hidrográfico Topobatimetria, Levantamento Hidrográfico – Batimetria, e por fim temos o Levantamento
Topográfico Subterrâneo (Levantamento Planialtimétrico Cadastral de Galerias e Canais
Fechados - Redes de Macrodrenagem).
a.3.4) - Para atender com objetividade e eficiência às necessidades da BHTRANS no
desenvolvimento dos Projetos para o Sistema Viário de Belo Horizonte, foi limitada a
solicitação de serviços topográficos.
a.3.5) - A CONTRATANTE então poderá solicitar nas Ordens de Serviços - OS apenas 02
(dois) tipos de levantamentos de campo, a saber:



a.3.5.1) - Levantamento planialtimétrico cadastral;
a.3.5.2) - Levantamento planimétrico cadastral.
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a.3.6) - O levantamento de campo só poderá ser iniciado após a apresentação e aprovação,
pela CONTRATANTE, do perímetro da área a ser levantada e emissão da Ordem de Serviço OS.
a.3.7) - A CONTRATANTE poderá solicitar apenas um tipo de levantamento ou uma
combinação dos dois tipos disponíveis. Isso será definido na ordem de serviço – OS.
a.3.8) - Para a execução do levantamento topográfico cadastral, deverá ser implantada uma
poligonal fechada, que dará apoio a todo o levantamento. Esta poligonal de serviço terá como
origem os pontos da poligonal de transporte, que estará amarrada à rede de referência
cadastral do Município, conforme descrito anteriormente.
a.3.9) - Quanto à precisão, a poligonal de serviço deverá atender aos mesmos critérios
estabelecidos para a poligonal de transporte, com valores máximos de 1:25.000 para o erro
1/2
relativo e de 12 mm.km
para o erro altimétrico. Não será admitida a implantação de
poligonais abertas como base para o levantamento, em hipótese alguma.
a.3.10) - Os vértices da poligonal deverão ser materializados através de: pregos ou parafusos
em locais pavimentados, e para locais não pavimentados através da implantação de piquetes
com um prego 10x10 cravado ao centro da ponta superior.
a.3.11) - Todos os levantamentos aqui relacionados deverão ser executados utilizando Estação
Total. As especificações descritas para o equipamento são as mesmas citadas anteriormente
para realização de transporte de coordenadas.
a.3.12) - A área de abrangência do levantamento de campo e os demais dados necessários
serão disponibilizados na Ordem de Serviço – OS.
a.3.13) - A seguir são descritos e especificados os Tipos de Levantamento Topográfico que
poderão ser necessários à CONTRATANTE
a.3.13.1) - Levantamento Planialtimétrico Cadastral
a.3.13.1.1) Esse tipo trata-se de um levantamento multifinalitário, onde diversas
informações são levantadas, tornando a planta útil a diversos fins.
a.3.13.1.2) No Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral, dentro da
área de interesse constante na OS, deverão ser levantados todos os elementos
e interferências encontrados com a finalidade de modelar e representar de
forma fidedigna a realidade encontrada no campo.
a.3.13.1.3) Todas as obras de arte, edificações e benfeitorias existentes na
área de abrangência deverão ser levantadas e cadastradas:
a.3.13.1.3.1) - Edificações de qualquer tipo (com as respectivas numerações e
outras informações relevantes);
a.3.13.1.3.2) - Padrões existentes, dentro da área de abrangência: água e
energia elétrica;
a.3.13.1.3.3) - Muros;
a.3.13.1.3.4) - Cercas e alambrados;
a.3.13.1.3.5) - Cotas das soleiras;
a.3.13.1.3.6) - Testadas dos lotes;
a.3.13.1.3.7) - Estruturas de contenção e obras de arte especiais;
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a.3.13.1.3.8) - Postes e luminárias;
a.3.13.1.3.9) - Torres de energia elétrica (alta tensão);
a.3.13.1.3.10) - Mobiliários urbanos (bancas de revista, ponto de ônibus,
telefones públicos, lixeiras, etc.);
a.3.13.1.3.11) - Nos logradouros deverá ser levantada toda a sinalização
horizontal e vertical para veículos e pedestres;
a.3.13.1.3.12) - Eixo, bordos da pista, sarjeta, meio-fio (pé e crista), ciclovias,
passeio, canteiros e outros elementos que possam ser relevantes ao projeto;
a.3.13.1.3.13) - Tipo de pavimento das vias, passeios e canteiros;
a.3.13.1.3.14) - Rampas e rebaixos nos passeios para acesso a Portadores de
Necessidades Especiais e garagens;
a.3.13.1.3.15) - Semáforos;
a.3.13.1.3.16) - Faixas de pedestres;
a.3.13.1.3.17) - Placas;
a.3.13.1.3.18) - Radares;
a.3.13.1.3.19) - Rotatórias;
a.3.13.1.3.20 )- Áreas ajardinadas e indivíduos arbóreos;
a.3.13.1.21) - Levantamento dos diâmetros e a indicação em planta da área de
projeção das copas no solo;
a.3.13.1.22) - Acessos às edificações e benfeitorias, principalmente: escadas,
rampas, rebaixos de meios-fios, testadas dos lotes, as numerações postais das
edificações, desnível entre meios fios e sarjetas, largura dos passeios e das
vias, cotas das soleiras, altura e espessura dos muros, tipos de revestimentos
das vias e dos passeios.
a.3.13.1.4) - Deverão ser cadastradas todas as caixas e/ou elementos de
identificação de infraestruturas de serviços públicos (água, esgoto, telefonia,
energia elétrica, gás, cabos de fibra óptica), inclusive seus elementos listados a
seguir:
a.3.13.1.4.1) - Poços de visita de esgoto;
a.3.13.1.4.2) - Dispositivos especiais: caixas de passagem; estação de
bombeamento; sifões; hidrantes; etc.;
a.3.13.1.4.3) - Adutoras, quando visíveis;
a.3.13.1.4.4) - Poços de visita de água;
a.3.13.1.4.5) - Caixas de inspeção e passagem de redes telefonia, energia
elétrica, gás, cabos de fibra óptica e outras.
a.3.13.1.4.6) - Bocas de Lobos;
a.3.13.1.4.7) - Bueiros;
a.3.13.1.4.8) - Grelhas;
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a.3.13.1.4.9) - Galerias abertas;
a.3.13.1.4.10) - Canaletas;
4.11) - Estruturas ou pontos de lançamentos de contribuições nos corpos
d’água e galerias;
a.3.13.1.4.12) - Nascentes e surgências d’água encontradas;
a.3.13.1.4.13) - Talvegues;
a.3.13.1.4.14) - Cursos e corpos d’água (córregos, ribeirões e rios, canais e
lagos).
a.3.13.1.5) - A representação em planta dos cursos e corpos d'água deverá
conter o sentido de escoamento, a delimitação da linha d’água e a cota máxima
de cheia, o nível d’água e a data da coleta das informações.
a.3.13.1.6) - No cadastro de Caixas, Bocas de Lobo (BL´s) e Poços de Visita
(PV´s), deve-se fornecer a caracterização do uso (PVA, PVE, CEMIG, etc.).
a.3.13.1.7) - Na maioria dos casos o levantamento topográfico necessário para
subsidiar os trabalhos da BHTRANS não necessita do cadastro das redes
profundas de serviços públicos (água, esgoto, telefonia, energia elétrica, gás,
cabos de fibra óptica, e outras). Quando o projeto da GEPRO interfere em uma
delas, a solução para o problema é repassado para a SUDECAP que
providenciará o complemento do cadastro. Mas caso a CONTRATANTE defina
incluir o serviço (a solicitação deverá constar na Ordem de Serviço – OS), a
seguir é descrita a metodologia para atendimento à demanda:
a.3.13.1.8) - No cadastro de Caixas, Bocas de Lobo (BL´s) e Poços de Visita
(PV´s), deve-se fornecer as seguintes informações:
a.3.13.1. 8.1) - Caracterização do uso (PVA, PVE, CEMIG, etc.);
a.3.13.1.8.2) - Cota de topo;
a.3.13.1.8.3) - Cota de fundo (montante e jusante);
a.3.13.1.8.4) - Diâmetro da tubulação (montante e jusante);
a.3.13.1. 8.5) - Direção de Escoamento (montante e jusante);
a.3.13.1. 8.6) - Material da tubulação/revestimento;
a.3.13.1. 8.7) - Dimensões dos dispositivos especiais.
a.3.13.1.9) - O levantamento das redes deverá ter sua identificação em planta,
através do padrão de convenções adotado pela SUDECAP. O Fiscal deverá
buscar juntos às concessionárias de serviços públicos os cadastros
atualizados, para sua confirmação em campo e lançamento no desenho.
a.3.13.1.10) - Para efeito de cadastro de interferências, supressão,
regularização ambiental, inventário, projetos de paisagismo e arborização deve
ser levantada a vegetação nos seguintes casos:
a.3.13.1.11) - Áreas ajardinadas ou arborizadas em terrenos públicos ou
privados, parques, praças, canteiros centrais e passeios viários;
a.3.13.1.12) - Remanescentes florestais nativos e vegetação de áreas
antropizadas;
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a.3.13.1.13) - As áreas ajardinadas e áreas de vegetação antropizada devem
ser representadas com a indicação da área ocupada e do tipo de vegetação
(jardim, gramado, pastagem, vegetação herbácea, cultura agrícola, horta, etc.).
a.3.13.1.14) - Os agrupamentos arbóreos devem ser representados com a
indicação da área ocupada e a quantidade de indivíduos.
a.3.13.1.15) - Os indivíduos arbóreos cuja altura seja superior a 1,5m devem
ser cadastrados, com anotação da altura total e do DAP – diâmetro do caule à
altura do peito (medido a 1,3m do solo). Em áreas de vegetação de cerrado, ao
invés do DAP, deverá ser adotado o DAS – diâmetro do caule à altura do solo
(medido a 0,3m do solo). Caso sejam observados indivíduos com mais de um
fuste (ramificação do caule abaixo de 1,3m), deverá ser considerada a altura do
maior e registrado o diâmetro de cada fuste (d1 + d2 + ... + dn). Essas
informações deverão ser apresentadas em quadros na planta do Levantamento
Topográfico; caso ocorram em grande volume poderão ser apresentadas
anexas à planta. Os indivíduos arbóreos deverão ser enumerados de forma
unívoca no quadro e na planta. Fica a critério da Fiscalização o levantamento
dos diâmetros das copas e delimitação, em planta, da área de projeção da
copa no solo.
a.3.13.1.16) - Também deverão ser levantados os acidentes geográficos como:
a.3.13.1.16.1) - Taludes (Pé e Crista);
a.3.13.1.16.2) - Afloramentos rochosos;
a.3.13.1.16.3) - Erosões e Voçorocas.
a.3.13.1.16.4) - Os nomes dos lugares devem ser coletados e anotados
nos croquis; sua identificação deve ser apresentada em planta:
Toponímias.
a.3.13.1.16.5) - Os nomes de regionais, bairros, logradouros, praças,
monumentos, prédios públicos, museus, equipamentos urbanos, cursos
d’água que serão inseridos na planta topográfica deverão estar de acordo
com bases oficiais da PBH. Portais oficiais da PBH como o “Plantas
Online” http://portal5.pbh.gov.br/plantacp/inicio.do, “Gestão Compartilhada”
http://gestaocompartilhada.pbh.gov.br/
e
“GeoSiurbe”
http://geosiurbe.pbh.gov.br/webmap/ são fontes confiáveis e de fácil
acesso. Para rodovias e ferrovias, deve-se consultar o Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e/ou Departamento de
Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DEERMG.
a.3.13.1.1) - Modelo Digital do Terreno (MDT):
a.3.13.1.1.1) - Os levantamentos planialtimétricos deverão apresentar a
representação tridimensional do relevo do terreno estudado. Durante trabalho
de campo devem ser levantados pontos estratégicos, observando
rigorosamente o relevo e suas deformações, de modo que o terreno possa ser
representado de maneira fiel. A figura 1 retrata como devem ser escolhidos os
pontos de amostragem para modelar diferentes tipos de relevo.
a.3.13.1.1.2) - É fundamental que elementos e feições que sejam definidores
de desníveis tenham suas altitudes de pé e topo levantadas. Ex: Arrimos,
gabiões, taludes, alicerces, meios-fios, canais, córregos, canaletas, escadas,
etc.
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a.3.13.1.1.3) - No processamento dos dados devem ser criadas as linhas de
fronteiras, de exclusões e obrigatórias. Deve-se trabalhar o modelo,
manipulando os lados quando necessário, propiciando assim a confecção de
uma malha triangular representativa do relevo. Dessa malha serão geradas
curvas de nível, com a equidistância vertical de um metro, ficando a critério da
supervisão a solicitação de outros espaçamentos.
a.3.13.1.1.4) - Assim, perfis e/ou seções extraídas, deverão representar a
realidade local, necessária à execução de projetos executivos e processos de
cubagem.

Figura 1: amostragem de pontos para representação do relevo
a.3.13.1.1.5) - Nas plantas deverão ser apresentadas as curvas de nível, com
as mestras cotadas, a indicação da altitude de pontos notáveis (pontos
cotados), como o cruzamento de eixos de vias, topos de morros, fundos de
vales, etc.
a.3.13.1.1.6) - O cadastro da altimetria do terreno deverá ser realizado através
de nivelamento de pontos irradiados, observando-se rigorosamente o relevo do
terreno e suas deformações.
a.3.13.1.1.7) - Caso a CONTRATANTE constate erros de levantamento ou
insuficiência dos pontos cadastrados, mesmo durante as etapas de Anteprojeto
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e Projeto Pré-Executivo, a CONTRATADA deverá providenciar
complementação do levantamento, sem ônus para a CONTRATANTE.

a

a.3.13.1.1.8) - As ruas transversais e paralelas deverão ser levantadas
conforme as diretrizes dadas pela CONTRATANTE.
a.3.13.2) - Levantamento Planimétrico Cadastral
a.3.13.1) - Compreende o conjunto de operações necessárias para a
determinação de pontos e feições do terreno, que serão projetados sobre um
plano horizontal de referência através de suas coordenadas E(x) e N(y)
(representação bidimensional).
a.3.13.2) - Esse tipo é idêntico ao planialtimétrico cadastral, porém sem as
informações altimétricas dos pontos levantados.
a.3.13.3) - Deverão ser levantadas todas as construções situadas na faixa de
via e dentro da linha de "off-set”, além das construções marginais atingidas,
total ou parcialmente, por elementos do projeto. Além das construções, todos
os limites divisórios (cercas, muros etc.) deverão ser levantados, ou seja, todos
os elementos de cadastros descritos no levantamento planialtimétrico
cadastral, exceto a altimetria.
a.3.13.4) - Se houver o interesse de parcelar o solo ou determinar áreas de
APP, esse tipo de Levantamento não poderá ser aplicado, devido à
necessidade de apresentação de Planta de Isodeclividades.
5.3.2.2 - 2ª Etapa – Serviços de Escritório – Processamento dos dados, Desenho,
Levantamentos de CP’s, Apresentação e Delimitação de APP Hídrica
a) - A etapa dos serviços de escritório engloba os trabalhos de seção técnica,
compreendendo os seguintes serviços:
a.1) - Processamento dos dados (cálculos);
a.2) - Desenho e Lançamentos de CP’s;
a.3) - Apresentação dos serviços topográficos;
a.4) - Delimitação de APP Hídrica.
a.1) - Processamento dos dados (cálculos)
a.1.1) - Em observância aos padrões de precisão pré-estabelecidos e ao nível de complexidade
proporcionada pelo ambiente altamente urbanizado, os processamentos e desenhos devem ser
realizados concomitantemente com a coleta de informações no campo. A comunicação das
equipes campo e de escritório deverá ser diária e dúvidas referentes a dados levantados
deverão ser sanadas imediatamente, diminuindo a chance de propagação de erros.
a.1.2) - As coordenadas dos marcos de referência (georreferenciados) deverão sempre ser
calculadas no Sistema de Projeção UTM. Porém, no Levantamento Topográfico, as locações
deverão ser realizadas utilizando o Sistema Topográfico Local com Coordenadas Planas
Topográficas, garantindo que todas as distâncias estejam isentas das distorções inferidas pela
projeção. Isto é, para o cálculo das poligonais, as coordenadas obtidas no georreferenciamento
devem ser transformadas em coordenadas topográficas.
a.1.3) - Após a execução dos cálculos e desenhos, a CONTRATADA deverá elaborar um
relatório sucinto sobre os serviços executados e anexar à documentação do levantamento os
seguintes itens:
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a.1.3.1) - Monografia dos marcos de partida;
a.1.3.2) - Monografia dos marcos implantados (DWG e PDF);
a.1.3.3) - Softwares e equipamentos utilizados (marca, modelo e versão);
a.1.3.4) - Caso existam, esclarecimentos de particularidades presentes no
serviço;
a.1.3.5) - Memoriais de cálculo das poligonais e irradiações (arquivos digitais
em WORD e PDF);
a.1.3.6) - Croquis de campo;
a.1.3.7) - CD-R com a pasta do Levantamento Topográfico Cadastral no
software de topografia (TG, DataGeosis, Posição, AutocadCivil3D, etc.)
contendo os dados brutos dos equipamentos, as cadernetas eletrônicas de
campo, desenhos, etc.
a.1.3.8) - Estes itens deverão ser fornecidos à CONTRATANTE, juntamente
com a planta e o arquivo digital, para posterior verificação e certificação dos
serviços pelos setores competentes.
a.2) Reconstrução Digital de CP para Lançamento e Amarração ao Levantamento
a.2.1) - Em levantamentos que deverão trazer consigo informações a respeito da definição da
propriedade dos lotes e logradouros, deverão ser lançadas as plantas do parcelamento do solo
aprovado, denominadas CP’s, e no caso de terrenos indivisos devem ser lançadas plantas de
parcelamentos particulares (não aprovados), denominadas PL’s. Essa diretriz deverá constar
na Ordem de Serviço - OS.
a.2.2) - A CONTRATADA deverá efetuar o download do arquivo de CP (Cadastro Técnico de
Plantas) da área levantada no site da PBH, acessado no seguinte endereço:
http://portal5.pbh.gov.br/plantacp/inicio.do.
a.2.3) - Em caso de inexistência de CP da área levantada, deve-se pesquisar a existência de
PL (Planta de Loteamento) junto à Empresa de Processamento de Dados de Belo Horizonte PRODABEL.
a.2.4) - Caso exista, a empresa deverá solicitar cópia deste documento para posterior
utilização.
a.2.5) - A planta CP deve ser vetorizada manualmente: trata-se de uma reconstrução digital da
planta aprovada e suas alterações. Esse trabalho deve ser realizado em ambiente CAD,
obedecendo rigorosamente as medidas informadas/gráficas e deverá ser salvo em formato
“DWG” (AUTOCAD 2000) ou “DGN” (MICROSTATION) e o CP deverá estar sobreposto e
amarrado ao levantamento.
a.2.6) - As medidas lineares e angulares da vetorização devem ser lançadas de acordo com as
medidas informadas na planta CP.
a.2.7) - Quando as medidas não estiverem informadas na planta CP, estas devem ser
extraídas graficamente. O lançamento das medidas gráficas deverá ser feito com a utilização
de medidas inteiras.
a.2.8) - A amarração deverá estar referenciada à implantação do quarteirão, ao alinhamento
das vias e à implantação dos lotes como um todo. Devido às divergências encontradas
constantemente na amarração dos CP´s, o projetista deverá ter coerência e atenção no
atendimento a esta demanda.
BHTRANS – TP n.º 03/2017 – Anexo I – Projeto Básico – Página 14 de 25

a.2.9) - Ao final da vetorização, o CP deverá estar com as suas dimensões compatíveis com a
planta CP original e devidamente amarrado à implantação. Nos casos em que a
CONTRATADA encontrar divergências no processo de vetorização e amarração, a mesma
deverá procurar a CONTRATANTE para verificar nova diretriz.
a.2.10) - Os CP´s deverão ser lançados em planta para análise e aprovação junto à
BHTRANS/PBH.
a.2.11) - A CONTRATADA deverá lançar o CP ou PL conforme o padrão descrito abaixo:
a.2.11.1) - CP (ou Planta aprovada): linha cheia e tinta vermelha;
a.2.11.2) - PL (Planta Particular): linha traço ponto, e tinta vermelha.
a.3) - Apresentação – Elaboração de Desenho de Levantamento Topográfico, Seções e
Perfis
a.3.1) - O desenho topográfico deverá atender à padronização estabelecida pela
CONTRATANTE, relacionada à representação das diversas feições topográficas e aos
modelos de formato e de selo.
a.3.2) - Além da padronização, deve-se atentar para as informações consideradas relevantes
para uma planta topográfica, tais como a localização dos marcos de partida e implantados,
localização e coordenadas dos pontos de poligonal, diagrama de transporte, articulação de
pranchas, etc.
a.3.3) - As escalas de apresentação dos desenhos topográficos deverão ser:
a.3.3.1) - Planta: 1:100, 1:200, 1:250, 1:500 ou 1:1.000;
a.3.3.2) - Perfil longitudinal: 1:500/1:50 ou 1:1.000/1:100;
a.3.3.3) - Seção transversal: 1:100/1:100 ou, excepcionalmente, 1:200/1:200.
a.3.4) - Os perfis longitudinais deverão ser desenhados em escala correspondente à da planta.
a.3.5) - A CONTRATANTE irá definir as escalas dos desenhos nas Ordens de Serviços – OS.
a.3.6) - O número de formatos deverá ser proporcional à extensão do levantamento
topográfico. Os formatos devem seguir a padronização da ABNT (NBR 10068 e 13142).
a.3.7) - Os desenhos topográficos deverão ser elaborados em sistema informatizado
compatível com arquivo “DWG” (AUTOCAD 2000) ou” DGN” (MICROSTATION) e apresentar
todos os dados levantados no campo e ainda outros elementos significativos, tais como:
a.3.7.1) - A localização detalhada e as coordenadas dos marcos de partida e dos marcos
implantados (Ex.: no passeio, em frente à casa n.º 127, da rua Maria Carolina);
a.3.7.2) - Diagrama do transporte de coordenadas, contendo quadro com os azimutes,
distâncias, coordenadas e cotas das estações de passagem;
a.3.7.3) - Número de CP (Cadastro de Planta) ou PL (Planta Particular), quando solicitado;
a.3.7.4) - Indicação do Norte;
a.3.7.5) - Quadro de curvas;
a.3.7.6) - Curvas de nível de metro em metro, com o lançamento de cotas nas curvas múltiplas
de 5 (cinco) ou conforme definição da CONTRATANTE;
a.3.7.7) - Nomes dos logradouros públicos;
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a.3.7.8) - Largura das vias e dos passeios;
a.3.7.9) - Tipo de pavimento;
a.3.7.10) - Referências do Projeto;
a.3.7.11) - Malha de coordenadas Retangulares de 10 em 10 cm, independentemente da
escala de plotagem, conforme amarração em UTM realizada;
a.3.7.8) - O arquivo deverá conter textos elucidativos necessários à identificação ou
compreensão de elementos e feições omitidas ou de merecido destaque.
a.3.7.9) - No desenho do perfil, nas interseções, deverão ser indicadas as estacas de igualdade
dos eixos das vias principais com as vias transversais e suas cotas.
a.3.7.10) - Os desenhos das Seções Transversais deverão conter as estacas do eixo e suas
cotas e os obstáculos encontrados (casa, muros, meio fios, cercas etc.), com a anotação das
cotas das soleiras.
a.3.7.11) - Os desenhos deverão ser elaborados em conformidade com as convenções
estabelecidas pela CONTRATANTE.
a.4) - Delimitação de APP Hídrica
a.4.1) - As Áreas de Preservação Permanente – APP’s - deverão ser delimitadas em planta e
devidamente identificadas no quadro de legendas/convenções. Para determinação dessas
áreas deverá ser observada a Legislação Ambiental Municipal, Estadual e Federal vigente.
a.4.2) - Considerando a legislação vigente quando da elaboração deste documento e as
características dos cursos d’água encontrados no território de Belo Horizonte, deverão ser
adotados os seguintes parâmetros:
a.4.3) - APP’s de Curso D’água:
a.4.3.1) - As faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos
os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:
a.4.3.1.1) - 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de
largura;
a.4.3.1.2) - 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura;
a.4.4) - APP’s de Nascentes:
a.4.4.1) - As áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja
sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros.
5.3.3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
5.3.3.1) - Os erros cometidos em função da não observância dos métodos e equipamentos
estabelecidos neste texto serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, que será
obrigada a corrigi-los, parcialmente ou na sua totalidade, segundo critério da CONTRATANTE.
5.3.3.2) - Será exigida a ART do Engenheiro Agrimensor ou Topógrafo responsável pelos
serviços topográficos.
5.3.4 - NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES
5.3.4.1) - Os levantamentos topográficos deverão atender também às seguintes Normas e
Práticas Complementares:
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5.3.4.2) - ABNT: NBR 13133:1994 – Execução de levantamento topográfico;
5.3.4.3) - Decreto n.º 89.817 de 20/06/84 – Instruções Reguladoras das Normas Técnicas da
Cartografia Nacional quanto aos Padrões de Exatidão;
5.3.4.4) - Especificações e Normas Gerais para Levantamentos Geodésicos – IBGE –
Resolução PR n.º 22 de 21/07/83;
5.3.4.5) - ABNT: NBR 13142 – Desenho Técnico – Dobramento de cópias.
6 - ESPECIFICIDADES – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO: BHTRANS
6.1 - CONSIDERANDO AS ESPECIFICIDADES DOS TRABALHOS DE ELABORAÇÃO,
DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DOS DENOMINADOS “PROJETOS DO
SISTEMA VIÁRIO URBANO” NA BHTRANS DEVERÃO SER CONSIDERADOS, AINDA:
6.1.1 - Levantamento detalhado e completo de todos os alinhamentos, elementos de cadastro e
de sinalização viária (todos os subsistemas) de acordo com o conteúdo do “Manual de
Elaboração de Projetos viários do Município de Belo Horizonte” (BHTRANS, 2011), em
precisão adequada obtida a partir da densidade de pontos levantados cujas coordenadas
(x,y,z) permitam a perfeita materialização da realidade em desenho (representação gráfica para
projetos viários urbanos);
6.1.2 - Levantamento de curvas por meio de densidade de pontos suficientes que permitam a
perfeita materialização da realidade em desenho;
6.1.3 - Adoção de padronização de toda representação gráfica a partir do conteúdo do “Manual
de Elaboração de Projetos viários do Município de Belo Horizonte” (BHTRANS, 2011);
6.1.4 - Padronização de níveis (layers) no sistema Computer Aied Design – CAD. A BHTRANS
utiliza o software MicroStation Power Draft / Bentley, com arquivos gerados em extensão DWG
e DGN. A CONTRATADA deverá entregar os arquivos digitais desenvolvidos a partir de
sistema CAD, em extensão DGN e DWG, compatível com os softwares padronizados pela
BHTRANS para esse fim;
6.1.5 - Cadastramento detalhado de todos os subsistemas de sinalização de trânsito
implantados na área objeto do levantamento topográfico, conforme estabelecido no Código de
Trânsito Brasileiro – CTB, seus anexos e resoluções publicadas pelo Conselho Nacional de
Trânsito – CONTRAN: sinalização vertical, sinalização horizontal, sinalização semafórica,
sinalização de obras e dispositivos auxiliares;
6.1.6 - Cadastramento detalhado de todas as interferências físicas, incluindo todo o sistema de
acessibilidade destinado aos modos motorizados e não motorizados de transportes (pedestres
e ciclistas) e áreas especiais (lotes, lotes com edificações, praças, largos, parques e outras
estruturas urbanas diretamente vinculadas ao sistema viário objeto do levantamento e aos
equipamentos destinados ao sistema de mobilidade urbana);
6.1.7 - Utilização dos formatos padrão BHTRANS, conforme “Manual de Elaboração de
Projetos viários do Município de Belo Horizonte”, (BHTRANS, 2011);
6.1.8 - Padronização e apresentação dos elementos integrantes do volume padrão BHTRANS
– versão completa, de acordo com o conteúdo do “Manual de Elaboração de Projetos viários
do Município de Belo Horizonte” (BHTRANS, 2011);
6.1.9 - Lançamento de cotas, amarrações e dimensões estratégicas no desenho do
levantamento topográfico que permitam a visualização em plotagem, conforme orientação do
empregado da CONTRATANTE designado para o acompanhamento, análise, conferência e
aprovação dos serviços técnicos contratados. Os levantamentos topográficos são documentos
e deverão ser assinados em original, quando do preenchimento dos elementos do carimbo
padrão BHTRANS;
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6.1.10 - Outros específicos de acordo com a especificidade de cada local objeto do
levantamento topográfico cadastral devidamente detalhado na Ordem de Serviço – OS
emitida pela BHTRANS.
6.2 - LEVANTAMENTO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA
6.2.1 - Os levantamentos topográficos cadastrais deverão apresentar – devidamente locados e
representados – todo o sistema de sinalização vertical (placas e respectivos suportes), bem
como da sinalização semafórica (suportes, grupos focais, locação de controladores, laços
detectores e outros elementos específicos desse subsistema de sinalização viária).
6.2.2 - Todo os sistema de equipamentos de fiscalização eletrônica existentes na área objeto
do levantamento deverão ser locados e representados respeitadas as convenções adotadas
para esse fim.
6.3 - LEVANTAMENTO DO
DISPOSITIVOS AUXILIARES

SUBSISTEMA

DE

SINALIZAÇÃO

HORIZONTAL

E

6.3.1 - Ao critério exclusivo da BHTRANS, o levantamento topográfico cadastral deverá
apresentar todo o subsistema de sinalização horizontal e os dispositivos auxiliares da área
delimitada na Ordem de Serviço – OS.
6.3.2 - O cadastro da sinalização horizontal e os dispositivos auxiliares deverão ser realizados
considerando, por referência, minimamente: Anexo II do Código de Trânsito Brasileiro – CTB
(substituído pela Resolução Nº. 160/2004 – CONTRAN) e a representação gráfica padronizada
pela BHTRANS para esse fim.
6.4 - LEVANTAMENTO DO SISTEMA DE ACESSIBILIDADE E ERGONOMIA

10

6.4.1 - A CONTRATADA deverá realizar o levantamento de pontos (x,y,z) em densidade
suficiente que permita materializar - em detalhe – toda a geometria dos rebaixos ou
rebaixamentos existentes - na área objeto do levantamento - destinados aos modos
motorizados e não motorizados de transportes (pedestres e ciclistas), em atendimento a
requisitos exigidos na legislação vigente aplicável ao caso.
6.4.2 - O levantamento deverá permitir a leitura e sistematização de todas as coordenadas dos
pontos levantados (x,y,z) necessários à materialização – completa e exata - da geometria dos
rebaixos.
6.4.3 - Todos os rebaixos integram – obrigatoriamente - o conjunto de elementos cadastrais
padronizados pela BHTRANS.
6.4.4 - Os rebaixos existentes deverão ser utilizados no diagnóstico, elaboração,
desenvolvimento e detalhamento dos projetos de acessibilidade e ergonomia das edificações e
espaço urbano, em atendimento aos requisitos técnicos e legais estabelecidos pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT por meio da Norma Brasileira NBR 9050 / 2015 e
legislações correlatas aplicáveis ao caso, em âmbitos federal, estadual e municipal.
6.4.5 - O sistema de acessibilidade e ergonomia refere-se a edificações (equipamentos
destinados ao sistema de mobilidade urbana, estações, por exemplo) e ao espaço urbano
(sistema viário, praças, parques, etc.) e aplicam-se aos denominados “projeto de
acessibilidade” ou “projetos de adequação de acessibilidade”.

10

Acessibilidade – “possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização, com segurança e
autonomia, de edificações, mobiliário, espaços urbanos e equipamentos”. Os levantamentos referem-se ao sistema de
acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e visam promover a inclusão por meio de projetos de desenho
universal.
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6.5 - LEVANTAMENTO DE ÁREAS ESPECIAIS
6.5.1 - A CONTRATADA deverá realizar o levantamento completo e detalhado de áreas
especiais caracterizadas por áreas verdes e permeáveis preexistentes, a saber: jardins,
gramados, áreas permeáveis em geral – incluindo aquelas em afastamento frontal de lotes
tratados como continuidade do passeio na calçada (independente da classificação viária) praças, largos, parques, canteiros centrais, ilhas e similares, contendo: desenho completo dos
alinhamentos, geometria de canteiros, anéis, passeios, locação de mobiliários, redes de
infraestrutura, locação de espécies / espécimes vegetais, dentre outras interferências
existentes - sob prévia orientação da CONTRATANTE.
6.5.2 - Todas as áreas especiais deverão ser listadas ou indicadas em croquis pela
CONTRATADA e anexados à Ordem de Serviço – OS obrigatoriamente. Este levantamento
não gerará ônus adicionais à CONTRANTANTE.
6.6 - LEVANTAMENTOS DE ÁREAS OU BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL
6.6.1 - Excepcionalmente, a CONTRATADA poderá realizar o levantamento topográfico
cadastral em conjuntos urbanos ou em áreas que contêm bens com proteção do patrimônio
cultural em todas as suas dimensões.
6.6.2 - Nestes casos específicos, os levantamentos deverão respeitar rigorosamente as
especificidades, normas e padrões estabelecidos pelo órgão ou entidade responsável pela
gestão e controle dos bens tombados em consonância com a legislação específica em âmbitos
federal e/ou estadual e/ou municipal, tendo em vista que os levantamentos são bases materiais
para a elaboração, desenvolvimento e detalhamento de estudos e projetos em suas diversas
categorias e etapas.
6.6.3 - Estes casos específicos – via de regra – vinculam-se a processos de licenciamento de
intervenções que pressupõem prévia consulta aos órgãos e entidades responsáveis pela
gestão e controle do patrimônio cultural e deverão ser listadas ou indicadas em croquis pela
CONTRATADA e anexados à Ordem de Serviço - OS obrigatoriamente. Este levantamento não
gerará ônus adicionais à CONTRANTANTE.
6.7 - ESCOPO, PADRÕES E DESENHOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS:
BHTRANS
Todos os desenhos decorrentes dos levantamentos de campo deverão ser desenvolvidos e
detalhados obedecendo – rigorosamente – o escopo e os padrões de representação gráfica
para projetos viários (geometria e sinalização – todos os subsistemas) estabelecidos no
“Manual de Elaboração de Projetos Viários para o Município de Belo Horizonte”
(BHTRANS, 2011), publicado no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte – DOM por meio
da Portaria BHTRANS DPR Nº. 089/2011, de 27 de setembro de 2011, que “Estabelece
parâmetros, regras, normas e diretrizes para a elaboração de projetos executivos de trânsito e
seus complementares a serem implantados no Município e torna público o Manual de
Elaboração de Projetos Viários para o Município de Belo Horizonte”. O manual encontra-se
publicado no portal da BHTRANS e acessível aos interessados para pesquisa e impressão, no
endereço: www.bhtrans.pbh.gov.br
6.8 - SUBSÍDIOS A SEREM FORNECIDOS À CONTRATADA
6.8.1 - A CONTRATANTE fornecerá à CONTRATADA, em até 15 (quinze) dias após a emissão
da primeira Ordem de Serviço – OS, os seguintes subsídios:
a) Biblioteca de células (blocos), em meio digital (em extensões DWG e DGN), contendo
todos os padrões gráficos a serem adotados nos desenhos dos levantamentos
topográficos cadastrais contratados;
b) Padrão de formatos, selos e carimbos em meio digital;
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c) Base – em meio digital – extraída da base produzida pela PRODABEL ou do GOOGLE
EARTH (contendo fonte e data) especificamente da área objeto do levantamento
topográfico, por Ordem de Serviço – OS emitida pela BHTRANS;
d) Outros específicos, a critério exclusivo da BHTRANS.
6.9 - PRODUTOS A SEREM ENTREGUES PELA CONTRATADA
6.9.1 - A CONTRATADA deverá entregar, após a aprovação final do serviço, volume completo
contendo, minimamente:
a) Capa padrão BHTRANS, conforme “Manual de Elaboração de Projetos Viários para
o Município de Belo Horizonte” (BHTRANS, 2011);
b) Sumário;
c) Apresentação com texto que contenha uma síntese de dados relevantes que permitam
caracterizar o serviço executado;
d) Foto aérea da área objeto do levantamento extraída da base da PRODABEL ou do
Google Earth, contendo fonte e data;
e) Desenhos topográficos plotados, em cores, devidamente assinados;
f)

01 (um) CD-ROM contendo todos os arquivos digitais gravados em extensões originais,
sem qualquer tipo de restrição de acesso à CONTRATANTE, acrescido de volume
completo salvo em extensão PDF, cópia devidamente assinada e aprovada;

g) Documentação – em original: ART dos membros da equipe técnica mínima, recolhidas
junto aos respectivos conselhos profissionais;
h) Documento – em original: Termo de Responsabilidade, devidamente assinado e
registrado em cartório;
i)

Cópia de todos os documentos de tramitação do processo: atas de reunião, análise
técnica, correspondências, ofícios, dentre outros a critério do Analista de Transporte e
Trânsito da BHTRANS com formação em Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo
responsável pela aprovação técnica dos serviços contratados.

j)

Outros, a critério do Analista de Transporte e Trânsito da CONTRATANTE responsável
pela aprovação técnica dos serviços contratados.

6.9.2 - Os itens que deverão ser apresentados no volume final dos serviços contratados
deverão ser indicados pela CONTRATANTE por meio de Análise Técnica emitida durante o
processo de análise, acompanhamento e aprovação dos serviços contratados.
7 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1 - Os serviços topográficos serão medidos por projeto, conforme definido em cada Ordem de
Serviço – OS, adotando-se os critérios de pagamento descritos a seguir, sempre em relação ao
valor total para cada projeto (cada OS):
7.1.1 - As medições dos serviços de cada projeto (OS), para fins de pagamento, deverão ser
feitas em até 5 (cinco) dias úteis após a aprovação do serviço realizada por empregado da
CONTRATANTE ocupante do cargo de Analista de Transporte e Trânsito -ATT.
7.1.2 - Somente serão realizadas medições de serviços efetivamente concluídos e aprovados,
em conformidade com o estabelecido no Decreto 15.185/2013.
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7.2 - A seguir, são detalhados os critérios de medição dos serviços previstos no Modelo de
Proposta Comercial e Composição do BDI – Anexo III.
7.2.1 - Transporte de Coordenadas
7.2.1.1 - Independentemente da técnica utilizada, poligonação com Estação Total ou
posicionamento relativo com GPS, deverão ser transportadas as coordenadas UTM e Altitude
Ortométrica.
7.2.1.2 - Nos preços unitários dos serviços estão incluídos a confecção e implantação dos 3
(três) marcos com a plaqueta de identificação, a elaboração da monografia dos marcos e do
relatório de processamento, todos conforme modelo padrão da SUDECAP.
7.2.2 - Transporte de Coordenadas com Estação Total
Deverá ser realizado quando o marco de partida indicado pela SUDECAP estiver localizado a
uma distância menor que 2 km do empreendimento. Não será pago transporte de coordenadas
quando os marcos de partidas estiverem a uma distância menor que 300m da área do
levantamento do empreendimento.
Unidade: Km
Critério de medição: Perímetro da poligonal de transporte.
7.2.3 - Transporte de Coordenadas com Receptores GNSS
Deverá ser realizado quando o marco de partida indicado pela SUDECAP estiver localizado a
uma distância maior que 2 km do empreendimento.
Unidade: Diária (A remuneração de uma diária/unidade deverá ser paga implantação de 3
marcos)
Critério de medição: Deverá ser pago o valor de uma 1 (uma) Diária - para cada conjunto de 3
marcos implantados, incluindo elaboração de Monografia.
7.2.4 - Serviços de levantamentos topográficos cadastrais
7.2.4.1 - Os serviços de levantamentos topográficos planialtimétricos cadastrais e planimétricos
cadastrais serão medidos por área efetivamente levantada em m² (metros quadrados). A
medição deverá ser realizada a partir de poligonal fechada por meio de pontos limítrofes da
área efetivamente levantada.
7.2.4.2 - Para todos os dois levantamentos pagos por metro quadrado (m²) considerados neste
Projeto Básico - PB, os custos referentes à elaboração de desenhos fazem parte da
composição do preço unitário. Dessa forma, para levantamentos em que o critério de medição
adote a unidade m², já estão inclusos a elaboração e apresentação do desenho do
levantamento topográfico dentro dos padrões pré-estabelecidos pela CONTRATANTE.
7.2.4.3 - Para os tipos de levantamentos em que há diferenciação de preço em relação ao
quantitativo, será adotado o seguinte critério:
7.2.4.4 - Se a área levantada superar o quantitativo de 10.000 m² será medida a área referente
aos 10.000 m² no item de planilha para Levantamento Topográfico menor que 10.000 m². Já a
área excedente será medida no item referente à Levantamento Topográfico igual ou maior que
10.000 m².
Exemplo: Foi elaborado um levantamento topográfico planialtimétrico de uma via e a área total
levantada foi de 12.000 m². A medição será feita da seguinte forma:


Para a área até 10.000 m² será considerada a medição de áreas < 10.000 m²;
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Para a área de 2.000 m² (excedente) será considerada a medição de áreas >= 10.000
m².

7.2.4.5 - Serão medidas e computadas no somatório das áreas levantadas, somente aquelas
efetivamente levantadas, descontando os lotes e/ou quarteirões que não foram adentrados.
O quadro a seguir apresenta os tipos de Levantamento pagos por área considerados neste
Projeto Básico:
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL < 10.000 m² - INCLUSIVE DESENHO
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL ≥ 10.000 m² - INCLUSIVE DESENHO
LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL < 10.000 m² - INCLUSIVE DESENHO
LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL ≥ 10.000 m² - INCLUSIVE DESENHO

7.2.5 – Perfis Longitudinais e Seções Transversais
7.2.5.1 - No caso de elaboração de perfis e seções transversais, estes deverão estar previstos
e especificados na Ordem de Serviço e serão medidos conforme executados. O critério será o
número de formatos entregues. Os desenhos deverão ser apresentados nos formatos
acordados com a CONTRATANTE e deverá ser adotada a tabela de equivalência de formato.
7.2.5.2 - Tabela de Equivalência de Formatos
Para os itens remunerados através de unidades de formatos de plantas, será utilizada a
seguinte tabela de equivalência entre formatos:
FORMATO

A0

A1

A2

A3

A4

EQUIVALÊNCIA

1,6 A1

1 A1

0,7 A1

0,5 A1

0,3 A1

Nota: Essa tabela deverá ser usada para medição do Desenho de Levantamento Topográfico
de Seções Transversais e Perfis e Reconstrução de CP/PL.
7.2.5.3 - Todos os custos referentes ao cadastro/levantamento topográfico, relatório fotográfico,
desenho das seções e elaboração/preenchimentos de fichas de geometria estão inseridos na
composição do preço unitário do serviço.
8 - PRAZOS DE ENTREGA DOS SERVIÇOS
8.1 - O prazo de entrega de cada serviço topográfico constará em cada Ordem de Serviço - OS
emitida pela CONTRATANTE.
9 - EQUIPE TÉCNICA E HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
9.1 - A LICITANTE deverá dispor de equipe técnica com profissionais devidamente qualificados
e habilitados, em número suficiente ao exercício da atividade técnica objeto do contrato e ao
atendimento dos requisitos e prazos estabelecidos em cada Ordem de Serviço – OS.
9.2 - Membros da equipe mínima de Topografia e suas funções:
Membro

Funções

Motorista

Locomoção da equipe até os locais onde serão realizados os
serviços

Topógrafo

Planejamento do serviço, elaboração dos croquis de campo,
gerenciamento da equipe, cálculo das coordenadas dos pontos a
serem locados, responsabilidade na segurança da equipe, na
execução dos serviços e responsabilidade no uso dos
equipamentos da equipe.
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Nivelador/Operador

Responsável pela operação da estação total

Auxiliares

Responsáveis pela coleta de dados/cadastro com o prisma,
cravação de piquetes e pregos, pintar o nome dos pontos de
poligonal e pontos locados, transportar material utilizado no
levantamento topográfico, implantar marcos de obra nos
empreendimentos, abertura de PV’s, BL’s e caixas para
cadastro.

Engenheiro Agrimensor

Responsável Técnico pelo serviço. Deve supervisionar e orientar
toda a equipe de campo, fazer a comunicação entre as equipe de
campo e a equipe de escritório, conferir os cálculos, conhecer o
empreendimento e coordenar todo o contrato.

9.3 - Durante o prazo de vigência do contrato serão admitidas substituições de profissionais,
desde que atendam aos mesmos requisitos do processo licitatório.
9.3.1 - Pedidos de substituição de membros da equipe técnica deverão ser comunicados,
oficialmente, por meio de ofício à CONTRATANTE.
9.3.2 - O pedido de substituição deverá ser analisado e aprovado pela CONTRATANTE.
9.3.3 - Deferido o pedido de substituição, toda a documentação referente ao processo deverá
ser anexada ao processo administrativo.
9.3.4 - A substituição de membro de equipe técnica, a pedido da CONTRATADA, não poderá
gerar qualquer tipo de comprometimento de prazos estabelecidos nas Ordens de Serviços –
OS e não gerará ônus adicionais à CONTRATANTE. O não cumprimento de prazos das
Ordens de Serviços – OS está sujeito à aplicação de sanções e penalidades.
9.4 - Consideram-se habilitados ao exercício de atividades técnicas referentes a serviços de
levantamentos topográficos cadastrais, escopo da presente licitação, todos os profissionais graduados e registrados - nos respectivos conselhos profissionais, na forma estabelecida nos
conjuntos de normativos que regulamentam o exercício legal de profissão no âmbito da
República Federativa do Brasil.
10 - DOCUMENTAÇÃO
10.1 - A LICITANTE deverá apresentar os seguintes documentos na emissão da primeira
Ordem de Serviço – OS:
10.1.1 - Cópia da carteira profissional emitida pelos respectivos conselhos profissionais de
todos os membros da equipe – especificamente dos profissionais graduados em nível superior
– que realizarão trabalhos de coordenação e execução dos serviços técnicos contratados –
como Responsáveis Técnicos – RT;
10.1.2 - Declaração emitida pelo conselho profissional atestando ser atividade técnica /
atribuição do profissional indicado como Responsável Técnico - RT, explicitando os artigos que
conferem a atribuição e os limites de atuação no que se refere especificamente a serviços de
levantamento topográfico cadastral, objeto do contrato;
11 - PROCEDIMENTOS PRELIMINARES
11.1 - Considerando as especificidades dos serviços topográficos contratados, a BHTRANS,
por meio do fiscal do contrato, designará empregados ocupantes do cargo de ANALISTA DE
TRANSPORTES E TRÂNSITO, especialistas em projetos do sistema viário urbano, para
realizarem reuniões sobre orientações dos requisitos de execução dos serviços e padrões
gráficos exigidos na finalização dos trabalhos contratados.
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11.2 - O primeiro trabalho a ser executado pela CONTRATADA será devidamente
acompanhado de forma a consolidar – juntamente com os profissionais contratados - o padrão
de qualidade exigível pela BHTRANS para fins de aprovação e recebimento dos serviços
técnicos.
11.3 - Os procedimentos preliminares deverão ocorrer em até 15 (quinze) dias contados da
assinatura do contrato, anterior à emissão da primeira Ordem de Serviço – OS emitida pela
BHTRANS.
12 - ENTREGA DE SERVIÇOS
Toda entrega de levantamento topográfico contratado deverá ser realizada – obrigatoriamente
– junto ao serviço de protocolo da BHTRANS, na portaria principal da sede da empresa situada
à Avenida Eng.º Carlos Goulart, Nº. 900, Bairro Buritis – BH / MG. O serviço de protocolo
encaminhará todo o material aos responsáveis, conforme endereçamento. Os serviços e
documentos deverão ser endereçados ao Gestor do contrato, aos cuidados do Fiscal do
contrato, designados por meio de portaria BHTRANS DPR para esse fim.
13 - ANÁLISE, CONFERÊNCIA, APROVAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
TÉCNICOS
13.1 - As atividades de análise, conferência e aprovação dos serviços, objeto do contrato - de
natureza essencialmente técnica - deverão ser feitas por profissionais ocupantes do cargo de
“ANALISTA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO” - ATT que atuam legalmente, no âmbito da
BHTRANS, nas funções das seguintes especialidades ou modalidades profissionais:
Engenharia de Agrimensura, Engenharia Civil, e Arquitetura e Urbanismo. Todos esses
profissionais deverão estar devidamente habilitados junto aos seus respectivos conselhos
profissionais.
13.2 - O recebimento dos levantamentos topográficos planimétricos cadastrais e/ou
planialtimétricos cadastrais somente poderão ser realizados em sua totalidade, de acordo com
as características, especificações e requisitos constantes nas Ordens de Serviços – OS’s
emitidas pela BHTRANS, desde que atendidos todos os requisitos de excelência técnica
aplicáveis ao caso.
13.3 - Não serão admitidas análises, conferências, aprovações e recebimentos de quaisquer
serviços técnicos contratados em caráter parcial. Os serviços entregues em caráter parcial
deverão ser devolvidos à CONTRATADA que estará sujeita a aplicação de sanções e
penalidades aplicáveis ao caso.
13.4 - Todas as reuniões agendadas entre as partes deverão ser acompanhadas,
obrigatoriamente, por membros da equipe técnica da CONTRATADA, com a presença
obrigatória do Responsável Técnico - RT do serviço topográfico devidamente habilitado junto
ao respectivo conselho profissional.
13.5 - No processo de análise, conferência e aprovação dos serviços, objeto do contrato, serão
permitidas somente 2 (duas) revisões consecutivas. A partir da 3ª (terceira) revisão aplicar-se-á
multa de acordo com o disposto na Cláusula Décima da Minuta de Contrato – Anexo X.
13.6 - As revisões deverão ser repassadas à CONTRATADA por meio de ANÁLISE TÉCNICA
anexada a Correspondência Externa – CE na forma padronizada pela BHTRANS para esse
fim. A partir da 2ª (segunda) revisão, o Analista responsável deverá utilizar o formulário
denominado “ITENS DE NÃO CONFORMIDADE” disponível no “Manual de Elaboração de
Projetos Viários para o Município de Belo Horizonte” (BHTRANS, 2011).
13.7 - Todas as revisões deverão ser registradas em ata de reunião em modelo padrão
BHTRANS e poderão ser indicadas nos desenhos topográficos, a critério exclusivo do Analista
responsável pela análise, acompanhamento e aprovação de cada serviço. Toda a
documentação deverá ser anexada ao processo administrativo.
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13.8 - Concluídas as atividades técnicas de análise, conferência e aprovação dos serviços de
levantamentos topográficos, cabe ao fiscal do contrato realizar o recebimento dos serviços
técnicos contratados, em conformidade com o estabelecido no Decreto 15.185/2013.
13.9 - A atividade administrativa de recebimento dos serviços técnicos contratados deverá ser
feita por meio de emissão do denominado “Termo de Recebimento de Serviço”, na forma
padronizada pela BHTRANS, para fins de medição e pagamento.
13.10 - Somente serão admitidos atrasos justificados - oficialmente - por “MOTIVOS DE
FORÇA MAIOR”. As justificativas dos atrasos deverão ser anexadas ao “TERMO DE
RECEBIMENTO DE SERVIÇO” e integrar a documentação do processo administrativo
referente à gestão e controle do contrato;

BHTRANS – TP n.º 03/2017 – Anexo I – Projeto Básico – Página 25 de 25

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE
(Modelo da declaração a ser apresentada na fase de habilitação nos termos do subitem 3.3.3 do Edital)

OBJETO: TP n.º 03/2017 – Contratação de serviços de levantamento topográfico e cadastral do
sistema viário e infraestruturas do sistema de mobilidade urbana do município de Belo Horizonte.

A Empresa _________________________ CNPJ n°_________, sediada no município de
___________________, declara, sob as penalidades da Lei que, caso seja contratada para prestar os
serviços relacionados no Projeto Básico para o objeto acima referenciado, possuirá instalações,
equipamentos, veículos, softwares e equipe técnica adequados para prestação dos serviços em Belo
Horizonte ou Região Metropolitana, ainda que não seja sediada nesta Capital, observando os termos
e condições constantes no Projeto Básico e seus Anexos.

________________________________________
Local e data

_______________________________________________
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais)
(CI n.º e/ou CPF)
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ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL E COMPOSIÇÃO DO BDI
ITEM
1
2
3
4
5
6
7

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Levantamento planimétrico área < 10.000 m²
Levantamento planimétrico área  10.000 m²
Levantamento planialtimétrico área < 10.000 m²
Levantamento planialtimétricp área  10.000 m²
Transporte de Coordenadas
Transporte de Coordenadas com Receptores GNSS
Seções Transversais
PREÇO GLOBAL S/ BDI

UNID.

QTDE.

m²
m²
m²
m²
km
Diária
A1

22.000,00
1.640.231,00
62.336,00
803.152,00
410,00
30
41
BDI

PREÇO GLOBAL C/ BDI

PREÇO (R$)
UNITÁRIO
TOTAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
0,00
R$
R$

-

Preço Global (por extenso):______________________________________________________
Prazo de validade da proposta: ______ dias (ver alínea "d" do item 4.1 do Edital)
- Declaramos:
1. conhecimento de todas as condições previstas para a prestação dos serviços licitados no Edital da Tomada de Preços n.º
03/2017 e seus respectivos Anexos, e com eles concordamos;
2. conhecimento das exigências para contratação dispostas no Capítulo 8 do Edital, incluindo a obrigatoriedade da comprovação do
cadastro no SUCAF – Sistema Único de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (alínea "c" do item
8.2).
Local / Data: ___________________, _____ de _________________ de _____.
Identificação da Empresa LICITANTE: ___________________________________________________.
Identificação do(s)Representante(s) Legal(ais): ____________________________________________.
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais): ____________________________________________.
Obs.: * A Licitante deverá preencher apenas os preços unitários de cada item destacados de amarelo. Os demais preços
serão calculados automaticamente. O percentual do BDI será inserido automaticamente após o preenchimento completo
da Planilha de Composição do BDI.
** Conforme alíneas "c", "d", "e" e "f" do subitem 6.3.10 do Edital, será desclassificada a proposta que:
c) apresentar preço global superior ao informado no subitem 6.3.2 do Edital;
d) não estiver acompanhada da Planilha de Composição do BDI;
e) apresentar o(s) preço(s) unitário(s) acima de 20% (vinte por cento) do(s) preço(s) unitário(s) estimado(s) no Anexo IV –
Planilha de Quantitativos, Preços e BDI Estimados;
f) apresentar o BDI com porcentagem acima do BDI estimado no Anexo IV – Planilha de Quantitativos, Preços e BDI
Estimados;
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ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL E COMPOSIÇÃO DO BDI
ITEM
GRUPO A*
A-1
A-2
A-3
A-4

DISCRIMINAÇÃO
%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/FINANCEIRAS
Administração central
Despesas financeiras
Riscos e imprevistos
Seguro e Garantia
Total grupo A

0

GRUPO B* LUCRO
B-1
Lucro bruto

GRUPO C
C-1
C-2
C-3**
C-4

Total grupo B

0

IMPOSTOS
PIS
COFINS
ISSQN
INSS (no caso de desoneração na folha)
Total grupo C

0

PERCENTUAL TOTAL DO BDI

0,00

Referências: * Grupo "A e B" - Acórdão 2622-2013 TCU
** ISSQN - Lei Municipal 10.692/13
Fórmula do BDI:
BDI = {[

(1,00 + (AC/100) * (1,00 + DF/100) * (1+ RI/100) * (1,00 + SG/100) * (1,00 + LB/100)
1 - (I/100)

] - 1,00} * 100

De acordo com o TCU não existe uma norma ou metodologia única e consensual para realizar o cálculo do
BDI, nem para definir os componentes que devam integrá-lo, sendo este modelo baseado no Acórdão
2622/2013 do TCU. Portanto, este Modelo de BDI é mera sugestão, podendo ser modificado pela Licitante,
desde que em conformidade com os preceitos legais que regem o tema.
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ANEXO IV
PLANILHA DE QUANTITATIVOS, PREÇOS E BDI ESTIMADOS
ITEM
1
2
3
4
5
6
7

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID.

Levantamento planimétrico área < 10.000 m²
m²
Levantamento planimétrico área ≥ 10.000 m²
m²
Levantamento planialtimétrico área < 10.000 m²
m²
Levantamento planialtimétricp área ≥ 10.000 m²
m²
Transporte de Coordenadas
km
Transporte de Coordenadas com Receptores GNSS
Diária
Seções Transversais
A1
PREÇO GLOBAL S/ BDI

QTDE.
22.000,00
1.640.231,00
62.336,00
803.152,00
410,00
30
41
BDI

PREÇO GLOBAL C/ BDI

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

PREÇO (R$)
UNITÁRIO
TOTAL
0,65 R$
14.300,00
0,32 R$
524.873,92
0,91 R$
56.725,76
0,45 R$
361.418,40
150,01 R$
61.504,10
731,72 R$
21.951,60
272,50 R$
11.172,50
R$ 1.051.946,28
31,22
R$
328.417,63
R$ 1.380.363,91
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ANEXO V
MODELO DE CARTA PARA CREDENCIAMENTO

REF.: TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2017

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a Empresa ______________________CNPJ
n°______________________, por seu Representante Legal abaixo assinado, 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 requerer vistas de documentos e
propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor recursos, rubricar documentos,
assinar atas e propostas, negociar os valores propostos e praticar, na forma da lei, todos os demais
atos inerentes ao certame indicado, a que tudo daremos por firme e valioso.

________________________________________
Local e data

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

Observações:
a) O texto acima é mera sugestão. A empresa licitante poderá alterá-lo, se considerar conveniente,
desde que as alterações contemplem claramente as designações necessárias ao Credenciado,
sem deixar dúvidas.
b) Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa, ou apor o carimbo do CNPJ.
c) Reconhecer a firma do Representante Legal (outorgante), conforme previsto no § 2º do art.
654 do Código Civil.
d) Observar o disposto no item 2.4 e seus subitens do Edital.
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ANEXO VI
ANÁLISE CONTÁBIL E FINANCEIRA
(Anexo a ser apresentado na fase de habilitação, nos termos dos subitens 3.4.1.3 e 3.4.2 do Edital.)

0,00
0,00

=

#DIV/0!

LG - LIQUIDEZ GERAL =

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

=

0,00
0,00

+
+

0,00
0,00

SG - SOLVÊNCIA GERAL =

Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

=

0,00

0,00
+

0,00

LC - LIQUIDEZ CORRENTE =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

=

VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO: R$______________________________________________________________

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

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

#DIV/0!

=

#DIV/0!

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

REF.: TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2017

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

]

Ressalva:

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

Declara ainda que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos à sua Habilitação, na forma do
disposto no § 2° do art. 32, da Lei Federal n.° 8.666/93.

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

________________________________________
Local e data

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

REF.: TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2017

__________(razão social)__________, inscrita no CNPJ nº ____________, por intermédio de seu(s)
Representante(s) Legal(ais) o(a) Sr.(a) _______________________, portador(a) da Carteira de
Identidade nº _________________ e do CPF nº ____________________, DECLARA, para fins
legais, ser Microempresa/Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar n.º 123, de
14 de dezembro de 2006.

_______________________________________________
Local e Data

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

REF.: TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2017

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

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pela 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 BHTRANS – Empresa de Transportes
e Trânsito de Belo Horizonte S/A. – 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 X
MINUTA DE CONTRATO
O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, inscrito no
CNPJ sob o nº 18.715.383/0001-40, com recursos do
FUNDO DE TRANSPORTE URBANO (FTU), doravante
denominado Contratante, neste ato representado pelo
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, Sr.
Josué Costa Valadão, através da 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. Célio Freitas
Bouzada,
e
a
....................................................,
estabelecida na ....................................................., CEP
..............., inscrita no CNPJ sob o n.º .........................,
neste
ato
representada
por
.........................................................,
doravante
denominada Contratada, celebram este contrato, sendo
o presente regido pelas normas da Lei Federal n.º
8.666/93, suas modificações posteriores e pelas
cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO E GERENCIAMENTO
1.1. O presente Contrato está vinculado aos termos do Processo Administrativo nº 01-141.613/17-14,
ao Processo licitatório Tomada de Preços n.º 03/2017, e à proposta da Contratada, que integram este
documento, independentemente de transcrição.
1.2. A gestão deste Contrato será exercida pela Diretoria de Sistema Viário – DSV da Contratante.
1.3. A fiscalização deste Contrato será exercido pela Gerência de Estudos de Circulação e Projetos –
GECIP, da Contratante.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviço referente a levantamento topográfico e
cadastral do sistema viário e infraestruturas do sistema de mobilidade urbana do município de Belo
Horizonte, conforme especificações constantes no Projeto Básico – Anexo I, na Planilha de
Quantitativos, Preços e BDI Estimados – Anexo IV e neste Instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O presente contrato terá vigência de 20 (vinte) meses, contada a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogada nos termos da legislação vigente.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO
4.1. O valor global deste contrato é R$ .............................................................................., obtido
......................................................., e conforme proposta da Contratada autuada no processo.
4.2. No valor estipulado no subitem anterior, estão incluídos todos impostos, taxas, custos e
despesas diretas e indiretas.
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da presente contratação serão providas por recursos indicados na
Funcional Programática n.º 26.452.060.2.837, Natureza de Despesa 339035, Item 01, Fonte 0300,
Unidade Orçamentária 2710 e Unidade Administrativa 1100 do Fundo de Transporte Urbano – FTU.
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CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE
6.1. O contrato, se necessário, será reajustado mediante iniciativa da Contratada, desde que observados o
interregno mínimo de 01 (um) ano a contar da data limite para apresentação da proposta ou do último
reajuste, tendo como base a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IPCA/IBGE).

6.2. Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir da solicitação da Contratada.
6.3. Caso haja interesse entre as partes, o índice de reajuste poderá negociado.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Sem prejuízo das disposições previstas em lei e outras contidas neste Instrumento, são obrigações
da Contratada:
7.1. Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, sem qualquer solidariedade da
Contratante, os empregados necessários à perfeita execução dos serviços, cabendo-lhe efetuar todos
os pagamentos, inclusive dos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal,
securitária e quaisquer outros não mencionados em decorrência da sua condição de empregadora.
7.2. Alocar, além do pessoal necessário, também sob sua inteira responsabilidade, os equipamentos
compatíveis com os serviços especializados que estão sendo contratados e os respectivos materiais.
7.3. Assegurar a boa qualidade do objeto contratado, de modo que os mesmos se realizem com
esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade.
7.4. Responsabilizar-se por todos os danos causados na execução do objeto, quando evidenciada a
culpa, por ação ou omissão de seus funcionários, quando decorrentes da qualidade dos
equipamentos e materiais utilizados e, ainda, da ineficiência ou negligência na prestação do serviço.
7.5. Cumprir sistematicamente a data e o horário estipulados pela Contratante, salvo motivo de caso
fortuito ou força maior.
7.5.1. Definem-se por “CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR”, todos os eventos imprevisíveis ou
inevitáveis, atribuídos às forças da natureza e/ou atos do poder público que determinem a
impossibilidade objetiva do cumprimento normal das obrigações assumidas.
7.5.2. Como procedimento para justificar a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, estas se
obrigam, no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de tal ocorrência, a dar ciência, por
escrito, à Contratante, apresentando as necessárias comprovações.
7.5.3. A Contratante terá o prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data de recebimento da notificação da
outra parte, para considerar justificada ou não a alegação da ocorrência de caso fortuito ou força
maior.
7.6. Fornecer pessoal habilitado e em número suficiente para execução das atividades do objeto
contratado, e substituí-lo quando a fiscalização da Contratante julgar necessário.
7.7. Executar somente os serviços definidos na Ordem de Serviço, não sendo permitida qualquer
execução por parte da Contratada sem a devida autorização da Contratante.
7.8. Executar os serviços pactuados com rigorosa observância da melhor técnica aplicável a serviço
de igual natureza, obedecendo às normas executivas da ABNT, outras normas referentes ao assunto
e outras porventura fornecidas pela Contratante.
7.9. Usar nos serviços equipamentos e materiais de primeira qualidade, reservando-se à Contratante
o direito de, a qualquer tempo, coletar dados e materiais para análise, às expensas da Contratada,
cabendo-lhe o direito de recusa, caso os equipamentos, dados e materiais não atendam às
exigências especificadas.
7.10. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da Contratante.
7.11. Comparecer, sempre que convocada, à sede da Contratante para atender solicitações,
reclamações ou outras observações que porventura possam ocorrer.
7.12. Manter durante a execução do Contrato, todas as condições da habilitação exigidas no
Procedimento Licitatório.
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7.13. Designar um preposto, mediante procuração, com poderes para assinar documentos e praticar
todos os atos necessários ao cumprimento administrativo e técnico do Contrato.
7.14. Apresentar os documentos solicitados pela Contratante, em especial os listados no item 10 –
DOCUMENTAÇÃO - do Projeto Básico – Anexo I.
7.15. Possuir equipe técnica mínima, de acordo com o item 9 – EQUIPE TÉCNICA E HABILITAÇÃO
PROFISSIONAL - do Projeto Básico – Anexo I, bem como instalações, equipamentos, veículos e
softwares, conforme Declaração de Disponibilidade – Anexo II.
7.16. Transportar os funcionários com segurança obedecendo ao Código de Trânsito Brasileiro e às
resoluções do CONTRAN sobre o assunto, em especial a Resolução nº 82 de 19 de setembro de
1998 e legislação complementar.
7.17. Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART relativa à Ordem de Serviço – OS
e encaminhá-la à Contratante antes do início efetivo das atividades.
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 em favor de terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio
consentimento da Contratante.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1. Efetuar o pagamento na forma definida neste Instrumento.
8.2. Fornecer as informações necessárias à prestação dos serviços.
8.3. Emitir as Ordens de Serviços.
8.4. Providenciar desvio de tráfego e a garantia de execução do serviço, bem como mobilizar a
Gerência de Operação de Trânsito da Regional, quando necessário.
8.5. No curso da execução dos serviços, indicar, através da GECIP - Gerência de Estudos de
Circulação e Projetos da BHTRANS, técnicos para a fiscalização e acompanhamento dos trabalhos,
sendo que estes representarão a Contratante, e terão total poder para efetuar a paralisação os
serviços, coletar e recusar equipamentos, dados e materiais, de forma a fazer cumprir todas as
exigências da Ordem de Serviço.
8.6. Julgar se as causas do atraso no cronograma de execução dos serviços apresentados pela
Contratada podem ser enquadradas como “Motivo de Força Maior”.
8.7. Deliberar sobre os casos omissos e não previstos, observadas as disposições da Lei Federal n.º
8.666/93 e/ou mediante acordo entre as partes.
CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.1. A Contratada deverá emitir a nota fiscal/fatura conforme legislação vigente e de acordo com os
dados a seguir:
Nominal: FUNDO DE TRANSPORTE URBANO – FTU
CNPJ: 18.715.383/0001-40
Inscrição Estadual: Isenta
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 entregues no endereço: Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº
900, Buritis, Belo Horizonte/MG, CEP 30455-902, na Gerência de Estudos de Circulação e Projetos –
GECIP, que fará as conferências pertinentes e atestará a execução dos serviços.
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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
10 (dez) dias após a data de recebimento da Nota Fiscal pela Gerência de Orçamentos e Finanças –
GEORF, da Contratante, devidamente atestada.
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 8.666/93 e do Decreto Municipal n.º 15.113/2013:
10.1. Advertência.
10.2. Multas, nas seguintes condições:
a) Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia corrido de atraso, na
execução de serviços, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento),
correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no
documento fiscal;
b) Multa de 3% (três por cento) sobre o valor global do Contrato, quando houver o descumprimento
das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas , nos termos do inciso IV do artigo
7º do Decreto Municipal 15.113/2013;
c) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da Ordem de Serviço - OS, na hipótese de a
Contratada entregar o objeto contratual correspondente à elaboração dos serviços daquela OS
que estiver em desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com
vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina;
d) Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, quando a Contratada
der causa à rescisão do Contrato;
e) Conforme descrito no item 13.5 do Projeto Básico – Anexo I, no processo de análise, conferência
e aprovação dos serviços, objeto do contrato, serão permitidas somente 2 (duas) revisões
consecutivas sendo que a partir da 3ª (terceira) revisão aplicar-se-á multa de 5% (cinco por cento)
sobre o valor total da Ordem de Serviço - OS para cada revisão, consecutivamente.
10.2.1. 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.
10.2.2. O pagamento das multas a que se refere esta cláusula não exime a Contratada da reparação
das eventuais perdas e danos ou prejuízos que causar à Contratante ou a terceiros, em decorrência
da execução dos serviços previstos nas Ordens de Serviços – OS’s.
10.2.3. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente a outras sanções administrativas.
10.2.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido na GEORF – Gerência de Orçamento e
Finanças da Contratante no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação.
10.2.5. Caso a Contratada deixe de pagar a multa aplicada, o valor correspondente será executado
observando-se os seguintes critérios:
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10.2.5.1. O valor será descontado da garantia prestada.
10.2.5.2. Se a multa aplicada superar o valor de garantia prestada, responderá a Contratada pela sua
diferença, devidamente atualizada monetariamente e acrescida de juros, fixados segundo os índices
e taxas utilizados na cobrança dos créditos não tributários do Município ou cobrados judicialmente;
10.2.5.3. Inexistindo garantia ou sendo esta insuficiente, descontar-se-á das faturas futuras;
10.2.5.4. Impossibilitando o desconto a que se refere o subitem anterior, será o crédito
correspondente inscrito em dívida ativa.
10.3. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como inexecução total
do Contrato, devendo rescindir-se os instrumentos respectivos, salvo razões de interesse público
devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação.
10.4. Sustação de pagamentos de qualquer fatura, no todo ou em parte, pela prestação de serviços
em desacordo com o estabelecido.
10.5. Suspensão temporária dos direitos de contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei
Federal n.º 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 15.113/2013.
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 Pública, 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. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos
da Lei Federal n.º 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 15.113/2013.
10.7. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, garantidos os princípios
da ampla defesa e do contraditório.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA
11.1. A Contratada deverá comprovar, no ato de assinatura deste Instrumento, a prestação da
garantia de contratação, no valor de R$ ..................... (................................ .....................................),
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste Contrato.
11.1.1. A apresentação da garantia de que trata o subitem anterior poderá ser posterior à assinatura
do contrato, desde que devidamente justificado e autorizado pela Contratante.
11.1.1.1. Ocorrendo o disposto no subitem 11.1.1, o prazo para prestação da garantia será de 15
(quinze) dias, contados a partir da data de assinatura deste Contrato.
11.2. A garantia prevista deverá ser prestada em uma das modalidades previstas no § 1º do art. 56 da
Lei Federal n.º 8.666/93.
11.2.1. A caução em dinheiro só será devolvida após o cumprimento total das obrigações contratuais.
11.2.2. A cobertura do seguro-garantia vigorará até a extinção das obrigações do tomador, devendo
este efetuar o pagamento do respectivo prêmio, por todo o período da garantia, independentemente
do prazo de vigência indicado na apólice, conforme disposto no art. 3º, inciso I, Circular SUSEP n.º
232/03.
11.2.3. A garantia na forma de Fiança Bancária terá sua vigência até o cumprimento total das
obrigações contratuais.
11.3. A Contratante poderá utilizar, total ou parcialmente, da garantia exigida para se ressarcir de
multas estabelecidas no contrato.
11.4. O valor da garantia poderá ser utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer
obrigação, inclusive indenização a terceiros, obrigando-se a Contratada a fazer a respectiva
reposição no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, contado da data em que
for notificada.
11.5. A garantia somente será liberada ou restituída após a execução de todas as obrigações
contratuais e desde que não haja no plano administrativo, pendência de qualquer reclamação a elas
relativas.
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11.6. Em havendo prorrogação do Contrato, a garantia de contratação deverá ser prorrogada ou
substituída, contemplando o novo prazo.
11.6.1. Igual procedimento deverá ser feito caso ocorra aditamento contratual que altere o valor
contratado.
11.7 – Rescindido o Contrato por culpa da Contratada, perderá esta, em favor da Contratante, a
garantia prestada.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO AO CONTRATO
12.1. Em atendimento ao disposto no Decreto Municipal nº 13.757 de 26 de outubro de 2009, fica
vedada qualquer alteração qualitativa ou quantitativa dos contratos, que implique custos adicionais.
12.1.1. Incluem-se na vedação a repactuação/revisão de preços.
12.1.2. Não constitui alteração contratual vedada, o reajuste de preços previsto neste Contrato.
12.1.3. Excetuam-se da regra as alterações autorizadas prévia e expressamente pelo Representante
Legal da Contratante, em processo próprio, com a justificativa da imprescindibilidade da alteração
contratual para se atingir o interesse público.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO E DA RESCISÃO
13.1. Este Contrato resultará extinto ao término do prazo de sua vigência.
13.2. A Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, independentemente
de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos artigos 77 a 80 da Lei
Federal n.º 8.666/93 e legislação subseqüente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
As partes contratantes elegem o foro da comarca de Belo Horizonte, renunciando expressamente a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma,
com as testemunhas abaixo.

Belo Horizonte,

de

de

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

.

Célio Freitas Bouzada
Presidente
BHTRANS

_______________________________________
(Nome)
(Cargo)
(Nome da empresa)
Testemunhas:
1 . _________________________
Nome:
CPF:

Destinação das vias: 1ª via – Contratante

2 . _________________________
Nome:
CPF:

2ª via – Contratada
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