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1. INTRODUÇÃO 

Esta Licitação trata da contratação de serviços para a elaboração de Plano de Intervenção para o 

Novo Lajedo, assentamento irregular do Município de Belo Horizonte, relativo a empreendimento aprovado 

no Orçamento Participativo (OP) 2015-2016.  

2. OBJETIVO 

Este Projeto Básico de Licitação, parte integrante do Edital de Licitação, tem por objetivos: 

a) Caracterizar o objeto a ser contratado; 

b) Estabelecer, em conjunto com o Procedimento Padrão para Elaboração do Plano de 

Intervenção, as normas, especificações e procedimentos que orientem os processos de 

desenvolvimento, avaliação e aprovação do Plano; 

c) Estabelecer a metodologia de planejamento gerencial das atividades; 

d) Estabelecer que qualquer divergência encontrada deverá ser discutida oficialmente com a 

FISCALIZAÇÃO, antes da continuidade dos serviços; 

e) Estabelecer o nível de qualidade desejada para o plano, com base nos elementos que 

constituem este Projeto Básico de Licitação; 

d) Estabelecer os critérios de medição para os serviços a serem desenvolvidos durante o 

cumprimento do contrato. 

Acompanham e complementam as especificações deste Projeto Básico da Licitação os seguintes 

documentos: 

a) Planilha de Orçamento; 

b) Memória do BDI; 

c) Cronograma Físico-Financeiro; 

d) Interfaces Diretas entre Serviços do Plano de Intervenção; 

e) Critérios de Medição; 

f)  Procedimento Padrão para Elaboração do Plano de Intervenção. 

Em caso de dúvidas decorrentes de conflitos entre as partes integrantes do edital de licitação, 

prevalecerá o que estiver contemplado nos seguintes elementos e nesta ordem: 

a) Este documento; 

b) Planilha de Orçamento; 

c) Procedimento Padrão para Elaboração do Plano de Intervenção; 
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d) Critérios de Medição; 

e) Interfaces Diretas entre Serviços do Plano de Intervenção; 

f) Cronograma Físico-Financeiro. 

3. OBJETO 

Constitui escopo desta Licitação a elaboração de Plano de Intervenção para o assentamento 

irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte, denominado Novo Lajedo/NovoTupi, 

correspondendo ao Empreendimento 74 – Orçamento Participativo (OP) 2015-2016 – Regional Norte. 

Os Planos integram o Programa de Intervenção Integrada da Política Municipal de Habitação de 

Belo Horizonte e são instrumentos de planejamento que visam subsidiar a execução de intervenções em um 

assentamento, contemplando aspectos urbanísticos, ambientais, jurídicos e sociais, bem como os possíveis 

conflitos fundiários existentes. Eles estão previstos na Resolução n.º LII do Conselho Municipal de 

Habitação, que dispõe sobre a estrutura geral da Política Municipal de Habitação. 

Dos planos previstos no Programa, dois são instrumentos de planejamento dos processos de 

urbanização e regularização fundiária que consistem em estudos aprofundados da realidade dos 

assentamentos: o Plano Global Específico (PGE) e o Plano de Regularização Urbanística (PRU), usados 

respectivamente para Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS) e Áreas de Especial Interesse Social 2 

(AEIS-2). Os dois possuem objetivos, níveis de abordagem, conteúdo e processo participativo similares. 

À época da conquista do empreendimento no Programa Orçamento Participativo, o Novo Lajedo era 

apontado, nas bases de informações da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), como um loteamento privado 

irregular, tipo de assentamento classificado como AEIS-2 pela legislação municipal, razão pela qual o plano 

solicitado e aprovado foi um PRU. No entanto, levantamentos realizados posteriormente apontaram para um 

processo de ocupação espontânea em um terreno pertencente a uma cooperativa, o que indica que a 

melhor classificação seria ZEIS-1, tipo de assentamento para o qual são elaborados PGEs. 

Considerando que a classificação definitiva do assentamento como ZEIS-1 ou AEIS-2 só será 

possível a partir do diagnóstico a ser elaborado no âmbito no próprio trabalho a ser contratado, optou-se por 

contratar o Plano de Intervenção com denominação genérica, ficando a denominação específica, PGE ou 

PRU, a ser definida a partir dos resultados do diagnóstico a ser elaborado. 

O Plano de Intervenção é elaborado em duas etapas - Atualização da Base Cartográfica e 

Levantamento de Dados e Diagnóstico, e Propostas de Intervenção, conforme descrito no item 5 - Etapas 

dos serviços, e considera três níveis de abordagem: físico-ambiental, jurídico-legal e socioeconômico e 

organizativo.  
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Durante o processo de elaboração do Plano, busca-se conhecer e ouvir as demandas da 

comunidade e seu envolvimento nos processos de decisão. Trata-se, portanto, de um processo participativo 

no qual a comunidade e a equipe técnica dialogam, com o intuito de construir propostas condizentes com as 

necessidades e interesses locais, atentando-se para os condicionantes legais e orçamentários. 

Com esses três níveis de abordagem e a participação da comunidade envolvida, busca-se um 

planejamento que subsidie todo o processo de regularização fundiária plena do assentamento, que envolve 

a regularização urbanística e a regularização jurídica, coerente com o contexto socioeconômico da área. 

A área para a qual deverão ser elaborados os serviços objeto da contratação está descrita a seguir. 

As informações apresentadas foram levantadas por meio de vistorias no assentamento, nas quais foram 

consultados alguns moradores e lideranças locais, e de análise de mapas existentes na base de dados do 

Município a fim de subsidiar a contratação do Plano. Trata-se de informações preliminares, sem a precisão 

e o detalhamento necessário à elaboração do Diagnóstico e das Propostas de Intervenção previstas no 

Plano, e que precisarão ser investigados de forma aprofundada durante sua elaboração. 

3.1. DADOS BÁSICOS DO EMPREENDIMENTO 

a) Nome do assentamento: Novo Lajedo/Novo Tupi. 

b) Regional: Norte. 

c) Área de Estudo: 45,6 ha. 

d) Número de Domicílios (estimado): 1.843. 

Fonte: Estimativa da Divisão de Planejamento da Urbel (DVPL) para contratação do Plano, 2018.  

3.2. LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ÁREA 

O Novo Lajedo/Novo Tupi é um assentamento localizado na Regional Norte de Belo Horizonte, no 

Bairro Granja Werneck, lindeiro ao Conjunto Novo Tupi, ao Bairro Lajedo e à Rodovia Camilo Teixeira da 

Costa (MG-020). Sua porção norte faz limite com a Comunidade Quilombola Mangueiras1. O acesso ao 

assentamento se faz, principalmente, pela Rodovia MG-020 (ver Mapa 1 – Localização e Área de Estudo). 

O assentamento está situado em área classificada, pela Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do 

Solo de Belo Horizonte2 (LPOUS), como Zona de Preservação Ambiental (ZPAM), que representa uma 

pequena parte do assentamento, e Zona de Adensamento Restrito 2 (ZAR-2). 

                                                           
1
 A Comunidade Quilombola Mangueiras, originada na segunda metade do século XIX, foi tombada como Patrimônio Histórico e 

Imaterial do município de Belo Horizonte em 2015. A comunidade busca atualmente a titulação da terra e se empenha na conservação 
das práticas rurais tradicionais e também aquelas ligadas à cultura afrodescendente. Uma dificuldade enfrentada pela Comunidade é a 
poluição das nascentes e cursos d’água gerada pelos assentamentos do entorno, como o Novo Lajedo, o que afeta seu modo de vida, 
estreitamente dependente dos recursos naturais locais. 
2
 Lei 7.166/1996 
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Trata-se de um assentamento irregular, ocupado predominantemente por população de baixa renda, 

declarado de interesse social por meio do Decreto nº 16.888, de 12 de abril de 2018, e recentemente 

reconhecida como ZEIS-1 (Zona de Especial Interesse Social 1) por meio da Lei n.º 11.181/2019, que trata 

da revisão do Novo Plano Diretor.  

Apesar da origem do assentamento estar ligada à compra do terreno por uma cooperativa, que tinha 

a intenção de loteá-lo, não foi encontrada, em levantamentos preliminares, nenhuma Planta do Loteamento 

(PL) e a ocupação parece ter se dado de forma espontânea. De acordo com informações levantadas com 

alguns moradores e lideranças locais, o terreno comprado pela cooperativa começou a ser invadido por 

terceiros antes da implantação do loteamento, o que motivou o movimento de ocupação pelos próprios 

cooperados, sem um planejamento prévio do espaço, como forma de garantirem a posse do terreno. 

O assentamento encontra-se inserido no compartimento geomorfológico da depressão periférica de 

Belo Horizonte, cuja litologia característica é o gnaisse. O relevo é caracterizado por encostas íngremes 

cortadas por talvegues encaixados, principalmente na porção mais a oeste (ver Mapa 2 – Restituição 

Aerofotogramétrica). Percebe-se a presença de solo de alteração de rocha e depósitos superficiais.  

Nesses talvegues foi constatada a presença de nascentes, de curso d’água e, na porção norte, de 

uma pequena represa. Na área, foram mapeadas preliminarmente diversas Áreas de Preservação 

Permanente (APP) no entorno de corpos d’água, a partir de informações existentes na base de dados do 

Município, a serem confirmadas, ajustadas e/ complementadas pela Contratada quando da elaboração do 

Plano. Destacam-se três talvegues na porção norte do assentamento e três na porção central a jusante da 

Rua Progresso. Está indicada também uma APP abrangendo a Rua Desembargador Cândido de Oliveira no 

limite sul do assentamento, em região de fundo de vale (ver Mapa 3 – Áreas de Preservação Permanente).  

De maneira geral, o Novo Lajedo não possui infraestrutura básica: as vias não possuem pavimento, 

não há redes sanitárias e de energia elétrica e nem iluminação pública. Somente as vias de acesso ao 

assentamento, como Rodovia MG-20, Rua Pintor Di Cavalcanti e parte da Rua Poeta João Chaves, são 

urbanizadas. Para trecho da Rua Poeta João Chaves interno ao assentamento, com altas declividades e 

não urbanizada, existe projeto para implantação de escadaria, empreendimento conquistado no OP 

2007/2008. 

No interior do assentamento, não foram identificados equipamentos comunitários, à exceção de um 

terreno sem infraestrutura usado como campo de futebol e duas igrejas, usadas também para reuniões 

comunitárias, já que a associação de moradores não possui sede. Não foram identificados também 

programas, projetos ou atividades sociais desenvolvidas no local. 

O sistema viário do assentamento é composto por vias veiculares e de pedestres de traçado 

orgânico. Uma das principais vias do assentamento, a Rua Progresso, percorre grande parte do 

assentamento no sentido norte-sul e possui alguns trechos veiculares e outros de pedestres. Algumas vias 
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de pedestres apresentam declividade elevada, principalmente na porção mais a oeste do assentamento, a 

jusante da Rua Pintor Di Cavalcanti, onde a ocupação da encosta, em processo de expansão, resultou em 

vias bastantes irregulares, com escadarias executadas de maneira precária pelos próprios moradores. 

O assentamento não é atendido pelo sistema oficial de abastecimento de água da Copasa, tendo os 

moradores acesso à água por meio de ligações clandestinas. Verifica-se a presença de dispositivos de 

esgotamento sanitário da Copasa apenas em vias contíguas ao assentamento, sendo a maioria dos 

efluentes do local, aparentemente, lançados em fossas e em cursos d’água, por meio de redes não oficiais e 

até mesmo a céu aberto, inclusive em talvegues, possivelmente atingindo nascentes. A coleta de lixo se 

restringe às vias limítrofes ao assentamento. Grande parte das ruas não possui sistema de drenagem, 

resultando em alguns pontos de erosão.  

A área definida para o Levantamento Planialtimétrico Cadastral no início da Etapa 1 abrange o 

sistema viário existente e pequena área lindeira, de forma a permitir o estudo aprofundado da infraestrutura 

viária e sanitária do local (ver Mapa 4 – Área de Topografia Etapa 1). 

A ocupação é predominantemente horizontal e de uso residencial, com afastamento entre as 

edificações, em geral construídas em alvenaria, sendo a maior parte sem reboco ou qualquer outro tipo de 

revestimento. Não há conformação clara de “lotes”. 

O assentamento apresenta vários locais de instabilidade geológico-geotécnica em função de seu 

relevo caracterizado por vários talvegues encaixados e encostas íngremes, e da forma de ocupação, que 

avança sobre as encostas e em direção aos talvegues. Identifica-se, ainda, diversos agentes 

potencializadores do risco, como: cortes verticais nos terrenos, bananeiras, fossas e ausência de 

infraestrutura nas vias. Os escorregamentos são os processos predominantes, podendo envolver solo, 

rocha alterada e depósitos superficiais (aterros ou solos transportados). Há também risco de queda de 

blocos, como em pontos localizados a jusante da Rua Pintor Di Cavalcanti, onde foram observados blocos 

caracterizados como depósitos de tálus, o que torna a porção mais a oeste do assentamento uma das mais 

críticas. 

O Novo Lajedo/Novo Tupi está inserido na Bacia do Córrego da Avenida Cândido Martins de 

Oliveira, sob o nº 4130003, afluente do Ribeirão da Onça, não havendo intervenções de revitalização de 

fundo de vale previstas pelo poder público municipal. 

Há previsão de Projetos Viários Prioritários para área da Rodovia Camilo Teixeira da Costa (MG-

020) e da Avenida Desembargador Cândido de Oliveira, que atinge áreas limítrofes do assentamento (ver 

Mapa 5 – Projetos Viários Prioritários). 
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3.3. ORÇAMENTO 

Todos os serviços a serem realizados constam na Planilha de Orçamento. Os itens dessa planilha 

correspondem, basicamente, à atualização da base cartográfica do assentamento, aos levantamentos de 

dados primários e produção de textos, mapas e figuras necessários à elaboração e apresentação dos 

diagnósticos (físico-ambiental, jurídico-legal, socioeconômico e organizativo e integrado), das diretrizes e 

propostas de intervenção físico-ambientais, socioeconômicas e organizativas e jurídico-legais, incluindo a 

estimativa de custos e a hierarquização dessas ações e intervenções, bem como ao acompanhamento 

social e processo participativo ao longo de toda a elaboração do plano. 

Na Planilha de Orçamento, no início da Etapa 2, de Propostas de Intervenção, estão especificados 

alguns “tipos” de serviços relativos ao estudo de Alternativas de Intervenção Urbanístico-ambientais; esses 

tipos foram definidos considerando a possibilidade de diferentes dimensões e complexidades dos serviços a 

serem demandados durante o processo de construção e discussão das alternativas junto à comunidade do 

Novo Lajedo. 

Os valores apresentados para a presente licitação foram orçados a partir dos dados extraídos da 

Tabela de Preços de Consultoria formalizada pela SUDECAP, amplamente utilizada no município de Belo 

Horizonte e reconhecida nacionalmente como referência de preços para obras e serviços de engenharia. 

Como os serviços constantes do Plano de Intervenção não são tabelados, as suas composições dos 

preços unitários foram elaboradas de acordo com o Procedimento Padrão para Elaboração do Plano de 

Intervenção, documento técnico no qual constam especificações para a execução de cada serviço relativo 

ao Plano de Intervenção, utilizando os insumos da Tabela de Preços de Consultoria formalizada pela 

SUDECAP. 

A maioria dos serviços que constam na Planilha de Orçamento é relativa a produtos que irão 

compor os volumes finais do Plano de Intervenção e apresentam quantidade igual a 1 (um), pois cada um 

deles abrange o respectivo tema em relação a toda a área a ser estudada. São eles: Mapas, Textos, 

Estudos Hidrológicos e Hidráulicos, Sistematização e Análise dos Dados da Pesquisa Socioeconômica e 

Organizativa, Memorial Descritivo, Planilhas de Quantitativos, Custos e Hierarquização das Intervenções, e 

Ficha Resumo. 

Para a fase de Concepção das Propostas - Alternativas de Intervenções Urbanístico-ambientais, foi 

prevista 1 (uma) alternativa que visa a máxima consolidação da ocupação existente e foram previstos 

serviços adicionais (alternativas de impacto intermediário e alto, alterações/complementações nas 

alternativas), a serem elaboradas, se necessário e mediante prévia autorização da Fiscalização, para 

atendimento a demandas diagnosticadas e sugestões apresentadas pela população local e pela equipe 

técnica durante o processo de elaboração das propostas. Para os demais itens previstos na Planilha de 

Orçamento, os quantitativos foram estimados e se baseiam, principalmente, em dados preliminares 
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coletados para subsidiar a contratação - tais como área do assentamento, número de edificações, 

equipamentos coletivos existentes no assentamento e no entorno - e em experiência acumulada na 

elaboração de Planos de Intervenção para assentamentos de interesse social similares ao Novo Lajedo. 

4. JUSTIFICATIVA 

Em Belo Horizonte, para todos os assentamentos de interesse social que necessitam de 

intervenções estruturais para que possam ser regularizados, os planos configuram-se como etapa 

antecessora a qualquer investimento a ser realizado na área, visto que orientam as intervenções e ações 

necessárias à regularização, auxiliando o Poder Público e a comunidade na tomada de decisão e 

otimizando a aplicação de recursos. Além disso, os planos são importantes instrumentos para viabilização 

de recursos para investimentos nessas áreas, seja através do próprio OP, seja de outras fontes de 

financiamento, inclusive externas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1: Política de Intervenção em Assentamentos Precários – Fluxo da Regularização Fundiária Plena 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão – DPL/Urbel 

 

O Plano de Intervenção do Novo Lajedo foi conquistado pela comunidade no OP 2015-2016. O OP 

é um importante canal de participação social da Prefeitura de Belo Horizonte, que propicia o envolvimento 

dos cidadãos na definição de prioridades para fins da aplicação de parte dos recursos públicos em 
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despesas relativas a obras, serviços e investimentos a serem realizados de forma mais ajustada às 

necessidades da população. Esse processo propicia o desenvolvimento urbano e social a todas as regiões 

da cidade, principalmente às áreas ocupadas predominantemente por população de baixa renda, 

contribuindo para a diminuição das desigualdades sociais. 

Conforme já exposto no item 3, o Novo Lajedo é um assentamento precário, irregular, ocupado 

predominantemente por população de baixa renda, localizado em terreno de altas declividades, sem 

urbanização básica, com presença de situações de risco geológico-geotécnico, no qual a população vive 

sem a prestação de serviços básicos, como abastecimento de água oficial, esgotamento sanitário oficial, 

coleta de lixo, fornecimento de energia elétrica e iluminação pública. Além disso, a área apresenta 

nascentes e curso d’água, bem como outros elementos e características que condicionam a consolidação 

da ocupação. Trata-se de um assentamento com problemas complexos, para o qual o Plano de Intervenção 

permitirá o aprofundamento do conhecimento sobre a sua realidade físico-ambiental, jurídico-legal e 

socioeconômica e organizativa, a definição das áreas de ocupação passíveis de consolidação, a orientação 

das intervenções e as demais ações necessárias à regularização urbanística e jurídica do assentamento, a 

estimativa de custos dessas intervenções e sua hierarquização, bem como facilitará a captação de recursos 

para implantação dessas ações e intervenções. 

A contratação do Plano de Intervenção é necessária devido à complexidade e grande volume de 

informações a serem levantadas, uma vez que se trata de um estudo aprofundado da realidade conforme 

previsto na Resolução LII do Conselho Municipal de Habitação. Soma-se a isto o ganho em agilidade na 

obtenção, processamento e análise dos dados, assim como definição das propostas de intervenções no 

local. A elaboração desse Plano pela equipe interna da Urbel demandaria tempo adicional, comprometendo 

outros trabalhos em curso, podendo ocorrer atrasos na entrega dos produtos necessários para finalização 

dos serviços. A contratação do Plano tem como meta o melhor aproveitamento possível dos recursos 

disponíveis e necessários para finalização dos trabalhos de forma a se obter um produto completo e 

essencial para conhecimento amplo do assentamento e direcionador das futuras intervenções públicas no 

local, em conjunto com a comunidade. 

5. ETAPAS DOS SERVIÇOS 

O desenvolvimento dos trabalhos se dará em duas etapas, nas quais devem ser realizados diversos 

serviços, sendo a aprovação de vários deles condição básica para que sejam iniciados os serviços 

subsequentes, exceto quando autorizado pela FISCALIZAÇÃO, considerando o tipo de correção ou a 

complementação ainda a ser feita. O documento Interfaces Diretas entre Serviços do Plano de Intervenção 

mostra as relações de dependência direta entre os serviços a serem realizados.  

Ao longo de toda a elaboração do Plano, é prevista a realização de reuniões com a comunidade e 

mobilização social. 
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Os serviços previstos para cada etapa, bem como o trabalho de mobilização social e capacitação 

comunitária a ser realizado ao longo dessas etapas, estão descritos resumidamente a seguir e listados, 

quantificados e explicados detalhadamente na Planilha de Orçamento e no Procedimento Padrão para 

Elaboração do Plano de Intervenção. 

5.1. ETAPA 1 – ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA E LEVANTAMENTO DE DADOS E 
DIAGNÓSTICO 

No início dos trabalhos, a CONTRATADA deverá promover a atualização e complementação da 

Base Cartográfica, utilizando-se de levantamento planialtimétrico cadastral a ser realizado pela 

CONTRATADA e restituição aerofotogramétrica de 2015, complementada por meio de imagens de satélite 

mais recentes, a serem fornecidas pela CONTRATANTE, e vistorias de campo. 

Nessa etapa deverão ser realizadas pesquisas e mapeamentos, levantamentos em campo e de 

outras informações que irão subsidiar o diagnóstico da área do empreendimento. 

Durante essa etapa, deverão ser analisadas as interferências decorrentes de outros planos, projetos 

e ações implementadas ou previstas pelos poderes públicos municipal, estadual e federal para as áreas dos 

empreendimentos. 

Nessa etapa deverão ser desenvolvidos os serviços/grupos de serviços relacionados a seguir: 

− Levantamento Planialtimétrico Cadastral; 

− Mapa Base Cartográfica; 

− Pesquisa de Contagem de Domicílios e de Lotes (Censitária) e Mapa de Contagem de 

Domicílios; 

− Estudos dos aspectos Físico-ambientais (inserção urbana, empreendimentos governamentais, 

descrição do sítio, urbanísticos, sanitários, geológico-geotécnicos, recursos hídricos e 

vegetação); 

− Estudo dos aspectos Socioeconômicos e Organizativos; 

− Estudo dos aspectos Jurídico-legais (situação fundiária e condicionantes/impedimentos legais); 

− Diagnóstico Integrado. 

5.2. ETAPA 2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO 

Essa etapa é dividida em três fases, a saber: 

Concepção de Propostas: nessa fase são levantados dados complementares para subsidiar a 

formulação de propostas de intervenções e elaboradas alternativas propostas de intervenções (cenários), 

devendo ser realizados os seguintes serviços: 
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− Levantamento planialtimétrico cadastral e Pesquisa de Padrão Construtivo de áreas 

específicas; 

− Alternativas de Intervenções Urbanístico-ambientais e alterações/complementações solicitadas 

pela comunidade; 

− Memorial Descritivo relativo às alternativas discutidas e ao processo de discussão e escolha da 

alternativa a ser desenvolvida/detalhada.  

Desenvolvimento e Detalhamento das Propostas: essa fase se inicia após a aprovação de uma das 

alternativas de intervenção pela comunidade, e são realizados os seguintes serviços/grupos de serviços: 

− Desenvolvimento e detalhamento das propostas físico-ambientais, conforme alternativa 

aprovada pela comunidade; 

− Propostas Socioeconômicas e Organizativas; 

− Propostas Jurídico-legais; 

−  Material de divulgação para a comunidade (Banner, Maquete eletrônica e Guia de Instituições); 

− Planilha de Quantitativos (Resumo das Intervenções Propostas). 

Estimativa de Custos e Hierarquização das Intervenções: nessa fase, a partir do desenvolvimento e 

detalhamento das propostas, são realizados os seguintes serviços: 

− Estimativa de Custos das Intervenções Propostas; 

− Hierarquização das Intervenções Propostas. 

5.3. MOBILIZAÇÃO SOCIAL E CAPACITAÇÃO COMUNITÁRIA DURANTE A ELABORAÇÃO DO 
PLANO 

Além dos produtos a serem entregues, a CONTRATADA deverá realizar um trabalho contínuo de 

mobilização social e de capacitação da comunidade ao longo de todo o processo de elaboração do Plano 

de Intervenção, que tem como pressuposto a participação da comunidade na sua elaboração. 

No início do processo de elaboração do Plano, deverá ser criado o Grupo de Referência (GR) do 

assentamento. O GR é composto por lideranças formais e informais da comunidade, representantes de 

grupos, entidades e equipamentos comunitários atuantes na área de estudo do plano, bem como moradores 

em geral interessados em participar do processo. 

A mobilização social visa manter a população e o GR informados de todas as ações e serviços em 

andamento e previstos no Plano, garantindo o repasse e a divulgação das informações levantadas e 

produzidas durante a elaboração dos trabalhos previstos no escopo, além de possibilitar a participação 

efetiva da comunidade nos trabalhos realizados. 
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A capacitação é direcionada aos membros do GR e visa ampliar seu entendimento técnico e 

conceitual relativo aos temas discutidos no Plano, para que possam participar efetivamente de sua 

elaboração, em todas as etapas, e também acompanhar, após sua conclusão, a execução das intervenções 

à medida que forem sendo conquistados os recursos financeiros. A capacitação será realizada conforme 

definições e determinações da equipe de FISCALIZAÇÃO, seguindo rigorosamente as orientações do 

documento Procedimento Padrão para Elaboração do Plano de Intervenção. 

Ambos os trabalhos, mobilização e capacitação, são de fundamental importância para que os 

moradores se tornem parceiros no processo de elaboração do Plano de Intervenção, tenham condições de 

discutir, validar e aprovar as propostas que melhor atendam às necessidades da comunidade e, 

consequentemente, se apropriem do conteúdo do Plano e atuem ativamente junto à administração pública 

visando sua implementação. 

Para isso, são previstas ações de mobilização e reuniões noturnas e/ou em finais de semana junto à 

comunidade em todas as etapas de elaboração do Plano. A CONTRATADA deverá seguir a previsão de 

reuniões a ser repassada pela CONTRATANTE. 

6. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 

É de fundamental importância que a CONTRATADA tenha conhecimento do escopo e da realidade 

do assentamento, bem como dos planos, programas, projetos e estudos já existentes ou em andamento 

para a área de estudo e para sua área de influência, para que sejam avaliadas a complexidade do trabalho 

a ser realizado na elaboração do Plano de Intervenção e as interfaces a serem consideradas. 

A CONTRATADA deverá elaborar o plano considerando sempre a qualidade dos serviços, os 

requisitos da segurança, funcionalidade, adequação ao interesse público, economia e facilidade na 

execução das intervenções e o mínimo impacto social e ambiental. 

Os serviços deverão ser elaborados de acordo com este Projeto Básico, especialmente o 

Procedimento Padrão para Elaboração do Plano de Intervenção, procedimentos específicos a serem 

repassados pela FISCALIZAÇÃO quando da Ordem de Serviço (tais como padronização gráfica de mapas, 

preenchimento de formulários e de banco de dados), respeitando-se a legislação urbanística e ambiental 

nos níveis municipal, estadual e federal, particularmente as leis municipais n.º 11.181/19, 8.616/03, 

9.074/05, a Lei Estadual n.º 20.922/13 e as leis federais n.º 6.766/79, 12.651/12, 13.465/17, bem como suas 

alterações posteriores e decretos regulamentadores, sempre que houver, e as resoluções e deliberações 

expedidas pelos conselhos de política urbana, ambiental e de habitação, em todas as suas esferas de 

representação (Federal, Estadual e Municipal). 

A CONTRATADA e eventuais subcontratadas deverão observar os requisitos de Segurança do 

Trabalho, a Lei Federal n.º 6.514/77, as Normas Regulamentadoras da Portaria nº 3.214/78 do extinto 
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Ministério de Estado do Trabalho, as normas da ABNT e quando a legislação brasileira for omissa as 

normas internacionais aplicáveis. 

A CONTRATADA deverá fazer o registro ou a anotação da responsabilidade técnica, cobrindo todo o 

escopo do contrato, junto ao órgão competente, em nome de quaisquer dos responsáveis técnicos 

constantes da Certidão de Registro da Pessoa Jurídica. Deverá também fazer o registro ou a anotação de 

responsabilidade técnica do profissional indicado como Coordenador Técnico e dos demais componentes 

da equipe técnica, à exceção do Analista Social e do Advogado. 

A CONTRATADA deverá ainda observar os prazos do parágrafo 1º do art. 28 da Resolução n.º 

1.025/2009 do CONFEA para o registro da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART e do inciso II do 

art. 2º da Resolução nº 91/2014 do CAU/BR para o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, dos 

respectivos serviços. 

Todos os serviços que apresentem interfaces com outros órgãos da prefeitura e/ou externos 

(regionais, secretarias, BHTRANS, SLU, concessionárias, CBTU, dentre outros) devem ser desenvolvidos 

de acordo com suas diretrizes, quando houver, e submetidos à sua apreciação e aprovação, antes de serem 

entregues à FISCALIZAÇÃO. Os documentos que atestem as diretrizes repassadas, as discussões 

realizadas e as aprovações por esses órgãos devem ser entregues à FISCALIZAÇÃO juntamente com os 

serviços realizados e deverão ser anexados ao Plano. 

Todos os serviços que compõem o Plano de Intervenção que necessitarem ser analisados por 

outros órgãos deverão ser entregues primeiramente para a FISCALIZAÇÃO, que os repassará para análise, 

devendo a CONTRATADA adequar os serviços para atender às diretrizes repassadas por esses órgãos. 

7. DOCUMENTOS EXIGÍVEIS APÓS CONTRATAÇÃO  

Como requisito para a emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA deverá apresentar: 

− Declaração da CONTRATADA comprovando a existência de instalações e equipamentos 

adequados, conforme item 8. Equipamentos Mínimos, na Região Metropolitana de Belo 

Horizonte, para a execução dos serviços. Esse documento faz-se necessário para garantir que 

a contratada tenha as devidas instalações em Belo Horizonte ou nas cidades da Região 

Metropolitana, por se tratar de empreendimento no qual o trabalho de campo e a proximidade 

com a comunidade envolvida é condição primordial para elaboração dos serviços. A ausência 

de instalações na RMBH implicaria em grande dificuldade na condução dos trabalhos e 

integração dos profissionais envolvidos; 

− Relação da Equipe Técnica com comprovação da qualificação exigida no item 17 – Equipe 

Técnica. 
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No prazo máximo de 10 (dez) dias corridos após emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA 

deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO a seguinte documentação: 

− Cronograma Físico-financeiro. 

No prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos após emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA 

deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO a seguinte documentação: 

− ART ou RRT da CONTRATADA, cobrindo todo o escopo do contrato; 

− RRT ou ART do Coordenador Técnico; 

− ART e/ou RRT dos componentes da equipe técnica, sendo que para os profissionais 

responsáveis pelas áreas de Geotecnia e Orçamento, que só terão suas atividades iniciadas 

posteriormente, a ART poderá ser apresentada 10 (dez) dias corridos antes do início da Etapa 

2, Propostas de Intervenção; 

− Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), elaborado por profissional devidamente 

habilitado, acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Modelo de Ficha Técnica de Distribuição de Equipamento de Proteção Individual, 

devidamente preenchida, de todos os empregados;  

b) Registro do Técnico de Segurança, quando houver.  

− Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) com os Atestados de Saúde 

Ocupacional (ASO) dos empregados, elaborado por profissional devidamente habilitado. 

Somente após a entrega das ARTs e RRTs, a FISCALIZAÇÃO autorizará o início das atividades de 

elaboração do Plano de Intervenção. 

Havendo erros, omissões ou não conformidades nesta documentação, esses serão informados à 

CONTRATADA para correção. Após apresentados, os documentos referentes ao PPRA e PCMSO serão 

devolvidos à CONTRATADA. 

8. EQUIPAMENTOS MÍNIMOS 

A CONTRATADA deverá apresentar o endereço e a relação dos equipamentos que serão 

disponibilizados para a execução dos serviços inerentes ao contrato. Essa relação deverá ser compatível 

com o volume de serviços previamente considerados no Cronograma Físico-financeiro apresentado neste 

Projeto Básico e deverá prever telefone fixo, computadores, impressoras, veículos, máquina fotográfica, 

scanner, gravador digital de áudio, data show, telão, microfone e caixas de som. 

Caso o desempenho dos equipamentos não atenda adequadamente ao desenvolvimento dos 

serviços e/ou planos, deverão ser substituídos por outros sem qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
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9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

A CONTRATADA deverá ter disponibilidade técnica, instalações e aparelhagem adequadas para a 

elaboração dos serviços relativos ao Plano de Intervenção de acordo com o Cronograma Físico-financeiro, a 

partir da emissão da Ordem de Serviço. 

O Cronograma Físico-financeiro considera, além de todas as atividades necessárias à elaboração 

do Objeto desta Licitação, as atividades de acompanhamento dos serviços pela FISCALIZAÇÃO, de acordo 

com o estipulado no item 12. Planejamento, Acompanhamento e Desenvolvimento dos Serviços. 

O prazo de execução do plano constante do Cronograma Físico-financeiro apresentado neste 

Projeto Básico de Licitação é estimativo, podendo sofrer alterações no decorrer do contrato, desde que sem 

prejuízo da qualidade e respeitados os prazos de término do contrato e de verificação e aprovação dos 

produtos pela FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA deverá obrigatoriamente respeitar o prazo total definido no Cronograma Físico-

financeiro. 

Qualquer alteração no Cronograma só poderá ser efetivada com autorização formal da 

FISCALIZAÇÃO, registrada no Relatório de Acompanhamento de Plano de Intervenção (ver item 12. 

Planejamento, Acompanhamento e Desenvolvimento dos Serviços), após justificativa formal apresentada 

pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO.  

10. FISCALIZAÇÃO 

O gerenciamento dos contratos obedecerá aos preceitos do Decreto nº 15.185, de 04 de abril de 

2013, que dispõe sobre a criação das funções de GESTOR e FISCAL de contratos administrativos no 

âmbito da administração direta e indireta do município de Belo Horizonte. 

O FISCAL DO CONTRATO será funcionário designado pela URBEL. Como se trata de contrato que 

envolve a execução de serviços relativos a várias áreas do conhecimento, o FISCAL DO CONTRATO será 

auxiliado por equipe técnica multidisciplinar, a ser indicada na reunião inicial, após a assinatura da Ordem 

de Serviço. Compete ao FISCAL DO CONTRATO, dentre outras atividades, conforme previsão legal, 

acompanhar a execução contratual em seus aspectos qualitativos e quantitativos, determinar a correção ou 

substituição do objeto contratado em que se verificarem incorreções, rejeitar, no todo ou em parte, serviço 

em desacordo com as especificações contidas no contrato, exigir e assegurar o cumprimento dos prazos 

previamente estabelecidos no contrato e instrumentos dele decorrentes, emitir atestado de avaliação do 

serviço prestado, recomendar aplicação de advertências, multas ou outras penalidades no contrato e 

aprovar a medição dos serviços efetivamente realizados. 
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A FISCAL DO CONTRATO será a arquiteta e urbanista Vera Cristina de Sousa Lima, funcionária 

pertencente ao quadro permanente da Urbel, exercendo a função de Supervisora de Planos Urbanísticos na 

Supervisão de Planos Urbanísticos (SUPL-UB) da URBEL, telefone: 3277-6453, e-mail: verac@pbh.gov.br. 

11. COORDENAÇÃO / COMPATIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

11.1. COORDENAÇÃO 

Será exigida a participação efetiva do Coordenador Técnico, durante todas as etapas de elaboração 

do Plano de Intervenção, para os serviços de coordenação junto à equipe da CONTRATADA e suprimento 

de informações à CONTRATANTE. 

É de sua responsabilidade, ao longo de toda a elaboração do Plano de Intervenção: 

− Coordenar todos os profissionais integrantes da equipe técnica; 

− Coordenar todos os serviços; 

− Promover a integração dos diversos profissionais e áreas do conhecimento envolvidas na 

elaboração do Plano; 

− Convocar a equipe técnica para as reuniões de compatibilização e de elaboração de serviços 

que envolvem mais de uma área do conhecimento; 

− Conferir e compatibilizar os dados, estudos e propostas; 

− Zelar pela qualidade dos serviços prestados; 

− Representar a CONTRATADA nas reuniões com a CONTRATANTE e com outros órgãos e 

entidades; 

− Representar a CONTRATADA nas reuniões com a comunidade; 

− Atualizar o cronograma, sempre que necessário; 

− Elaborar mensalmente o Relatório de Acompanhamento do Plano de Intervenção; 

− Solicitar a medição dos serviços. 

11.2. COMPATIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS  

A atividade de compatibilização de serviços deverá ser realizada em reuniões específicas sempre 

que houver interface entre serviços e/ou sempre que um serviço envolver mais de uma área do 

conhecimento. 

Ao longo de todo o desenvolvimento dos trabalhos, a equipe deverá fazer visitas a campo para 

verificação da adequação dos levantamentos executados e das soluções propostas. Essas visitas estão 
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previstas na composição dos preços dos serviços e poderão contar com a presença de membros da equipe 

de FISCALIZAÇÃO. 

Somente após a compatibilização dos serviços a CONTRATADA encaminhará formalmente à 

CONTRATANTE os serviços para verificação. 

É de responsabilidade do Coordenador Técnico e da equipe técnica, ao longo de toda a elaboração 

do plano: 

− Compatibilizar os levantamentos de dados e os diagnósticos; 

− Compatibilizar as soluções técnicas propostas; 

− Verificar as interferências com todas as concessionárias de serviços públicos; 

− Participar das reuniões com a CONTRATANTE, com outros órgãos e entidades e com a 

comunidade; 

− Apresentar todos os serviços de acordo com os procedimentos estabelecidos pela 

CONTRATANTE. 

Antes de serem entregues, todos os serviços (mapas, textos, planilhas e outros) deverão ser 

assinados pelo Coordenador Técnico e pelos responsáveis técnicos por cada área, com a observação de 

que as informações, estudos e/ou soluções foram compatibilizados com os demais serviços durante a sua 

elaboração. 

Todos os serviços deverão ser entregues compatibilizados. Nos casos em que houver 

interdependência direta entre serviços, esses deverão ser entregues conjuntamente, sendo que a falta de 

um ou mais produtos impedirá o recebimento dos demais e os serviços serão considerados não entregues. 

As atas das reuniões de Compatibilização deverão constar no Relatório de Acompanhamento do 

Plano de Intervenção a ser entregue mensalmente. 

12. PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS 

Por planejamento dos serviços entende-se a identificação do conjunto de atividades necessárias à 

elaboração do Plano de Intervenção, com a determinação das áreas e profissionais envolvidos, recursos e 

prazos estimados, sistematicamente atualizados para permitir sua plena execução. 

Caberá à CONTRATADA, sob supervisão do Fiscal do Contrato, elaborar o Planejamento detalhado 

para cada etapa do Plano, conforme Cronograma Físico-financeiro. 

Após a emissão da Ordem de Serviço, a FISCALIZAÇÃO promoverá uma reunião com a 

CONTRATADA para detalhamento do objeto desta Licitação e fornecimento de documentos à Contratada. 

Serão fornecidos à CONTRATADA os seguintes elementos: 
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− Selos, formatos, templates e padrões gráficos a serem utilizados nos desenhos, em meio 

digital; 

− Padrões a serem adotados na apresentação dos produtos, quando necessário; 

− Procedimentos específicos para execução dos serviços, tais como: padronização gráfica para 

os mapas, procedimentos para preenchimento de formulários de pesquisa e para digitação no 

Banco de Dados, dentre outros; 

− Base vetorial de 2015 (restituição aerofotogramétrica) ou outra mais recente para mapeamento, 

amarrada em coordenada UTM, em meio digital; 

− Foto(s) aérea(s) ortorretificada(s) da área do empreendimento, de 2015 ou outra mais recente 

disponível em meio digital, quando for o caso; 

− Esclarecimentos de ordem técnica para subsidiar a elaboração de relatórios e cronograma; 

− Previsão inicial das reuniões a serem realizadas com a comunidade (temas), que poderá ser 

alterada no decorrer da elaboração do Plano, de forma a melhor se adequar à realidade local e 

à dinâmica da participação, mediante aprovação da FISCALIZAÇÃO ou por sua solicitação; 

− Outras informações atualizadas existentes na Urbel, disponíveis até a data de assinatura da 

OS. 

No início da etapa de Propostas de Intervenção, serão fornecidos: 

− Modelos de planilhas de Quantitativos, Custos e Hierarquização das Intervenções Propostas, 

em meio digital; 

− Composições de custos unitários necessárias à elaboração das planilhas de custos das 

intervenções, em meio digital; 

− Tabela de Preços vigente, Padrão Sudecap e Padrão Urbel. 

Durante a elaboração dos serviços, serão realizadas reuniões periódicas entre equipe da 

CONTRATADA e representantes da FISCALIZAÇÃO, para acompanhamento dos serviços, atualização do 

planejamento e esclarecimento de dúvidas. Essas reuniões poderão ser semanais, quinzenais ou mensais, 

à critério da FISCALIZAÇÃO. 

Nessas reuniões deverão estar presentes, necessariamente, o Coordenador Técnico da 

CONTRATADA, os responsáveis técnicos pelos serviços a serem discutidos e o FISCAL do Contrato e/ou 

representantes da FISCALIZAÇÃO. Essas reuniões serão realizadas preferencialmente nas dependências 

da Urbel, podendo ser realizadas também, a critério da FISCALIZAÇÃO, no escritório da empresa 

contratada. 

Todas as ocorrências, instruções e decisões tomadas durante a elaboração do Plano de Intervenção 

deverão ser anotadas, pelo Coordenador Técnico e Equipe Técnica da CONTRATADA, no Relatório de 
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Acompanhamento do Plano de Intervenção, que deverá ser vistado pelo FISCAL da Urbel e pela 

CONTRATADA. Esse relatório deverá ser encaminhado ao FISCAL do contrato mensalmente, juntamente 

com a solicitação de medição dos serviços realizados, ou a qualquer momento, quando solicitado. 

O acompanhamento dos serviços pela FISCALIZAÇÃO será executado nas fases de Verificação e 

Aprovação dos serviços, conforme metodologia descrita a seguir. 

12.1. METODOLOGIA DE VERIFICAÇÃO E APROVAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A verificação e aprovação de todos os serviços, pela FISCALIZAÇÃO, acontecerão de acordo com a 

metodologia a seguir: 

a) Entrega dos serviços impressos e em meio digital, pela CONTRATADA, de acordo com os 

prazos previstos no Cronograma Físico-financeiro;  

b) Verificação dos serviços, pela equipe de FISCALIZAÇÃO, em até 10 (dez) dias úteis a contar da 

data do recebimento. A devolução dos serviços à CONTRATADA deverá ser acompanhada do 1º 

relatório de análise, a ser emitido pela equipe de FISCALIZAÇÃO, que poderá ser:  

- Relatório de não conformidade (RNC): indicando as correções, alterações e/ou 

complementações necessárias. 

- Relatório de aprovação preliminar (RAP): esse relatório será emitido sempre que, embora 

considerado adequado pela equipe de FISCALIZAÇÃO, o serviço tenha que ser submetido 

à validação/aprovação pela comunidade beneficiada pelo plano, conforme especificado no 

Procedimento Padrão para Elaboração do Plano de Intervenção. 

- Relatório de aprovação (RA): será emitido após conclusão do serviço, incluindo a 

validação/aprovação pela comunidade, quando for o caso.  

c) Revisão dos serviços, pela CONTRATADA, para atendimento às solicitações da FISCALIZAÇÃO 

(1º RNC) ou da comunidade, em até 5 (cinco) dias úteis a contar a partir da data da emissão do 

RNC ou da realização da reunião com a comunidade. Os serviços revisados deverão ser entregues 

à CONTRATANTE impressos e em meio digital, juntamente com todo o material da entrega anterior 

no qual constem anotações da FISCALIZAÇÃO; 

d) Verificação dos serviços, pela equipe de FISCALIZAÇÃO, em até 5 (cinco) dias úteis a contar da 

data do recebimento. A devolução deverá ser acompanhada do 2º relatório de análise, a ser emitido 

pela equipe de FISCALIZAÇÃO, no qual deverá ser formalizada a ACEITAÇÃO PRELIMINAR dos 

serviços por meio de Relatório de Aprovação Preliminar (RAP) ou a ACEITAÇÃO dos serviços por 

meio de Relatório de Aprovação (RA); 

e) Revisão dos serviços, pela CONTRATADA, no caso de aceitação preliminar (RAP), para 

atendimento às solicitações da comunidade em até 5 (cinco) dias úteis a contar da realização da 



 

 

COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE – URBEL 
 

Secretaria Municipal de Obras e 
Infraestrutura - SMOBI 

PROJETO BÁSICO DA LICITAÇÃO – ANEXO I Página N.º 21/30 

 
Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 2015/2016), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 
                                                                           

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º  

 

reunião com a comunidade. Os serviços revisados, impressos e em meio digital, ou a formalização 

da validação/aprovação sem ressalvas pela comunidade deverão ser entregues à CONTRATANTE, 

juntamente com a cópia da ata da reunião realizada com a comunidade; 

f) Verificação dos serviços, pela equipe de FISCALIZAÇÃO, em até 5 (cinco) dias úteis a contar da 

data do recebimento. Deverá ser emitido o 3º relatório de análise, no qual deverá ser formalizada a 

ACEITAÇÃO dos serviços por meio de Relatório de Aprovação (RA). No caso de serviços 

validados/aprovados sem ressalvas pela comunidade, deverá ser emitido o Relatório de Aprovação 

(RA) em substituição ao Relatório de Aprovação Preliminar (RAP). 

A contratada deverá apresentar os itens inseridos na planilha de orçamento integralmente, em 

concordância com as condições estabelecidas. Em caso de não atendimento a qualquer dos itens da 

planilha de orçamento a contratada poderá ser advertida pela Fiscalização e deverá tomar as providências 

determinadas. Havendo 01 (uma) advertência e permanecendo as inconsistências, a contratante se reserva 

o direito de não realizar a medição do "item", sem prejuízo de outras penalidades cabíveis. 

Nas entregas de serviços, a critério da FISCALIZAÇÃO e conforme registrado no RNC relativo à 

entrega anterior, poderá ser dispensada a entrega do material impresso. 

A critério da FISCALIZAÇÃO, dependendo da complexidade e da característica do serviço, as 

entregas ou devoluções se darão em reuniões, para que sejam apresentados os resultados, as justificativas 

e diretrizes adotadas na elaboração dos serviços ou esclarecidas e discutidas as solicitações da 

FISCALIZAÇÃO. 

12.2. VALIDAÇÃO/APROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA COMUNIDADE  

Os serviços preliminarmente aprovados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser levados para 

apresentação, discussão e validação/aprovação pela comunidade envolvida, em reuniões no horário 

noturno e/ou em finais de semana, conforme especificado no Procedimento Padrão para Elaboração do 

Plano de Intervenção. A validação/aprovação do serviço e a descrição das ressalvas, caso haja, deverão 

constar explicitamente na ata da respectiva reunião. 

A partir das discussões realizadas nessas reuniões, deverá ser feita a revisão dos serviços, 

considerando as alterações acordadas com os participantes e com a FISCALIZAÇÃO durante a reunião.  
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13. APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO FINAL  

13.1. APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

Todos os serviços e documentação relativos ao Plano de Intervenção deverão ser entregues em 

arquivos digitais (formato original e PDF) e impressos em papel sulfite, preferencialmente em frente e verso 

no caso dos textos. 

A formatação dos textos deverá seguir as normas da ABNT em relação a margens, referências 

bibliográficas, organização do sumário, citações de autores, figuras, tabelas, etc. 

A escala dos desenhos, bem como os formatos de papel a serem utilizados (A4, A3, A2, A1 ou A0), 

devem ser definidos de acordo com as características do serviço, sob aprovação da FISCALIZAÇÃO, de 

forma a possibilitar o completo entendimento do conteúdo dos desenhos, considerando as especificações 

contidas no Procedimento Padrão para Elaboração do Plano de Intervenção. No caso dos mapas, foi 

previsto para o Novo Lajedo o uso de formato A0. 

Enquanto os planos e/ou serviços não forem aprovados, a CONTRATADA deverá entregar tantas 

cópias e plotagens quantas forem necessárias. 

Para os serviços Alternativas de Intervenções Urbanístico-ambientais (baixo, médio e alto impacto), 

foram previstas, nas Composições de Preços Unitários (CPUs), plotagens adicionais em formato A0 para as 

Assembleias e Plantões de apresentação e discussão das alternativas, para que possam ser consultados 

pelos participantes. Para a Assembleia de Votação, além dos mapas para consulta, foi prevista uma cópia 

extra do mapa de Intervenções Urbanístico-ambientais de cada alternativa, que devem ficar reservados, 

para que o mapa da alternativa escolhida/aprovada seja assinado pelos moradores participantes. 

13.2. EMISSÃO FINAL DOS VOLUMES  

Após aprovação de todos os serviços de cada etapa, o FISCAL emitirá autorização para a Emissão 

Final dos Volumes do Plano de Intervenção. 

A partir dessa autorização, a CONTRATADA deverá entregar, em até 5 (cinco) dias úteis, 1 (um) 

jogo completo de volumes piloto, impressos e em meio digital (Volumes encadernados e DVD), com o 

conteúdo completo da etapa, devidamente identificado, para verificação pela CONTRATANTE. Todos os 

volumes impressos e todos os DVDs deverão ser organizados conforme especificado Procedimento Padrão 

para Elaboração do Plano de Intervenção. 

Após a aprovação dos volumes piloto de cada etapa, a CONTRATADA deverá providenciar as 

cópias dos volumes em até 5 (cinco) dias úteis, conforme especificado no Procedimento Padrão para 

Elaboração do Plano de Intervenção. 
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14. RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 

Após a conclusão do plano, a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA farão análise de todos os 

serviços executados e em até 15 (quinze) dias será emitido o "Termo de Recebimento Provisório” (TRP). 

Decorridos até 90 (noventa) dias da data do TRP e desde que a CONTRATADA tenha corrigido, às 

suas expensas, eventuais defeitos e vícios constatados nesse período, a FISCALIZAÇÃO ou Comissão de 

Recebimento designada emitirá o "Termo de Recebimento Definitivo" (TRD). 

Após o recebimento definitivo dos serviços contratados, a CONTRATADA deverá dar baixa em 

todas as RRT/ART relativas às atividades desenvolvidas. 

15. UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

A CONTRATANTE se reserva no direito de utilizar, no todo ou em parte, todas as informações 

constantes nos serviços contratados, sem ônus adicional e a seu exclusivo critério. 

À CONTRATADA é vedado dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros qualquer dado ou 

documento preparado ou recebido para a execução dos serviços, salvo com prévia autorização da Urbel. 

Toda a documentação técnica fornecida à CONTRATADA para execução dos trabalhos deverá ser 

devolvida à Urbel no momento da entrega definitiva dos serviços (emissão final do Plano de Intervenção). 

16. MEDIÇÕES E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

16.1. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS  

Os serviços deverão ser entregues conforme especificações constantes no documento 

Procedimento Padrão para Elaboração do Plano de Intervenção, no qual é descrito o conteúdo de cada 

serviço e os produtos a serem entregues. 

Além do atendimento ao respectivo escopo e demais especificações contidas no documento 

Procedimento Padrão para Elaboração do Plano de Intervenção, os serviços deverão estar assinados pelo 

Coordenador e pelos respectivos Responsáveis Técnicos e atender aos seguintes critérios de 

aceitabilidade: 

a) Textos e estudos: 

- uso de linguagem clara e objetiva; 

- uso correto da língua portuguesa; 
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- consistência das informações, a ser verificada por meio de vistorias, de contatos com 

entrevistados e de conferências a partir das fontes utilizadas, tais como: pesquisas 

realizadas no âmbito do Plano de Intervenção e de dados secundários; 

- observância e respeito à legislação urbanística e ambiental vigentes nos níveis municipal, 

estadual e federal; 

- observância às interferências com as concessionárias de serviços públicos, quando for o 

caso; 

- compatibilidade com demais produtos do Plano; 

- apresentação, discussão e/ou validação/aprovação pela comunidade, conforme definições 

no Procedimento Padrão para Elaboração do Plano de Intervenção; 

- formatação de acordo com normas da ABNT em relação às margens, referências 

bibliográficas, organização do sumário, citações de autores, figuras, tabelas, etc. 

b) Mapas e seções: 

- uso de linguagem clara e objetiva; 

- uso correto da língua portuguesa; 

- consistência das informações, a ser verificada por meio de vistorias, de contatos com 

entrevistados, de conferências a partir das fontes utilizadas, tais como: pesquisas realizadas 

no âmbito do Plano de Intervenção e de dados secundários utilizados; 

- observância e respeito à legislação urbanística e ambiental vigentes nos níveis municipal, 

estadual e federal; 

- observância às interferências com as concessionárias de serviços públicos, quando for o 

caso; 

- compatibilidade com demais produtos do Plano; 

- apresentação, discussão e/ou validação/aprovação pela comunidade, conforme definições 

no Procedimento Padrão para Elaboração do Plano de Intervenção; 

- atendimento ao padrão gráfico definido pela Fiscalização, inclusive: selos, formatos, 

templates; 

- observância a normas técnicas de desenho; 

- clareza das informações mapeadas e das respectivas legendas. 

c) Planilhas: 

- uso de linguagem clara e objetiva; 

- uso correto da língua portuguesa; 
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- consistência das informações, a ser verificada por meio de vistorias, de contatos com 

entrevistados, de conferências a partir das fontes utilizadas, tais como: pesquisas realizadas 

no âmbito do Plano de Intervenção e de dados secundários utilizados; 

- observância e respeito à legislação urbanística e ambiental vigentes nos níveis municipal, 

estadual e federal; 

- compatibilidade com demais produtos do Plano; 

- apresentação, discussão e/ou validação/aprovação pela comunidade, conforme definições 

no Procedimento Padrão para Elaboração do Plano de Intervenção; 

- uso dos modelos definidos pela Fiscalização; 

- uso correto de fórmulas; 

- preenchimento das células resguardando a vinculação com os dados de origem (entrada de 

dados), de forma que a planilha seja atualizada automaticamente sempre que algum dado 

for alterado; 

- preenchimento das células resguardando as memórias dos cálculos, por meio de fórmulas. 

d) Pesquisas: 

- observância das amostras definidas, quando for o caso; 

- uso de linguagem clara e objetiva; 

- uso correto da língua portuguesa; 

- consistência e veracidade das informações, a ser verificada por meio de vistorias e de 

contatos com entrevistados; 

- uso dos formulários fornecidos pela Fiscalização; 

- preenchimento completo dos formulários e, quando for o caso, do banco de dados; 

- preenchimento correto do formulário, a ser verificado por meio da conferência de formulários 

preenchidos e do cruzamento de dados; 

- preenchimento correto do Banco de Dados, no caso das Pesquisas de Contagem de 

Domicílios e Lotes, Socioeconômica e Organizativa, e Padrão Construtivo, a ser verificado 

por meio da conferência de uma amostra de formulários preenchidos e do cruzamento de 

dados. 

e) Reuniões: 

- realização da mobilização conforme especificado no Procedimento Padrão para Elaboração 

do Plano de Intervenção; 

- uso de linguagem clara, objetiva, didática e acessível aos participantes; 

- cortesia e respeito na relação com os participantes; 
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- garantia de espaço para discussão e questionamentos por parte dos moradores e demais 

presentes; 

- utilização de todo o material necessário e adequado para cada reunião, conforme 

especificado no Procedimento Padrão para Elaboração do Plano de Intervenção; 

- elaboração da ata corretamente, com registro dos encaminhamentos e decisões, sem 

rasuras e com assinatura dos presentes; 

- participação do coordenador técnico, do técnico social responsável e dos técnicos 

responsáveis pelos respectivos temas, além dos demais profissionais que ficarão 

responsáveis pelas demais funções, como: elaboração da ata, recolhimento de assinaturas 

e registro fotográfico. 

O serviços serão medidos conforme critérios específicos constantes nos documentos Critérios de 

Medição dos Serviços.   

Para serem medidos, os serviços deverão ser assinados pelo Coordenador Técnico e pelos 

responsáveis técnicos por cada área, com a observação de que as informações, estudos e/ou soluções 

foram compatibilizados com os demais serviços durante a sua elaboração. 

Só serão objeto de medição os serviços entregues, verificados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, 

exceto o serviço Mapa LD – Contagem de Domicílios, para o qual é prevista uma medição parcial na 

aprovação preliminar e o restante da medição na aprovação, após complementação do produto com 

identificação dos domicílios amostrados na Pesquisa Socioeconômica e Organizativa.  

16.2. PROCESSAMENTO DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTO 

A medição dos serviços será realizada mensalmente, de acordo com os serviços executados, 

conforme preços unitários da planilha contratual e conforme critérios especificados neste Projeto Básico. Em 

nenhuma hipótese poderá haver antecipação de medição de serviços ou medição de serviços sem a devida 

cobertura contratual. 

As medições serão elaboradas relativas aos serviços executados no mês anterior, pelo FISCAL, 

com a participação da CONTRATADA, e será formalizada e datada até o dia 25 de cada mês. 

A solicitação de medição deverá ser feita até o dia 20 do mês em curso, devendo ser encaminhada 

juntamente com o Relatório de Acompanhamento do Plano de Intervenção. 

a) A liberação do processamento da medição inicial ficará vinculada à entrega de: 

- toda a documentação listada no item 7. Documentos Exigíveis Após Contratação, exceto as 

ART dos profissionais responsáveis pelas áreas de Geotecnia e Orçamento, que poderão 

ser apresentadas logo antes do início da Etapa 2, de Propostas de Intervenção.  
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b) A liberação do processamento da medição final ficará vinculada à:  

- emissão final dos Volumes; 

- devolução de toda a documentação técnica fornecida à CONTRATADA para execução dos 

trabalhos. 

O pagamento será realizado pela Diretoria Administrativa e Financeira (DAF-UB) da Urbel, por meio 

de sua Divisão Financeira (DVFI-UB). 

17. EQUIPE TÉCNICA 

A CONTRATADA deverá ter disponibilidade de equipe técnica, instalações e aparelhagem 

adequadas para a elaboração dos serviços, conforme Cronograma Físico-financeiro, durante toda a 

vigência do contrato. 

Os profissionais indicados na Equipe Técnica Mínima deverão participar efetivamente dos trabalhos 

e somente poderão ser substituídos com prévia anuência do FISCAL do Contrato, devendo a qualificação 

do profissional substituto ser apurada segundo os critérios especificados neste item. 

O coordenador e o arquiteto serão os indicados como integrantes do quadro permanente da licitante 

cujos atestados de capacidade técnica foram apresentados na fase de habilitação do processo licitatório ou 

outros profissionais, desde que atendam às mesmas exigências técnicas de qualificação devidamente 

comprovadas através de atestados de capacidade técnica (ACT), fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, devidamente registrados na entidade profissional competente. 

No decorrer do contrato, caso seja necessário, o profissional responsável poderá ser substituído por 

outro profissional, desde que atenda às mesmas qualificações exigidas e que sua substituição seja 

autorizada previamente pelo FISCAL do contrato. 

A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar formalmente à CONTRATADA a substituição de qualquer 

membro de sua equipe técnica, inclusive do Coordenador Técnico, assim como o reforço da mesma, a 

qualquer momento que julgar necessário e sem ônus para a CONTRATANTE. O atendimento à solicitação 

deverá respeitar o prazo máximo de dez (10) dias úteis, contados da solicitação formal, devendo ser 

entregue à CONTRATANTE toda a documentação necessária à comprovação da capacidade técnica do 

profissional contratado 

A CONTRATADA deverá manter durante o período de vigência do contrato uma equipe mínima de 

apoio administrativo em seu escritório. 

A equipe técnica mínima está listada a seguir, bem como as exigências quanto à formação 

acadêmica e à experiência específica, sendo que um mesmo profissional pode ser responsável técnico (RT) 

por mais de uma área de atuação.  
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A comprovação quanto à formação acadêmica deverá ser feita por meio de diploma e quanto à 

experiência específica deverá ser feita por meio de Atestados de Capacidade Técnica (ACT) 

acompanhados, exceto para as áreas social e jurídica, da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT). 

Os Atestados de Capacidade Técnica (ACT) e as Certidões de Acervo Técnico (CAT) deverão ser 

apresentados conforme orientações a seguir: 

− Só serão considerados os ACTs fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado; 

− Os atestados de serviços realizados em território nacional deverão ser registrados pelo CREA 

ou pelo CAU; 

− Os ACTs só serão considerados se os serviços já tiverem sido concluídos; nas respectivas 

CATs deverão constar as datas de baixa por conclusão junto ao CREA ou CAU; 

− Nos ACTs deverão constar os dados essenciais dos serviços executados e se os objetivos de 

qualidade e prazos foram cumpridos;  

− Os ACTs poderão vir acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou 

Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), quando for o caso, para melhores informações 

sobre os serviços executados.  

17.1. EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA 

− Coordenador técnico, que será aquele aprovado quando da fase de habilitação. No caso de 

eventual substituição, deverão ser mantidos os requisitos de qualificação exigidos. 

− Arquiteto e Urbanista, que será aquele aprovado quando da fase de habilitação. No caso de 

eventual substituição, deverão ser mantidos os requisitos de qualificação exigidos. 

− Analista social com experiência a ser comprovada por, pelo menos, 1 (um) atestado relativo a 

trabalhos de mobilização social e 1 (um) atestado relativo a elaboração de diagnóstico social 

para assentamentos de interesse social localizados em área urbana, podendo um mesmo 

atestado comprovar as duas atividades. A exigência quanto ao tipo de assentamento se 

justifica pelas particularidades do contexto socioespacial desses territórios, notadamente em 

relação à sua população com situação de baixa renda e de vulnerabilidade e/ou risco social, 

que demandam do profissional habilidades específicas quanto à forma de abordagem e 

tratamento desses moradores e das situações presenciadas e/ou diagnosticadas. 

− Engenheiro Civil ou engenheiro sanitarista, com experiência a ser comprovada por, pelo 

menos, 1 (um) atestado relativo a elaboração de planos ou projetos de drenagem para 

assentamentos de interesse social localizados em área urbana. A exigência quanto ao tipo de 

assentamento se justifica pelas particularidades do contexto socioespacial desses territórios, 
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notadamente a sua conformação complexa e os dispositivos de drenagem não oficiais 

implantados pelos próprios moradores, que demandam do profissional habilidades específicas 

quanto à forma de abordagem dos moradores e das situações, além de flexibilidade e 

criatividade para pensar em soluções alternativas adequadas ao contexto socioespacial. 

− Engenheiro Civil ou engenheiro sanitarista, com experiência a ser comprovada por, pelo 

menos, 1 (um) atestado relativo a elaboração de planos ou projetos de abastecimento de água 

para assentamentos de interesse social localizados em área urbana. A exigência quanto ao tipo 

de assentamento se justifica pelas particularidades do contexto socioespacial desses 

territórios, notadamente a sua conformação complexa e os dispositivos de abastecimento de 

água não oficiais implantados pelos próprios moradores, que demandam do profissional 

habilidades específicas quanto à forma de abordagem dos moradores e das situações, além de 

flexibilidade e criatividade para pensar em soluções alternativas adequadas ao contexto 

socioespacial. 

− Engenheiro Civil ou engenheiro sanitarista, com experiência a ser comprovada por, pelo 

menos, 1 (um) atestado relativo a elaboração de planos ou projetos de esgotamento sanitário 

para assentamentos de interesse social localizados em área urbana. A exigência quanto ao tipo 

de assentamento se justifica pelas particularidades do contexto socioespacial desses 

territórios, notadamente a sua conformação complexa e os dispositivos e soluções de 

esgotamento sanitário não oficiais implantados pelos próprios moradores, que demandam do 

profissional habilidades específicas quanto à forma de abordagem dos moradores e das 

situações, além de flexibilidade e criatividade para pensar em soluções alternativas adequadas 

ao contexto socioespacial. 

− Arquiteto e Urbanista, Engenheiro, Geólogo, Biólogo, Geógrafo ou Engenheiro Ambiental 

com experiência a ser comprovada por, pelo menos, 1 (um) atestado relativo a elaboração de 

diagnóstico ambiental para assentamento de interesse social localizado em área urbana. A 

exigência quanto ao tipo de assentamento se justifica pelas particularidades do contexto 

socioespacial e das especificidades da legislação incidente sobre esse tipo de território.  

− Engenheiro Civil ou engenheiro geotécnico com experiência a ser comprovada por, pelo 

menos, 1 (um) atestado relativo a elaboração de planos ou projetos geotécnicos para 

assentamentos de interesse social localizados em área urbana. A exigência quanto ao tipo de 

assentamento se justifica pelas particularidades do contexto socioespacial desses territórios, 

notadamente a sua conformação complexa e as formas de ocupação adotadas, que 

demandam do profissional habilidades específicas para abordagem dos moradores e 

flexibilidade e criatividade para pensar em soluções alternativas adequadas ao contexto 

socioespacial, que frequentemente fogem daquelas da engenharia geotécnica clássica, 

considerando, além dos aspectos técnicos e financeiros, os aspectos socioculturais. 
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− Advogado com experiência a ser comprovada por, pelo menos, 1 (um) atestado relativo a 

elaboração de planos ou projetos de regularização fundiária para assentamentos de interesse 

social localizados em área urbana. A exigência quanto ao tipo de assentamento se justifica 

pelas particularidades do contexto socioespacial desses territórios, notadamente o processo de 

ocupação, a conformação complexa e as especificidades da legislação relativa à regularização 

fundiária desses assentamentos, que demandam do profissional habilidades e conhecimentos 

específicos para abordagem dos moradores e soluções para as situações encontradas. 

− Engenheiro Civil com experiência a ser comprovada por, pelo menos, 1 (um) atestado relativo 

a elaboração de orçamento de infraestrutura para assentamento localizado em área urbana. 

− Engenheiro Agrimensor com experiência a ser comprovada por, pelo menos, 1 (um) atestado 

relativo a em elaboração de levantamento topográfico de assentamento localizado em área 

urbana.  

. 
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