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1. OBJETIVO 

1.1. Este Projeto Básico, parte integrante do edital de licitação, tem por objetivo estabelecer o conjunto 
de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para a elaboração de 
Projetos de Engenharia com temática de drenagem e urbanização incluindo todos os serviços 
preliminares necessários, estudos técnicos e anteprojetos.  

1.2. Em caso de possíveis dúvidas decorrentes de conflitos entre o projeto básico da licitação, a planilha 
orçamentária e as especificações dos serviços, prevalecerá o que estiver contemplado nos 
seguintes elementos e nesta ordem: 

1.2.1. Projeto Básico da Licitação; 
1.2.2. Procedimento para Elaboração e Apresentação de Projetos de Edificações e 

Infraestrutura da SUDECAP; 
1.2.3. Caderno de Encargos da SUDECAP 3ª/4ª edições; 
1.2.4. Planilha contratual. 

2. OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação, pelo MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, através da Secretaria 
Municipal de Obras e Infraestrutura – SMOBI, a contratação de serviço técnico profissional especializado para 
desenvolvimento dos estudos, anteprojetos e Projetos de Engenharia de Infraestrutura para soluções de 
drenagem e urbanização dos seguintes empreendimentos: (i) VLI - Readequação do Sistema de Drenagem 
Pluvial – Bairro das Industrias; (ii) Ruas Natal, Serra Negra e Promissões - Urbanização e Drenagem de Vias;  

2.1. Localização 

Os empreendimentos, para os quais os serviços, objeto desta licitação serão desenvolvidos, 
localizam-se respectivamente nos trechos indicados a seguir:  

 
Figura 1 - Destaque dos trechos das vias R. Padre José Nascimento e R. José Pinto do Nascimento. 

▪ VLI - Readequação do Sistema de Drenagem Pluvial - Bairro das Indústrias: R. 
Padre José Nascimento (no trecho entre R. Emílo Zeymer e Av. Catulo da Paixão 

 

Lançamento da 
rede existente 
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Cearense) e R. José Pinto do Nascimento (no trecho entre Av. Catulo da Paixão 
Cearense e R. Prof. Milton Francisco) – Bairro das Industrias, Regional Barreiro 
(UTM: E=603.905 N=7.793.160 / CEP: 30610-190) 

 

Figura 2 - Destaque dos trechos das vias Ruas Natal, Serra Negra e Promissões que serão objeto de estudo e indicação 
da rede de drenagem existente. 

▪ Ruas Natal, Serra Negra e Promissões - Urbanização e Drenagem de Vias: R. 
Natal entre Av. Américo Vespúcio e R. Martins Alves; R. Promissões entre R. 
Recife e R. Serra Negra; R. Serra Negra Entre R. Martins Alves e R. Itaiumi – 
Bairro Santo André, Regional Noroeste (UTM: E=608.760 N=7.799.326 CEP: 
31230-430). 

 
2.2. Caracterização dos Empreendimentos 

(i) VLI - Readequação do Sistema de Drenagem Pluvial - Bairro das Indústrias 

 O trecho de encontro das ruas José Pinto do Nascimento e R. Padre José Nascimento apresenta constante 
ocorrência de inundação durante os períodos chuvosos devido ao subdimensionamento do sistema de 
captação e drenagem existente. 

O atual sistema de drenagem trata-se de coleta superficial das águas pluviais nas ruas José Pinto do 
Nascimento e R. Padre José Nascimento que são conduzidas até a calha do Ribeirão Arrudas através de 
uma rede que passa sob a linha férrea da VLI e sob o quarteirão a jusante (Figura 1).  Além dos alagamentos, 
no trecho de travessia sob a linha também já ocorreram episódios de erosões e escorregamentos do aterro. 

Diante do exposto, deverá ser elaborado o estudo e redimensionamento dos dispositivos para captação e 
lançamento apropriado das águas pluviais para solucionar os problemas de inundação e erosões no local.  

 Rede de drenagem 
existente  
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(ii) Ruas Natal, Serra Negra e Promissões - Urbanização e Drenagem de Vias 

Este empreendimento trata-se de um complexo de três vias cujo sistema de drenagem é complementar e 
interdependente e apresenta pontos que deverão ser objeto de estudos e projetos devido a ocorrência de 
diferentes problemas de infraestrutura, conforme apresentado a seguir: 

▪ A Rua Serra Negra, no trecho próximo ao nº 1764, apresenta alagamentos 
constantes por se tratar de um ponto baixo que recebe a vazão de uma grande 
área de contribuição. No referido ponto há uma coleta superficial das águas que 
seguem por uma rede de drenagem pelo interior do quarteirão até a R. Natal 
(Figura 2). Deverá ser elaborado projeto de drenagem que solucione os 
problemas de alagamento considerando ainda as soluções para os possíveis 
impactos nos quarteirões a jusante. 

▪ Na Rua Natal, próximo ao imóvel de nº 838, há outras estruturas de coleta 
superficial das águas que seguem por uma rede de drenagem pelo interior do 
quarteirão até a rede na Av. Américo Vespúcio. No entanto, a rede em 
funcionamento gerou diversos danos estruturais ao referido imóvel de nº838 que 
implicam na necessidade elaboração de projetos para reparação e/ou retirada da 
estrutura existente (Figura 2). 

▪ Na Rua Promissões faz-se necessária uma intervenção para direcionamento das 
águas que hoje descem sem controle pela encosta em trecho onde há grande 
fluxo de pedestres. Além disso deverá ser elaborado projeto que garanta a 
estabilidade da encosta existente e a urbanização de uma escada de pedestres 
para atender a demanda de mobilidade com segurança. 

Os três pontos de estudo destacados se encontram na mesma subbacia, os sistemas de drenagem estão 
interligados e, portanto, a solução deve ser pensada conjuntamente. 

2.3. Prazos 

O prazo de execução dos serviços é de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos contados da 
emissão da ordem de serviço.  

O prazo de vigência do contrato é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos contados da 
assinatura do contrato. 

3. JUSTIFICATIVA 

O Município de Belo Horizonte necessita diversas intervenções em sistemas de microdrenagem e de 
estabilização de encostas para reduzir os riscos de alagamentos e desmoronamentos nos períodos 
chuvosos. 
 
Os locais que apresentam os riscos relatados exigem soluções complexas de engenharia pois além da 
viabilidade técnica e financeira das intervenções é essencial a avaliação dos impactos sócio-ambientais 
das mesmas e por isso é necessário que sejam elaborados por especialistas nas temáticas envolvidas.  

No intuito de atender as diversas demandas da cidade, a SUDECAP realiza o levantamento dos locais 
que necessitam intervenções para possibilitar o planejamento de cada uma. Os empreendimentos desta 
contratação seguem este planejamento e foram escolhidos por apresentarem ocorrência constantes de 
inundações, alagamentos e deslizamentos e por isso foi avaliada a necessidade imperativa de início das 
soluções. 
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Os dois empreendimentos foram incluídos na mesma contratação devido à similaridade das temáticas 
que devem ser trabalhadas. Além disso, ao realizar uma contratação para dois empreendimentos é 
gerado maior eficiência e economicidade ao município. 

4. ORIENTAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços contratados para execução do objeto descrito no item 2 deste Projeto Básico, deverão ser 
elaborados conforme detalhamentos técnicos contidos no Caderno de Encargos 3ª/4ª edição, Normas 
Técnicas e Procedimento para Elaboração e Apresentação de Projetos de Infraestrutura da SUDECAP. 

É de fundamental importância que a CONTRATADA conheça o local do empreendimento para que tenha 
melhores condições de avaliar toda a complexidade e as exigências mínimas dos estudos, projetos e 
serviços a serem desenvolvidos. 

Serviços a serem executados: 

4.1. VISTORIA E RELATÓRIO DE CONHECIMENTO 

Para cada empreendimento, após a emissão da Ordem de Serviço Parcial, deverá ser realizada 
uma vistoria em campo pela CONTRATADA, com a presença do FISCAL do Contrato, para que 
essa possa conhecer a área de abrangência, identificar os problemas e traçar um diagnóstico 
preliminar. A CONTRATADA deverá proceder com o levantamento de dados e coleta de 
informações e estudos existentes de forma a subsidiar a elaboração do Relatório de 
Conhecimento. Trata-se de um relatório descritivo, ilustrado com fotografias, apresentando as 
características da área de projeto, diagnósticos e propostas de solução. Este relatório deverá 
apresentar Cronograma Físico-Financeiro considerando início das atividades após emissão da 
Ordem de Serviço Parcial. 

A elaboração do Relatório de Conhecimento deverá seguir expressamente as prescrições 
estabelecidas no Procedimento para Elaboração e Apresentação de Projetos de Infraestrutura da 
SUDECAP. 

4.2. SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA 

São considerados Serviços/Levantamentos Topográficos os trabalhos de engenharia relacionados 
à coleta de informações topográficas e outros dados técnicos de determinada área e seu entorno. 

Deverá apresentar todos os elementos e interferências encontradas com a finalidade de se 
representar a realidade de campo e subsidiar a elaboração dos projetos de infraestrutura. 

Os nomes de regionais, bairros, logradouros, praças, monumentos, prédios públicos, museus, 
equipamentos urbanos, cursos d’água e outros elementos que serão inseridos na planta 
topográfica e 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 DNIT e/ou 
DER/MG. 

Todos os Serviços Topográficos serão medidos e deverão seguir as orientações conforme 
estabelecido no Procedimento para Elaboração e Apresentação de Projetos de Infraestrutura da 
SUDECAP. 
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4.2.1. EQUIPE TOPOGRÁFICA P/ APOIO A PROJETOS – Este item se faz necessário 
para a locação dos furos de sondagem, referentes ao plano de sondagem de cada 
um dos empreendimentos. Não há como comprovar sua produtividade média, por 
isso será medido por dia de execução. 

4.3. INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA 

Corresponde à obtenção de dados para caracterização das condições geológico-geotécnicas de 
sub-superfície do terreno, fornecendo parâmetros para estudos e projetos. Todos os serviços 
relacionados às Investigações Geológico-Geotécnicas, inclusive a elaboração do Plano de 
Investigação Geotécnica, deverão ser elaborados e medidos conforme estabelecido no 
Procedimento para Elaboração e Apresentação de Projetos de Infraestrutura da SUDECAP.  

4.3.1. PARECER GEOTÉCNICO 

O Parecer Geotécnico deverá ser elaborado apenas mediante autorização do Fiscal do Contrato 
diante de uma necessidade observada ou expressa pela Contratada. 

É necessário que o Relatório Geológico-Geotécnico seja preciso, sucinto e ordenado, contendo os 
objetivos das investigações efetuadas, métodos, técnicas e critérios empregados, resultados 
obtidos e análises interpretativas das informações. Desta forma, a apresentação do referido 
documento deverá estar em conformidade com a Norma NBR 10.719 e, além disso, os conteúdos 
a serem apresentados compreenderão, mas não se limitarão, aos listados: 

▪ Local e natureza da obra; 

▪ Delimitação da área a ser estudada; 

▪ Objetivos e justificativas do Estudo Geológico-geotécnico; 

▪ Revisão da literatura; 

▪ Descrição e caracterização geológico-geotécnica da área estudada; 

▪ Perfil Geológico longitudinal traçando o tipo de solo do terreno obtido a partir das 
informações de sondagem. 

▪ Relatório com análise de estabilidade desenvolvido em programas específicos para este 
fim. 

▪ Identificação das áreas com predisposição a processos geodinâmicos; 

▪ Delimitação dos problemas geológico e geotécnicos existentes; 

▪ Características hidrogeológicas tais como indicação de surgências, infiltrações, cavernas, 
artesianismos, qualidade da água e graus de solubilidade das rochas; 

▪ Compreensão e análise (qualitativa e quantitativa) dos fenômenos geológicos e 
geotécnicos observados; 

▪ Descrição das investigações geológicos e geotécnicas realizadas em cada uma das fases 
do empreendimento; 
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▪ Quadro resumo dos resultados das investigações geológicos e geotécnicas realizadas; 

▪ Documentação fotográfica das visitas técnicas realizadas; 

▪ Os resultados de cada uma das investigações geológicos e geotécnicas, deverão ser 
apresentados em anexo; 

▪ Análise técnica conclusiva do comportamento do terreno, caracterizando as condições 
geológicos e geotécnicas de estabilidade e segurança do terreno (inclusive em relação a 
terrenos vizinhos), principalmente, em relação às edificações vizinhas; 

▪ Identificação dos profissionais habilitados responsáveis pela elaboração do Estudo e 
Relatórios Geológico Geotécnico bem como a emissão de Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART assinada ou documento equivalente nos termos da lei. 

O parecer geotécnico será classificado especificamente pelo nível de intervenções de 
infraestrutura de cada empreendimento, sendo considerados dois níveis, conforme classificação a 
seguir: 

▪ Nível 1 – deverá abranger análise geológico-geotécnica para empreendimento com 
intervenções consideradas simples e de risco pequeno, tais como áreas de empréstimo 
de solo, fundações para edificações, sistemas de drenagem, rebaixamento de NA, 
pavimentação; 

▪ Nível 2 – deverá abranger análise geológico-geotécnica para empreendimento com 
intervenções para estruturas e fundações correntes, tais como escavações a céu aberto, 
aterros e cortes, escoramentos, contenções, estabilização e taludes; 

4.4. ANTEPROJETO DE INFRAESTRUTURA 

Após a elaboração e aprovação dos serviços preliminares, a CONTRATADA poderá desenvolver o 
Anteprojeto, por solicitação da FISCALIZAÇÃO, conforme detalhado no item 11.1.2 deste Projeto 
Básico. 

É necessário que o Anteprojeto represente a concepção completa do projeto, os equipamentos e 
redes de utilidade pública conhecidos na área de projeto, assim como as edificações levantadas 
pela topografia inclusive com identificação daquelas que serão afetadas pelo empreendimento. 

Solicita-se que sejam apresentadas no mínimo três alternativas de concepção com apresentação 
de vantagens e desvantagens de cada uma delas. Impreterivelmente, o anteprojeto apresentado 
deverá ter uma aprovação interna, por parte da CONTRATANTE e das Secretarias e Órgãos 
temáticos. Caso haja solicitação de adequações no anteprojeto apresentado, ou de elaboração de 
concepção diferente da apresentada, a CONTRATADA deverá realizar os serviços sem ônus para 
a CONTRATANTE. 

Para efeito de medição será pago apenas o Anteprojeto aprovado pela CONTRATANTE. 

4.5. ESTUDOS HIDROLÓGICOS 
4.5.1. ESTUDO HIDROLÓGICO PARA MICRODRENAGEM 

Compreende a elaboração de estudo para apresentação dos parâmetros de chuva adotados, bem 
como a obtenção das vazões a serem consideradas no dimensionamento/avaliação dos 
dispositivos de Microdrenagem.  
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Nenhum projeto de drenagem cujo lançamento das redes projetadas for previsto em um sistema 
de drenagem existente será aprovado sem que seja feita a verificação de capacidade e 
funcionamento do mesmo. O resultado desta verificação deverá ser registrado na memória de 
cálculo dos projetos de engenharia, o qual subsidiará o escopo total a ser desenvolvido. A 
verificação faz parte do projeto de engenharia e, não será objeto de medição. 

No mais, todos os serviços relativos aos Estudos Hidrológicos dos sistemas de Microdrenagem 
deverão seguir expressamente as prescrições estabelecidas no item 6 do Procedimento para 
Elaboração e Apresentação de Projetos de Infraestrutura da SUDECAP. 

4.5.2. Estudo hidrológico para macrodrenagem com a utilização de modelo 
computacional inclusive montagem do modelo 

Compreende a elaboração de estudo hidrológico para toda bacia e sub-bacias relacionadas, para 
fins de diagnóstico e/ou proposição de melhorias no sistema de drenagem, com a utilização de 
modelos computacionais (HEC-HMS ou SWNN).  

Elementos mínimos esperados: 

● Análise dos estudos Hidrológicos existentes; 

● Subdivisão e caracterização da bacia e sub-bacias estudadas; 

● Escolha, descrição e justificativa de Metodologia; 

● Estabelecimento, descrição e justificativa de parâmetros e a serem adotados;  

● Modelagem completa de todas as bacias e sub bacias da área estudada para os cenários 
atual, futuro e propostas de intervenções para os tempos de retorno TR 2, 5, 10, 25, 50 e 100 
anos; 

● Inserção do modelo hidrológico completo no programa HEC-HMS ou SWNN (conforme 
escolha da SUDECAP); 

● Inclusão dos reservatórios existentes e propostos no modelo computacional; 

● Análise de precipitação crítica e arranjos para a definição de vazões de referência/projeto; 

● Verificação dos modelos para eventos reais (pelo menos 5 eventos); 

● Interpretação e análise crítica dos resultados.  

Esse estudo será necessário para dimensionamento de canal hidráulico caso algum 
empreendimento apresente como solução a implantação desse tipo de estrutura e o Fiscal do 
Contrato deverá aprovar o início de desenvolvimento deste estudo. 

A quantidade medida será equivalente a área da bacia estudada; 

4.6. ESTUDO HIDRÁULICO - MACRODRENAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE MODELO 
COMPUTACIONAL INCLUSIVE COM A MONTAGEM DO MODELO 

Compreende a elaboração de estudo hidráulico para toda a extensão de canais  relacionados, 
para diagnóstico da capacidade hidráulica, utilizando modelos computacionais (HEC-RAS ou 
SWNN): 

Elementos mínimos esperados: 

● Análise dos estudos Hidrológicos e Hidráulicos existentes; 
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● Caracterização física dos canais (seção, declividade, rugosidade, singularidades, transições, 
existência de obstáculos, etc); 

● Identificação de seções de controle, regime de escoamento, etc; 
● Escolha, descrição e justificativa da Metodologia a ser adotada; 
● Estabelecimento, descrição e justificativa de parâmetros e a serem adotados;  
● Identificação da vazão de restrição em cada trecho do canal 
● Identificação de vazões de referência para os tempos de retorno TR 2, 5, 10, 25, 50 e 100 

anos, com base nos estudos hidrológicos; 
● Montagem de modelo hidráulico completo no programa HEC-RAS; 
● Verificação do funcionamento hidráulico dos canais para as vazões de referência nos 

cenários atual e futuro; 
● Verificação das velocidades máximas e mínimas; 
● Delimitação da mancha de inundação para cada TR, se for o caso; 
● Interpretação e análise crítica dos resultados.  

Esse estudo será necessário para dimensionamento de canal hidráulico caso algum 
empreendimento apresente como solução a implantação desse tipo de estrutura e o Fiscal do 
Contrato deverá aprovar o início de desenvolvimento deste estudo. 

A quantidade medida será equivalente a extensão do canal projetado. 

4.7. PROJETO REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

Este item é referente ao projeto das interligações da rede de esgotamento sanitário que se fizerem 
necessárias ou que necessitarem de intervenções devidas a interferências com os demais 
projetos. Todo o projeto deverá ser desenvolvido em conformidade com as normas técnicas da 
COPASA (Companhia de Saneamento de Minas Gerais), bem como as demais normas e 
legislações correlatas vigentes. Como premissa, todo esgoto deverá ser retirado com a 
implantação de redes de esgotamento sanitário e direcionado às redes administradas pela 
COPASA. Quando apresentado, este projeto deverá sempre ser analisado e aprovado por essa 
concessionária, onde eventuais diretrizes complementares poderão ser emitidas e o atendimento 
destas será realizado, quando necessário, sem ônus à CONTRATANTE. 

4.8. PROJETO DE DRENAGEM 

Este item é referente à definição das formas pelas quais se dará o escoamento das águas pluviais 
até o seu lançamento, seja no sistema de macrodrenagem, seja nos sistemas existentes ou por 
meio de infiltração. Deverá ser analisada de forma integrada aos sistemas existentes e previstos, 
de forma que não se onere sistemas a jusante nem resulte em erosão nos pontos de lançamento. 

O projeto de drenagem deverá contemplar o dimensionamento hidráulico dos dispositivos que não 
constarem do padrão SUDECAP, bem como justificativa para adoção dos dispositivos padrão.  

A medição do projeto se dará pela extensão da rede de drenagem projetada, tendo unidade 
quilométrica (km). Para estudos de verificação de capacidade de sarjetas será medido 30% da 
extensão de projeto. 

4.9. ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE QUANTITATIVOS  

As planilhas de quantitativos deverão ser elaboradas por profissionais específicos da área, com a 
apresentação da respectiva ART. A memória de cálculo das quantidades de todos os itens é parte 
integrante desta planilha e deverá ser apresentada de forma clara e organizada, de acordo com 
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padrão apresentado pelo Fiscal do Contrato, utilizando croquis indicativos da sequência de cálculo, 
além de seguir a ordem e os códigos da Tabela Mensal de Preços da SUDECAP, SINAPI (Caixa 
Econômica Federal) ou outro órgão financiador, caso necessário e solicitado pelo Fiscal do 
Contrato. 

As planilhas e demais documentos deverão ser bem identificados contendo o nome do 
empreendimento, assunto, numeração de páginas, data e nome do autor. Tais documentos 
deverão permitir a avaliação do custo e da execução da obra, bem como a definição dos métodos 
e o prazo de execução. 

A planilha de Quantidades deve conter os itens suficientes para a implantação de todo o Projeto 
desenvolvido, incluindo Administração Local dos empreendimentos, contemplando todos os 
quantitativos para definição do custo direto da obra, pessoal e administrativo.  

Deverão ser seguidas as prescrições da Instrução Normativa SUDECAP 001/2019, publicada em 
15/02/2019 (http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1207472).  

Havendo a necessidade de bota-fora e/ou empréstimos de jazidas, a CONTRATADA deverá 
analisar a distância do local do empreendimento até o bota-fora e/ou jazida devidamente 
licenciadas, considerando os trajetos possíveis para tráfego de caminhão carregado mais 
próximos (no mínimo três locais para cada tipo de resíduo classificado). Será adotado o local de 
destinação que contemple o menor custo global: “transporte + taxa de destinação final adequada 
de resíduos da construção civil”, e todos os valores devem ser apresentados em uma planilha 
comparativa entre as áreas consideradas. A CONTRATADA necessariamente deverá realizar 
vistoria ao longo das rotas propostas, com relatório fotográfico. 

Deverão ser elaboradas as composições de serviços unitários que não constam na planilha 
SUDECAP ou SINAPI para fins de quantificação e serviços de orçamentação; 

A elaboração ou adequação de Planilha de Quantidades será medida por unidade elaborada e 
aprovada. 

Caso seja solicitado pelo Fiscal do Contrato que um empreendimento seja seccionado e seja 
elaborado uma planilha para cada trecho de obra, será medido uma unidade de planilha para cada 
obra isolada. Caso seja solicitado a consolidação destas planilhas em uma única, a planilha 
consolidada deverá ser elaborada sem ônus para a Contratante. 

 
4.10. SERVIÇOS DE CADASTRO DE DESAPROPRIAÇÃO 

Os serviços relacionados a cadastro de desapropriação incluindo laudo técnico, memorial 
descritivo, cadastro fotográfico e busca de certidão de registro deverão ser realizados mediante 
solicitação do FISCAL DO CONTRATO, e seguir as diretrizes do Procedimento para Elaboração 
e Apresentação de Projetos de Infraestrutura da SUDECAP. O produto elaborado ainda deverá 
ser aprovado pela Gerência de Cadastros, Topografia e Geotecnia da SUDECAP antes da 
emissão final. 

 
5. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 

5.1. A CONTRATADA deverá elaborar os trabalhos considerando sempre a qualidade dos estudos, 
especificações, legislação, normas e resoluções vigentes. Além disso devem ser observados os 
requisitos de segurança, funcionalidade, adequação ao interesse público, condições de 
acessibilidade, conceitos de sustentabilidade, economia, facilidade na execução da obra, sua 
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conservação, manutenção, durabilidade, adoção das normas técnicas de saúde e de segurança do 
trabalho e o mínimo impacto ambiental.  

5.2. No aspecto do impacto ambiental a CONTRATADA fica ciente da necessidade de reuniões e acertos 
com os técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Gerência de Gestão Ambiental da 
SUDECAP, visando atender às suas diretrizes. 

5.3. Durante o desenvolvimento dos estudos para elaboração dos projetos, deverão ser previstas 
interlocuções com todos os órgãos municipais e todas as concessionárias de serviços públicos, 
sempre que se fizer necessário, com a participação da SUDECAP. 

5.4. Os serviços deverão ser entregues à SUDECAP com aprovação das concessionárias locais de 
serviços e outros órgãos, caso seja necessário. 

5.5. São de inteira responsabilidade da CONTRATADA a aprovação dos projetos junto aos 
órgãos/concessionárias envolvidos e o encaminhamento dos mesmos devidamente aprovados à 
SUDECAP. 

5.6. A CONTRATADA deverá encaminhar à FISCALIZAÇÃO, uma cópia da correspondência de entrega 
do projeto/documento técnico no órgão competente para aprovação, até um dia após o seu 
protocolo, possibilitando assim o acompanhamento do processo de aprovação.  

5.7. Qualquer divergência entre as condições definidas no escopo proposto e aquelas apresentadas pela 
CONTRATADA deverá ser discutida oficialmente com a FISCALIZAÇÃO, antes da continuidade dos 
serviços. 

5.8. Os serviços objeto desta licitação seguirão o Procedimento para Elaboração e Apresentação de 
Projetos de Edificação e Infraestrutura da SUDECAP e deverão expressar as determinações 
relativas a edificações e infraestrutura urbana, constantes do Caderno de Encargos da SUDECAP, 
conforme dispõe a Portaria SUDECAP nº 093/2019. 

5.9. O Procedimento para Elaboração e Apresentação de Projetos de Edificação e Infraestrutura da 
SUDECAP pode ser acessado em versão digital mais recente através do portal da PBH: 
https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/projetos-de-infraestrutura. 

5.10. O Caderno de Encargos da SUDECAP pode ser acessado em versão digital mais recente através 
do portal da PBH: https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/caderno-de-encargos.  

5.11. O apoio técnico ao Caderno de Encargos da SUDECAP é de responsabilidade da Gerência de 
Normas e Padrões – GENPA-SD - SUDECAP – localizada à Avenida do Contorno, 5454, 8º andar, 
tel.: 3277-8044 

5.12. A CONTRATADA deverá manter uma cópia impressa ou digital do “Procedimento para Elaboração 
e Apresentação de Projetos de Infraestrutura da SUDECAP” e do “Caderno de Encargos da 
SUDECAP” no escritório onde os projetos estão sendo elaborados. Ambos deverão ser obedecidos 
pela CONTRATADA, ressalvando os casos em que estes estiverem em desacordo com a legislação 
vigente, os dispositivos deste Projeto Básico e as normas técnicas.  

5.13. A CONTRATADA e eventuais subcontratadas deverão executar os serviços considerando sempre 
os requisitos de Segurança do Trabalho adequados, seguindo a Lei 6.514/77, as Normas 
Regulamentadoras da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e as normas da ABNT e 
quando a legislação brasileira for omissa as normas internacionais aplicáveis. 

5.14. A CONTRATADA e eventuais subcontratadas deverão executar a obra considerando sempre os 
requisitos ambientais adequados, seguindo a legislação ambiental vigente (Federal, Estadual e 
Municipal), as Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e as normas da 
ABNT. 

6. EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA 
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6.1. A CONTRATADA deverá ter disponibilidade de equipe técnica, instalações e aparelhamento 
adequados, inclusive equipamentos e máquinas para execução de ensaios e softwares para análise 
dos dados coletados e apresentação dos resultados. Além disso, a CONTRATADA deverá ter 
condições de elaborar simultaneamente todos os serviços demandados, durante a vigência do 
contrato. 

6.2. Conforme o item 9, a CONTRATADA deverá apresentar em 15 (quinze) dias corridos contados a 
partir da emissão da Ordem de Serviço, a equipe técnica mínima (com qualificação e experiência 
igual ou superior a determinada por este edital) que efetivamente elaborará os projetos e serviços 
objeto desta licitação, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, seguido da citação nominal 
completa de todos os profissionais, membros da equipe e a correspondente caracterização da 
formação intelectual e a função a que foi designado dentro da equipe técnica, para aprovação da 
FISCALIZAÇÃO. 

6.3. Para a execução dos serviços descritos neste Projeto Básico será exigida pela CONTRATANTE 
uma Equipe Técnica Mínima conforme apresentado na Tabela 1, que descreve a composição e 
especialidades exigidas para cada profissional que a compõem. 

Tabela 1 - Equipe Técnica Mínima 

Temática Qualificação 
Quantidade 
mínima de 

profissionais 

Coordenação 

Engenheiro, devidamente habilitado, com 
experiência na supervisão ou coordenação 
técnica de projetos de infraestrutura e 
drenagem pluvial. 

01 

Hidrologia/Hidráulica 
Engenheiro, devidamente habilitado, com 
experiência na área de estudos hidrológicos 
e/ou modelagem hidráulica em área urbana; 

01 

Drenagem Pluvial 

Engenheiro, devidamente habilitado, com 
experiência na área de projetos de 
infraestrutura de drenagem pluvial em área 
urbana; 

01 
 

Geotecnia 

Engenheiro ou Geólogo, devidamente 
habilitado, com experiência na área de 
análise de estabilidade de solo em meio 
urbano; 

01 
 

 
 

6.4. A adoção de profissional com qualificação técnica superior à necessária não originará custo 
adicional ao contrato. 

6.5. Um mesmo profissional pode acumular mais de uma temática, com exceção da Coordenação, que 
deverá ter profissional exclusivo para a função. 

6.6. Em caso de substituição e/ou acréscimo de membros da equipe, por parte da CONTRATADA, os 
procedimentos serão os mesmos, quando do item 9, sendo necessário apresentar a documentação 
técnica do novo profissional (com qualificação e experiência igual ou superior a determinada pelo 
item 6.3, quando da substituição de membro da Equipe Técnica Mínima). O reforço de equipe 
técnica não gerará custo adicional ao contrato. 

6.7. A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar formalmente à CONTRATADA a substituição de membros de sua 
equipe técnica, inclusive da COORDENAÇÃO, assim como o reforço da mesma, a qualquer 
momento que julgar necessário. O atendimento à solicitação deverá respeitar o prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis, contados a partir da solicitação formal. 
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6.8. Caso a CONTRATADA não consiga a substituição de membros da equipe nas mesmas condições 
estabelecidas no item 6.3 deste Projeto Básico, a CONTRATADA será considerada inadimplente e 
estará sujeita às sanções previstas no contrato. 

7. COORDENAÇÃO TÉCNICA 

7.1. De acordo com o estabelecido no Art. 68 da Lei 8.666/93 e neste Projeto Básico, a CONTRATADA 
deverá apresentar COORDENADOR para participação efetiva durante o andamento de todas as 
etapas de elaboração dos projetos e serviços. 

7.2. É de inteira responsabilidade do COORDENADOR: 

7.2.1. Dar suporte à contratação de todos os profissionais integrantes da equipe técnica 
e subcontratados em todas as etapas de elaboração dos serviços; 

7.2.2. Promover o contato da equipe técnica e das consultorias intervenientes na 
concepção dos projetos; 

7.2.3. Promover a gestão administrativa entre a COORDENAÇÃO TÉCNICA e as 
consultorias intervenientes na concepção dos projetos; 

7.2.4. Dar suporte às providencias para as entregas dos serviços em todas as etapas de 
desenvolvimento dos trabalhos; 

7.2.5. Providenciar o envio, a recepção e o controle de todas as correspondências entre 
a CONTRATADA e a SUDECAP e vice-versa, encaminhando à equipe técnica as 
correspondências e documentos pertinentes; 

7.2.6. Providenciar junto às concessionárias e órgãos públicos todos os cadastros de 
redes de utilidade pública necessários à elaboração dos trabalhos; 

7.2.7. Checar toda interferência com as concessionárias de serviços públicos para a 
elaboração e compatibilização dos trabalhos e agendar as reuniões necessárias 
com estes órgãos; 

7.2.8. Garantir os meios físicos e técnicos necessários aos profissionais para o 
desenvolvimento dos trabalhos, inclusive de segurança do trabalho; 

7.2.9. Providenciar a programação e o agendamento das reuniões e encaminhar os 
projetos aos órgãos envolvidos para aprovação, em conjunto com a 
FISCALIZAÇÃO do Contrato; 

7.2.10. Arquivar e controlar toda a documentação técnica do contrato, inclusive 
digitalizar os documentos e encaminhar os arquivos físicos e digitais à 
FISCALIZAÇÃO no Recebimento Provisório do Contrato; 

7.2.11. Elaborar cronogramas físicos ou físico-financeiros, individualizados por 
intervenção/natureza do empreendimento, quando for solicitado; 

7.2.12. Atualizar semanalmente o Fluxo de Planejamento e Acompanhamento e os 
Cronogramas Físicos e Financeiros dos serviços, com entrega mensal à 
FISCALIZAÇÃO, ou a critério da FISCALIZAÇÃO, inclusive com avaliação de 
impacto de reprogramação do contrato; 

7.2.13. Elaborar memória/relatório para subsidiar cada medição; 
7.2.14. Exercer a atividade de Controle Físico e Financeiro do contrato, juntamente com 

a FISCALIZAÇÃO; 
7.2.15. Observar todos os prazos estabelecidos nos cronogramas dos serviços; 
7.2.16. Efetuar os lançamentos de dados e informações para fins de medição de serviço 

e/ou aditivos em plataforma FLUIG/SGEE via internet e/ou em outra a critério da 
SUDECAP; 
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7.2.17. Apresentar planilha global do contrato com cenário de empenho dos serviços, 
com foco em eventual demanda de reprogramação, indicando os percentuais de 
acréscimos e/ou decréscimos, quando for o caso; 

7.2.18. Produzir justificativas para solicitação de aditivos, juntamente com a 
FISCALIZAÇÃO, quando for o caso; 

7.2.19. Elaborar as minutas das planilhas dos serviços para fins de medição 
acompanhadas das respectivas memórias; 

7.2.20. Coordenar, conferir e promover a compatibilização dos dados, estudos e 
projetos, em cada uma das etapas, ao longo do desenvolvimento dos trabalhos, 
objeto do contrato; 

7.2.21. Aprovar todos os serviços junto aos órgãos envolvidos, em conjunto com os 
projetistas; 

7.2.22. Verificar as interfaces entre todos os projetos/serviços e as exigências da 
SUDECAP; 

7.2.23. Verificar o atendimento às exigências do Caderno de Encargos e o Procedimento 
Padrão para Elaboração e Apresentação de Projetos de Infraestrutura da 
SUDECAP; 

7.2.24. Participar das reuniões: periódicas, de diretrizes, de recebimento e devolução de 
serviços e projetos, de aprovação do projeto junto à comunidade, de aprovação do 
projeto em órgãos externos e Reunião de Programação de Obra e Orçamentação; 

7.2.25. Promover a elaboração e encaminhar à FISCALIZAÇÃO a planta geral de 
compatibilização; 

7.2.26. Representar a empresa em todas as vistorias em campo, conjuntamente com o 
projetista quando solicitado; 

7.2.27. Entregar Relatórios de Acompanhamento Mensais, elaborados em conjunto com 
a equipe técnica e assinados pelo COORDENADOR e pela FISCALIZAÇÃO; 

7.2.28. Produzir apresentações personalizadas, com auxílio de ferramentas 
computacionais, de forma a melhor elucidar a realidade e proporcionar o perfeito 
entendimento das soluções técnicas do empreendimento, quando da solicitação da 
FISCALIZAÇÃO; 

7.2.29. Elaborar e/ou promover a elaboração, após a conclusão dos serviços, 
contemplando a solução projetada, os seguintes documentos: apresentação geral 
do empreendimento em arquivo digital, planta geral, escopo/objeto para futura 
contratação de obra, Memorial Descritivo do empreendimento e as intervenções 
planejadas; 

7.2.30. Elaborar documento para compor a formalização do encerramento do contrato, 
contemplando lista das pranchas e memoriais desenvolvidos e o conteúdo das 
mesmas; 

7.2.31. Analisar e conferir se todos os memoriais estão devidamente impressos e 
contém as assinaturas de próprio punho dos projetistas e/ou RT’s em todas as 
páginas antes da entrega formal à FISCALIZAÇÃO; 

7.2.32. Conferir planilhas de quantitativos e de preços unitários, verificando 
concordância com os itens citados; 

7.2.33. Promover a elaboração de mapa temático, com planta geral do empreendimento, 
contendo o cenário de desapropriação e ou remoção, indicando número dos lotes 
conforme CP e número do endereço quando possível.  
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7.2.34. Participar de reuniões da fase de Programação de Obra e Orçamentação e 
providenciar junto aos projetistas as justificativas e esclarecimentos demandados 
pela SUDECAP. 

7.2.35. Elaborar e assinar juntamente com os projetistas termo/declaração declarando 
que os projetos desenvolvidos atendem a todas as exigências normativas por 
temática. 

 

7.3. Qualquer serviço equivalente às atividades consideradas atribuições do Coordenador, não serão 
passíveis de remuneração, além do valor já previsto na planilha contratual. 

7.4. Caso sejam constatadas pela FISCALIZAÇÃO, deficiências na COORDENAÇÃO, a Contratada 
estará sujeita às sanções previstas contratualmente.   

7.5. A coordenação, conferência e compatibilização, em cada uma das etapas, ao longo do 
desenvolvimento de todos os serviços e projetos, serão de total responsabilidade do 
COORDENADOR TÉCNICO. Antes de serem entregues, todas as pranchas e planilhas deverão ser 
assinadas, em carimbo específico, pelo COORDENADOR TÉCNICO, bem como pelos projetistas e 
RT’s, se for o caso. 

8. EQUIPAMENTOS 

Todos os profissionais da equipe técnica deverão ter à sua disposição, fornecidos pela CONTRATADA, 
os equipamentos e materiais necessários ao desempenho de suas funções no escritório e em campo, 
incluindo todos os equipamentos de proteção individual necessários e os equipamentos de proteção 
coletiva, quando exigíveis, aos serviços de campo conforme determina a Secretaria do Trabalho do 
Ministério da Economia. 

9. DOCUMENTOS EXIGÍVEIS APÓS A CONTRATAÇÃO 

9.1. A CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
contados da ordem de serviço, a seguinte documentação: 

9.1.1. ART e/ou RRT da CONTRATADA, em nome de quaisquer dos seus responsáveis 
técnicos constantes da Certidão de Registro da Pessoa Jurídica junto à entidade 
profissional competente, cobrindo todo escopo do contrato; 

9.1.2. Relação da Equipe Técnica cobrindo todo escopo contratado com o nome de cada 
profissional e a função que desempenhará na equipe, com uma cópia do currículo 
atualizado de cada profissional; 

9.1.3. Comprovação de integração dos profissionais da equipe técnica, feita através de 
cópia do Contrato de Trabalho do profissional; ou Carteira de Trabalho e 
Previdência Social – CTPS; ou cópia do Contrato Social da empresa em que consta 
o profissional integrante da sociedade, além da devida Certidão de Registro na 
entidade profissional competente como RT da Contratada; ou, ainda, através do 
contrato de prestação de serviços regido pela legislação civil comum, devidamente 
registrado no cartório competente e/ou na entidade profissional competente, 
conforme preconizam o art. 1º, da Lei Federal 6.496/1977 e o art. 45, da Lei Federal 
12.378/2010; 

9.1.4. ART e/ou RRT de todos os profissionais que compõem a equipe técnica para cada 
temática incluída no contrato, vinculadas à ART e/ou RRT da CONTRATADA; 
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9.1.5. Declaração da CONTRATADA comprovando a existência de instalações e/ou 
equipamentos de apoio na região metropolitana de Belo Horizonte para fins de 
recebimento de correspondências ou eventuais reuniões presenciais – cabe 
ressaltar que mesmo que os serviços sejam elaborados em escritórios fora da 
região metropolitana de Belo Horizonte, o coordenador e os projetistas devem 
comparecer presencialmente sempre que solicitados pela Fiscalização, sem ônus 
para a CONTRATANTE; 

9.1.6. Detalhamento e quantificação dos serviços a serem desenvolvidos pela 
CONTRATADA; 

9.1.7. Cronograma Físico-Financeiro. 

9.2. A CONTRATADA deverá também apresentar à Gerência de Segurança e Medicina do Trabalho da 
SUDECAP no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da ordem de serviço a seguinte 
documentação: 

9.2.1. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, quando for o caso;  
9.2.2. Certificado de Treinamento Introdutório de 6 (seis) horas de acordo com a NR-18 

item 18.28.2, destinado a todos os empregados no serviço;  
9.2.3. Modelo de Ficha Técnica de Distribuição de Equipamento de Proteção Individual, 

devidamente preenchida, de todos os empregados no serviço; 
9.2.4. Cópia de registro de todos os empregados no serviço;  
9.2.5. Registro do Técnico de Segurança, quando exigível; 
9.2.6. Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO com os Atestados 

de Saúde Ocupacional - ASO dos empregados; 
9.2.7. Cópia da(s) ordem(ns) de serviço sobre segurança e saúde no trabalho entregue(s) 

aos empregados, conforme o item 1.7.b da NR-1. 

9.3. O planejamento completo dos Serviços, que apresente etapas/atividades detalhadas por semanas, 
será apresentado à FISCALIZAÇÃO por meio do cronograma físico-financeiro, que deverá ter os 
seus respectivos percentuais físicos em concordância com o cronograma da proposta. Deverá estar 
incluído neste cronograma o prazo de execução dos serviços, contendo todas as etapas e fases de 
desenvolvimento, além da entrega dos documentos listados no item 9.1. 

9.4. Os prazos de execução dos serviços e estudos, constantes no Cronograma Físico-Financeiro 
apresentado neste Projeto Básico são referências e a CONTRATADA poderá realizar adequações 
dos mesmos, em comum acordo e sob a aprovação da SUDECAP, após a emissão da Ordem de 
Serviço. 

9.5. A CONTRATADA deverá observar o prazo do parag. 1º do art. 28 da Resolução nº 1.025/2009 do 
CONFEA para o registro da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da obra e/ou serviço, e 
o prazo dos insc. I e II, do art. 2º da Resolução nº 91/2014 do CAU/BR para Registro de 
Responsabilidade Técnica – RRT de obras e serviços técnicos no âmbito da Arquitetura e 
Urbanismo.  

9.6. A CONTRATADA ficará sujeita à multa, conforme disposto no contrato a partir do momento que não 
cumprir prazo de qualquer atividade contratual.  

10. PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS 

10.1. Na data de emissão da ordem de serviço, a SUDECAP promoverá uma Reunião de Definição de 
Diretrizes com a CONTRATADA no qual: apresentará a FISCALIZAÇÃO; informará aos integrantes 
da equipe técnica o escopo detalhado dos trabalhos; promoverá esclarecimentos sobre os 
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procedimentos e padrões a serem adotados no planejamento, desenvolvimento e acompanhamento 
dos serviços.  

10.2. Nesta reunião serão fornecidos à empresa os seguintes documentos: 

10.2.1. Selos, formatos e templates a serem utilizados nos desenhos em meio digital; 
10.2.2. Modelo, em meio digital, para elaboração da planilha de quantitativos a ser 

orçada. 

10.3. A CONTRATADA deverá preencher o Relatório de Conhecimento do Contrato e Relatório de 
Conhecimento do Empreendimento conforme modelo fornecido pela FISCALIZAÇÃO, que será o 
documento adequado para comunicação de todos e quaisquer fatos, solicitações, análise, 
avaliações, etc., referentes à execução da obra e cumprimento do contrato. Este diário deve ter 
todos os dias a assinatura do engenheiro responsável pela obra da CONTRATADA, e no máximo 2 
(dois) dias úteis após, a assinatura do FISCAL com relatos e respostas, se for o caso. 

10.4. A CONTRATADA deverá apresentar o “Planejamento dos Serviços” com o uso do software MS 
PROJECT. Após aprovado a FISCALIZAÇÃO providenciará sua importação para o SGEE – 
“Sistema de Gerenciamento de Empreendimentos de Engenharia”, existente na SMOBI/SUDECAP. 
Será de responsabilidade da contratada, sem ônus para a SMOBI/SUDECAP, caso seja necessária, 
a distribuição por eventos, dos itens de serviços e respectivos quantitativos da planilha da 
CONTRATADA quando do planejamento com uso do MS Project. O planejamento deverá ser 
atualizado mensalmente, em conjunto entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA, repetindo-se o 
processo de importação para o SGEE.  

O planejamento dos serviços com o uso do software MS PROJECT, também será suporte para as 
reuniões de acompanhamento, quando necessário. 

10.5. O planejamento dos serviços promoverá: 

10.5.1. Análise do caminho crítico, tendo por base a rede CPM – Critrical Path Method, 
gerada pelo programa MS Project; 

10.5.2. Análise do planejamento semanal de atividades, lookahead (olhar adiante), ver 
detalhamento em 10.8; 

10.5.3. Alterações e impactos nas atividades. 

10.6. A CONTRATADA deverá obrigatoriamente respeitar os prazos definidos no “Planejamento dos 
Serviços”. 

10.7. Reuniões de Acompanhamento:  

Estão previstas reuniões de acompanhamento dos projetos/serviços, com a finalidade, entre 
outras, de apresentar a todos os participantes os objetivos e metas a serem atingidos, acompanhar 
o cronograma das atividades e as responsabilidades das partes, identificar e tomar ciência dos 
problemas durante a execução dos trabalhos e definir ações corretivas, apresentar os impactos 
em custos e prazos das alterações propostas. 

Além da Reunião de Definição de Diretrizes, definida no item 10.1, serão promovidas as seguintes 
reuniões de acompanhamento:  

10.7.1. Reuniões Periódicas 

Reuniões semanais, quinzenais, mensais ou à critério da FISCALIZAÇÃO, que ocorrerá 
na sede da SUDECAP ou no escritório da CONTRATADA, com  o objetivo de atualizar 
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o fluxo de planejamento, o acompanhamento de projetos e realizar esclarecimento de 
eventuais dúvidas. 

A SUDECAP poderá solicitar a presença dos profissionais envolvidos nos serviços 
nestas reuniões.  

10.7.2. Reunião para Recebimento de Serviços e Projetos 

A cada etapa, mais precisamente no início da fase de VERIFICAÇÃO DEFINITIVA 
deverá ser realizada reunião de apresentação e recebimento do projeto, com a 
participação do Coordenador e de todos os integrantes da equipe técnica da 
CONTRATADA envolvidos, bem como, da FISCALIZAÇÃO e da equipe de avaliação dos 
projetos, da parte da CONTRATANTE.  

10.7.3. Reunião de Programação de Obra e Orçamentação 

Reunião na fase final da execução do projeto, com a presença do COORDENADOR da 
empresa, da FISCALIZAÇÃO, de engenheiro/arquiteto designado pela Diretoria de 
Obras da SUDECAP, e de engenheiro/arquiteto orçamentista designado pelo 
Departamento de Orçamento de Empreendimentos. Tem por finalidade efetuar um 
check-list final visando a apresentação, análise e conferência de todos os projetos e 
planilhas com o enfoque na execução da obra. 

10.7.4. Reunião para Devolução de Serviços e Projetos 

Concluídas as fases de Verificação em cada etapa, a CONTRATANTE poderá solicitar 
à CONTRATADA, reunião para devolução dos serviços e projetos e para discussões 
sobre as alterações devidas, com a definição por parte da FISCALIZAÇÃO e dos 
participantes que julgar conveniente para compor a reunião. 

As reuniões deverão ser registradas em atas preferencialmente digitadas, contendo no mínimo os 
seguintes elementos:  

▪ Nome completo e instituições que representam os convocados e convidados e 

assinatura da ata pelos presentes; 

▪ Anotação dos ausentes que foram convidados ou convocados; 

▪ Os problemas relatados deverão apresentar um encaminhamento de solução, com 

o responsável pelo acompanhamento, com os prazos estabelecidos, a forma, o 

custo e o porquê da solução; 

▪ Relação das pessoas que receberão cópias da ata. 

10.8. Planejamento das atividades, LOOKAHEAD (OLHAR ADIANTE)  

10.8.1. Esta metodologia consiste em detalhar o gráfico de Gantt do empreendimento 
geral (cronograma físico fornecido pela software de acompanhamento atualizado). 
Esse detalhamento deverá contemplar todas as atividades possíveis de serem 
realizadas, contemplando a situação dos recursos necessários para o 
desenvolvimento das atividades. Deverão ser previstas atividades de reserva 
(backlog), que serão ativadas no caso de possíveis adiantamentos de tarefas ou 
no caso de impedimento da execução das atividades previstas. 
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Essas atividades não serão objeto de medição por constituírem-se em elemento essencial ao 
gerenciamento do contrato. 

11. DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS 

Todos os serviços deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e consistente, considerando as etapas 
do projeto e a inter-relação com as fases de desenvolvimento. 

O início do desenvolvimento de cada etapa ocorrerá somente mediante a autorização da FISCALIZAÇÂO. 

A falta de um ou mais documentos relativos à determinada etapa impedirá o recebimento dos demais 
serviços e a etapa será considerada não entregue. 

A falta de assinatura dos projetistas, RT’s nas documentações relativas à determinada etapa impedirá o 
recebimento dos demais serviços e a etapa será considerada não entregue. 

11.1. Etapas de Projeto 

Para efeitos da execução do objeto deste Projeto Básico da Licitação serão consideradas as 
seguintes etapas do ciclo de vida do projeto: 

11.1.1. Serviços Preliminares e Estudo de Alternativas 

Nesta etapa, deverão ser pesquisadas e coletadas todas as informações contidas nos 
estudos existentes que servirão de base para a elaboração dos serviços a serem 
desenvolvidos de cada temática, levando em consideração os seguintes dados:  

▪ Físicos (planialtimétricos; cadastrais; topografia, geotécnicos, geológicos, 

hídricos; climáticos; ecológicos; outros); 

▪ Técnicos; 

▪ Legais e Jurídicos; 

▪ Sociais; 

▪ Econômicos; 

▪ Financeiros; 

▪ Ambientais; 

▪ Levantamentos das interferências, mediante visita de campo, e consultas aos 

órgãos públicos junto às concessionárias de serviços públicos; 

▪ Outros dados relevantes para o desenvolvimento dos serviços. 

O Estudo de Alternativas compreende a formulação de alternativas de soluções 
estruturais e não estruturais para a solução dos problemas identificados ou para a 
implantação do empreendimento, envolvendo análise da viabilidade técnica, econômica, 
financeira, social e ambiental de forma a permitir a escolha da melhor alternativa, à prévia 
análise de custo/benefício, envolvendo cenários atuais e projeções futuras, que 
subsidiará a elaboração das etapas subsequentes. 

As alternativas deverão ser elaboradas considerando dentre outros, os aspectos 
apresentados na etapa de Serviços Preliminares e Levantamento de Dados, além dos 
critérios e premissas básicas estabelecidas para os estudos e projetos. 

De modo geral, as alternativas estudadas e apresentadas, deverão ser: 



    

Secretaria Municipal de Obras e  
Infraestrutura - SMOBI PROJETO BÁSICO DA LICITAÇÃO – ANEXO I Pág. n.º 19/29 

Assunto/Objeto: Contratação de serviço técnico profissional especializado para Elaboração de Estudos e Projetos de 
Drenagem e Urbanização – Empreendimentos  VLI - Readequação do Sistema de Drenagem Pluvial - Bairro das 
Indústrias;  Ruas Natal, Serra Negra e Promissões - Urbanização e Drenagem de Vias. 
 
Regional: Barreiro e Noroeste       Bairro: Indústrias e Santo André 

PLANO DE OBRAS: (PO2526); (PO: 2479); (PO:2507) Data: 07/01/2020 

PROCESSO N° 01-010.300/20-03 LICITAÇÃO SMOBI 006/2020-TP 
 

V 08.19A 

▪ Conceitualmente consistentes e atender aos objetivos propostos; 

▪ Tecnicamente exequíveis; 

▪ Baseadas em um pré-dimensionamento; 

▪ Econômica e financeiramente viáveis; 

▪  Ambientalmente aceitáveis: os impactos negativos ao meio ambiente devem ser 

determinados e compensados pelos impactos positivos; 

▪ Legalmente aceitáveis e administrativamente possíveis: devem respeitar os 

aspectos legais e administrativos. 

Como critérios para a seleção de alternativas deverão ser considerados: 

▪ Atendimento às premissas básicas de cada solicitação ou Programa; 

▪ Impactos positivos e negativos, vantagens e desvantagens das soluções 

propostas priorizando as de menor impacto social, econômico, ambiental; 

▪ Custos e prazos de execução da solução; 

▪ Custos de Manutenção e Operação.     

Para cada alternativa apresentada, a CONTRATADA deverá apresentar uma Planilha de 
Quantitativos com Estimativa de Custos e prazo estimado para as intervenções.  

A CONTRATADA deverá apresentar um relatório técnico conclusivo sobre todas as 
alternativas técnicas e os estudos de viabilidade realizados, contendo: 

▪ Introdução/Apresentação; 

▪ Justificativas do Empreendimento; 

▪ Histórico de Obras e Estudos Existentes; 

▪ Levantamentos e investigações efetuadas; 

▪ Análises técnicas efetuadas; 

▪ Soluções alternativas (econômicas, financeiras, físicas, jurídicas, legais); 

▪ Análises de Custo-Benefício; 

▪ Conclusões e recomendações; 

▪ Documentos técnicos; 

▪ Desenhos (esquemas gráficos, diagramas, cronogramas, histogramas); 

▪  Tabelas; 

▪ Outros meios de representação. 

As principais alternativas selecionadas com base nas análises de viabilidade técnico-
econômica também devem ser comparadas considerando os aspectos socioambientais 
das alternativas, de maneira integrada aos demais aspectos técnicos, ficando 
demonstrado que estes aspectos não restringem nem oneram significativamente as suas 
implantações. 
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Deverá ser apresentada uma matriz comparativa entre as alternativas explicitando os 
pontos positivos e os negativos, bem como identificando a melhor alternativa, com base 
em uma metodologia que pese todas as temáticas relacionados. 

Informações mínimas para apresentação do estudo de alternativas: 

▪ Objetivo do projeto; 

▪ Área de influência do projeto; 

▪ O projeto das obras, incluindo estudo de alternativas técnico econômicas e 

seleção da solução mais atraente da alternativa selecionada; 

▪ Avaliação de custos das desapropriações necessárias; 

▪ Estudos específicos relacionados ao objeto do projeto; 

▪ Análise econômica e financeira da alternativa selecionada; 

▪ Avaliação da circulação viária na área de implantação do empreendimento, 

incorporando, quando necessário, dados obtidos do dsv/cet de contagens de 

tráfego; 

▪ Análises e recomendações para os problemas ambientais, quando houver; 

▪ Conclusões e recomendações para a fase seguinte do projeto; 

▪ Desenhos, incluindo localização, arranjos em planta, perfil e cortes, seções 

geológicas, detalhes típicos, entre outros. 

11.1.2. Anteprojeto 

O Anteprojeto constitui etapa destinada a apresentação do conjunto de documentos 
técnicos (desenhos e textos) que possibilitarão a caracterização da obra ou serviço 
planejado e que permitem a estimativa dos custos e prazos de execução dos seus 
serviços, bem como a elaboração dos Projetos de Engenharia. Além de estudos que 
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento dos impactos ambientais do 
empreendimento, o Anteprojeto será constituído por um relatório justificativo, contendo 
a descrição e a avaliação da alternativa selecionada no Estudo de Alternativas, as suas 
características principais, os critérios, índices e parâmetros utilizados, as demandas a 
serem atendidas e o pré-dimensionamento dos sistemas e estruturas previstas, além de 
uma planilha de quantitativos com estimativa de custos e memória. Deverão ser 
consideradas todas interferências entre os sistemas e estruturas propostas e 
apresentada a estimativa de custo do empreendimento. 

Deverão ser consideradas e compatibilizadas as interferências entre as soluções 
propostas e as redes de utilidade pública. 

11.1.3. Projetos de Engenharia 

Etapa na qual são trabalhados todos os elementos necessários e suficientes, com nível 
de precisão adequado, para caracterizar a(s) obra(s) ou serviço(s) elaborado(s) com 
base nas etapas anteriormente realizadas, de modo a assegurar a viabilidade técnica e 
o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e possibilitar a 
avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. 
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Os projetos devem definir qualitativa e quantitativamente os atributos técnicos, 
econômicos e financeiros de um serviço ou obra de engenharia, com base em dados, 
elementos, informações, estudos, discriminações técnicas, cálculos, desenhos, normas, 
projeções e disposições especiais. Assim, a etapa de Projetos de Engenharia 
compreende os desenhos técnicos e o conjunto de documentos que detalham a obra, 
contendo: 

▪ O desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da 

obra e identificação clara de todos os seus elementos; 

▪ Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a 

minimizar a necessidade de modificações durante a realização da(s) obra(s);  

▪ Identificação de todos os serviços a executar e especificação de todos os 

materiais e equipamentos a serem utilizados;  

▪ Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, 

instalações provisórias e condições organizacionais para a obra; 

▪ Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 

compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de 

FISCALIZAÇÃO (inclusive critérios de medição) e outros dados necessários em 

cada caso;  

▪ Levantamento dos quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente 

avaliados, de modo a fundamentar o orçamento detalhado do custo global da 

obra realizado pela Administração Pública. 

▪ As soluções escolhidas devem considerar a economicidade da implantação e da 

manutenção do empreendimento, bem como requisitos de segurança, 

funcionalidade, adequação ao interesse público, condições de acessibilidade, 

conceitos de sustentabilidade, arquitetura bioclimática, eficiência energética, 

facilidade na execução da obra, sua conservação, durabilidade, adoção das 

normas técnicas pertinentes e o mínimo impacto ambiental. 

11.2. Fases de Desenvolvimento 

Dentro das etapas de projeto devem ser consideradas algumas fases de desenvolvimento 
fundamentais para uma boa execução, análise e controle dos serviços, tais como: 

11.2.1. Avaliação de órgãos externos 

Fase destinada à apreciação e avaliação do conjunto de informações técnicas 
necessárias para aprovação de órgãos externos com base nas exigências legais 
(municipal, estadual, federal), e à obtenção do alvará ou das licenças e demais 
documentos indispensáveis a sua implantação. Sendo que a responsabilidade das 
licenças ambientais e urbanísticas será da CONTRATANTE com o total apoio da 
CONTRATADA. 

11.2.2. Avaliação de conformidade 
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A avaliação de conformidade constitui-se por exame, análise, avaliação técnica de 
projetos estruturais e documentos correlatos, fundamentada por normas técnicas, 
especificações da CONTRATANTE e outras normas complementares e específicas, com 
o fim de concluir se os requisitos mínimos são atendidos. 

Para efeitos dos produtos/serviços executados presentes no escopo deste Projeto 
Básico da Licitação, a avaliação de conformidade se baseará nas exigências estipuladas 
pela Norma ABNT NBR 6118/2014 e outras normas que tenham interface com projeto 
de estruturas de concreto simples, armado e protendido. 

Em atendimento a norma ABNT NBR 6118/2014: Projeto de Estruturas de Concreto – 
Procedimento", o Projeto Estrutural será objeto de Avaliação da Conformidade, no qual, 
independente do contrato ter sido concluído, a CONTRATADA deverá apresentar a 
qualquer tempo todas as informações requeridas pela CONTRATANTE para subsidiar a 
avaliação, bem como, responder aos eventuais questionamentos e apontamentos de 
inconformidades. Ressalta-se que: a) para sanar inconformidades poderá haver a 
necessidade de promover correções nos projetos; b) a produção de documentos para 
atendimento ou em resposta à Avaliação da Conformidade deverá ser realizada sem 
custos para a CONTRATANTE. 

Esta etapa deverá ocorrer antes da construção e, de preferência, simultaneamente com 
a fase de projeto, conforme estipula o item 5.3 da referida norma, a ser desenvolvida por 
profissional independente e diferente do projetista, devendo a CONTRATANTE realizá-
la por conta própria ou por meio de contratação externa. 

11.2.3. Verificação Prévia 

A CONTRATADA deverá comunicar por escrito a conclusão dos trabalhos ao fim de cada 
etapa. Este comunicado deverá ser encaminhado juntamente com os documentos, 
projetos e serviços à CONTRATANTE. A partir deste momento inicia-se a fase de 
Verificação Prévia dos produtos/serviços, com o intuito de garantir que os produtos 
desenvolvidos contenham as informações necessárias para ser definitivamente 
verificado.  

Nesta fase, a CONTRATANTE terá 10 (dez) dias úteis para analisar e dar o aceite prévio 
ou indeferir a entrega dos produtos/serviços recebidos. 

Caso a verificação dos produtos/serviços aponte algum problema, falta de documentos 
ou incompatibilização, a CONTRATANTE devolverá o volume completo dos documentos 
para a CONTRATADA proceder às alterações e compatibilizações necessárias. Será 
elaborado pela FISCALIZAÇÃO a Ficha de Verificação, que será entregue à 
CONTRATADA. Na hipótese do indeferimento da documentação/projetos apresentados, 
a CONTRATADA terá prazo determinado para novo encaminhamento dos serviços.  

Uma única nova verificação será permitida. Caso a CONTRATADA não atenda ou 
justifique na íntegra às recomendações do Relatório de Verificação, impedindo, assim, o 
aceite e gerando uma nova verificação, a CONTRATADA será considerada inadimplente 
e estará sujeita às sanções previstas no Contrato. 

11.2.4. Verificação Definitiva 

Esta fase inicia-se após a Verificação Prévia, através de uma Reunião de 
Acompanhamento a ser agendada, para oficializar a entrega dos serviços e prestar os 
esclarecimentos cabíveis. Esta reunião deverá contar com a presença do 
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COORDENADOR e de todos os integrantes da equipe técnica da CONTRATADA 
envolvidos na etapa a ser avaliada, bem como da FISCALIZAÇÃO e da EQUIPE DE 
AVALIAÇÃO a ser designada pela CONTRATANTE. 

A EQUIPE DE AVALIAÇÃO fará uma análise dos produtos/serviços quanto aos critérios 
de qualidade estabelecidos neste Projeto Básico da Licitação. Entretanto, esta fase, bem 
como a fase de Verificação, não substitui a responsabilidade técnica da CONTRATADA, 
uma vez que não se caracteriza por avaliar o dimensionamento e não aborda a 
conferência sobre atendimentos de normas técnicas vigentes. Destaca-se que a 
CONTRATANTE submeterá os produtos para análise técnica dentro do prazo de garantia 
civil, estando a CONTRATADA, ciente de eventuais correções necessárias e da 
responsabilidade técnica existente. 

O prazo para analisar e dar o aceite ou indeferir a entrega dos produtos/serviços 
recebidos para esta fase será de até 20 (vinte) dias para as etapas de Serviços 
Preliminares e Levantamento de Dados e Estudo de Alternativas, 15 (quinze) dias para 
Anteprojeto e 40 (quarenta) dias para a etapa de elaboração de projetos. 

Caso os produtos/serviços apresentem a qualidade requerida, estes serão ACEITOS 
DEFINITIVAMENTE para a etapa. Se porventura apresentarem inconsistências, erros e 
não atendam a qualidade requerida, a CONTRATADA será acionada e entregue a Ficha 
de Verificação, podendo para isto ser realizada reuniões para novos esclarecimentos.  

Uma única nova avaliação será permitida. Caso a CONTRATADA não atenda ou 
justifique na íntegra às recomendações da Ficha de Verificação, impedindo assim, o 
aceite e gerando nova análise, a CONTRATADA será considerada inadimplente e estará 
sujeita às sanções previstas neste Projeto Básico da Licitação. 

No caso de aceite da documentação será o elaborado pela FISCALIZAÇÃO o registro 
de conclusão de etapa que informará à CONTRATADA que a próxima etapa prevista 
para o desenvolvimento dos projetos poderá ser iniciada. 

11.2.5. Programação de Obra e Orçamentação 

Trata-se de uma fase que ocorre no final da etapa de Projeto de Engenharia, na qual os 
serviços e produtos desenvolvidos no contrato são apresentados para o 
engenheiro/arquiteto designado pela Diretoria de Obras da SUDECAP, e pelo 
engenheiro/arquiteto orçamentista designado pelo Departamento de Orçamento de 
Empreendimentos em reunião específica de check list. 

Nesta fase, sugere-se que o engenheiro de obra e o engenheiro orçamentista avaliem e 
considerem a necessidade de complementação e/ou revisão nos projetos, planilhas, 
cronograma e memoriais, dentre outros apontando as inconsistências, erros ou falta de 
qualidade requerida. 

Caso necessário, a CONTRATADA deverá revisar os projetos, planilhas, cronograma e 
memoriais no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a reunião de check list. 

Uma única nova reunião para avaliação dos projetos, planilhas, cronograma e memoriais 
será permitida. Caso a CONTRATADA não atenda ou justifique na íntegra às 
recomendações apresentadas na reunião de check list, impedindo assim, o aceite e 
gerando nova análise, a CONTRATADA será considerada inadimplente e estará sujeita 
às sanções previstas no contrato. 

Caso não sejam apontadas inconformidades, principalmente pelo engenheiro de obra, a 
fase poderá ser concluída mediante formalização por meio de documento atestando que 
o projeto possui os elementos necessários para execução da obra. 

11.2.6. Emissão Final de cada Etapa 
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Com o aceite definitivo dos produtos/serviços a CONTRATADA fará a entrega final das 
atividades desenvolvidas na etapa, com prazo de 10 (dez) dias, conforme especificado 
a seguir: 

▪ Um volume encadernado em formato A1, assinado e dobrado contendo todos os 

desenhos, em papel sulfite, com gramatura mínima de 100 g/cm²; 

▪ Um volume encadernado em formato A3, sem dobrar contendo todos os 

desenhos, em papel sulfite, com gramatura mínima de 90 g/cm²; 

▪ Um volume encadernado em formato A4 contendo: Memorial Descritivo de todos 

os produtos, Especificações Técnicas, ART(s), Planilha de Quantitativos, 

Memória de Cálculo de Quantitativos e as Memórias de Cálculo de todos os 

dimensionamentos, Relatórios e Boletins de Sondagem e demais documentos 

técnicos. Todos os documentos deverão estar assinados pelo RT, inclusive com 

rubrica em todas as folhas. 

▪ Um CD/DVD contendo: 

- Todos os desenhos vinculados aos projetos em arquivos AUTOCAD-2007 
(formatados em “layout”, com quadro de layers, conforme definido no 
Procedimento Padrão) versão final e extensão .dwg, nomeados conforme os 
critérios e normas fixadas pela CONTRATANTE; 

- Todos os desenhos vinculados aos projetos Rasterizados/ Digitalizados em 
imagem com extensão .tif ou .pdf depois de aprovados e assinados, para 
arquivamento em meio digital; 

- Todos os desenhos vinculados aos projetos aprovados pelas 
Concessionárias e demais órgãos, devidamente assinados para 
arquivamento em meio digital, deverão ser digitalizados em imagem com 
extensão .tif ou .pdf exemplo: CEMIG, Telefonia, Corpo de Bombeiros, 
BHTRANS, etc.; 

- Planilha de quantitativos e cronograma físico-financeiro em arquivos do 
Excel, conforme modelo fornecido pela SUDECAP; 

- Memorial Descritivo, Memórias de Cálculo, Especificações Técnicas e demais 
documentos técnicos em arquivos com extensão .doc e/ou .xls; 

- O volume encadernado em formato A4 contendo: Memorial Descritivo de 
todos os produtos, Especificações Técnicas, ART(s), Planilha de 
Quantitativos, Memória de Cálculo de Quantitativos e as Memórias de Cálculo 
de todos os dimensionamentos, Relatórios e Boletins de Sondagem e demais 
documentos técnicos, todos assinados pelo RT, inclusive com rubrica em 
todas as páginas, deverá ser digitalizado em imagem com extensão .tif ou 
.pdf. 

▪ Declaração de atendimento a normas técnicas brasileiras, devendo conter as 

assinaturas dos projetistas, responsável técnico e coordenador. 
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12. REPRESENTAÇÃO DIGITAL 

12.1. A representação digital dos desenhos e documentos técnicos deve ser elaborada na Plataforma 
CAD (Computer Aided Design) preferencialmente através do software AutoCAD.  

12.2. Todos os desenhos, cadastros, topografias e estudos técnicos, depois de aprovados e assinados, 
deverão ser digitalizados em imagem .tif ou .pdf para arquivamento em meio digital. A mesma 
orientação é válida para memoriais e boletins de sondagens/ ensaios. 

13. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

13.1. Todos os trabalhos serão acompanhados e fiscalizados por agente público designado pela 
SUDECAP, que terá plenos poderes para verificar e fazer cumprir a perfeita elaboração do objeto 
contratado, de acordo com as exigências contratuais, especificações, normas técnicas, instruções 
técnicas e padrões de qualidade, desde o início dos serviços, até o seu recebimento definitivo. 

13.2. A execução do projeto será fiscalizada pela SUDECAP e/ou seus contratados, que tem atribuição 
de verificar se os serviços estão sendo cumpridos, se as concepções ou soluções propostas 
atendem as exigências do Procedimento para Elaboração e Apresentação de Projetos de 
Edificações e Infraestrutura da SUDECAP, 8ª edição, das especificações do Caderno de Encargos 
da SUDECAP, das normas da ABNT e legislações vigentes, analisar e decidir sobre proposições da 
CONTRATADA que visem melhorar a execução dos serviços qualitativamente, fazer comunicados 
quanto a qualquer falha da CONTRATADA, recomendar aplicação de advertências, multas ou 
outras penalidades no contrato  

13.3. A FISCALIZAÇÃO realizará a validação das medições devidas pelos serviços executados, 
entregues e aceitos.  

13.4. Caberá à FISCALIZAÇÃO, quando julgar necessário, fazer notificações, recomendar a aplicação 
de advertência, multas ou outras sugerir as penalidades presentes na Lei n° 8666/1993, conforme 
estabelece o contrato previstas no contrato e tomar todas as providências e demais ações 
necessárias ao que propicie o bom andamento dos serviços. 

13.5. A FISCALIZAÇÃO deverá analisar e deliberar sobre proposições da CONTRATADA que visem 
melhorar os estudos e serviços qualitativamente. As soluções referentes aos trabalhos 
desenvolvidos deverão ser previamente discutidas com a FISCALIZAÇÃO. 

13.6. A segurança e saúde ocupacional serão verificadas por engenheiro/técnico de segurança da 
SUDECAP, em vistorias periódicas e sem aviso prévio. Sendo observadas não conformidades ou 
irregularidades, as mesmas serão anotadas em relatório de vistoria, que será entregue à 
FISCALIZAÇÃO para repassar à CONTRATADA. Essas não conformidades e irregularidades 
deverão ser prontamente solucionadas, sob pena de advertência e outras penalidades previstas em 
contrato. 

13.7. O objeto ora constante neste Projeto Básico da Licitação será fiscalizado pela Gerência de Projetos 
IV da SUDECAP 

13.8. A FISCALIZAÇÃO de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade resultante do inadequado 
uso das normas técnicas, instruções técnicas e legislações vigentes, vícios redibitórios, 
especificações de materiais impróprios ou de qualidade inadequada. A ocorrência de fatos dessa 
espécie não implicará em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e 
representantes. 
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13.8.1. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 
execução de todos os serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer 
a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente por Fiscais e 
substitutos designados. 

14. MEDIÇÕES 

14.1. Os serviços serão medidos mensalmente, conforme as etapas e serviços executados, entregues 
e aceitos, considerando os preços unitários da planilha contratual e o cronograma físico financeiro 
contratual. Serviços não aceitos pela FISCALIZAÇÃO não serão objeto de medição. Em nenhuma 
hipótese poderá haver antecipação de medição de serviços ou medição de serviços sem a devida 
cobertura contratual.  

14.2. As medições serão elaboradas relativas aos serviços executados, entregues e aceitos, no período 
do dia 16 do mês anterior até o dia 15 do mês em curso, pela FISCALIZAÇÃO, com a participação 
da CONTRATADA, e será formalizada e datada no último dia de cada mês. 

14.3. Para a efetivação da medição até o dia 15 do mês em curso, a CONTRATADA deverá respeitar o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis para análise da minuta de medição. 

14.4. A liberação do processamento da medição inicial ficará vinculada à: 

14.4.1. ART e/ou RRT da CONTRATADA; 
14.4.2. Relação da Equipe Técnica; 
14.4.3. Comprovação de integração dos profissionais da equipe técnica; 
14.4.4. ART e/ou RRT de todos os profissionais que compõem a equipe técnica; 
14.4.5. Documentação relativa à Segurança e Saúde Ocupacional; 
14.4.6. Declaração da CONTRATADA comprovando a existência de instalações e 

equipamentos adequados para a execução de serviços na região metropolitana de 
Belo Horizonte; 

14.4.7. Detalhamento e quantificação dos serviços a serem desenvolvidos pela 
CONTRATADA; 

14.4.8. Apresentação do “Planejamento dos Serviços” com o uso do software MS 
PROJECT, conforme item 10.4. 

14.5. Mensalmente, a liberação do processamento da medição ficará vinculada à: 

14.5.1. Apresentação do “Planejamento dos Serviços” atualizado com o uso do software 
MS PROJECT, conforme item 10.4 e Relatório de Acompanhamento Mensal. 

14.6. Todos os serviços serão medidos conforme unidade de referência da planilha contratual e 
obedecendo aos critérios relacionados abaixo ou, na ausência deste conforme o Procedimento para 
Elaboração e Apresentação de Projetos de Edificações e Infraestrutura da SUDECAP: 

14.6.1. Serviço 

14.6.1.1. Relatórios, estudos e Laudos 

▪ Entrega do relatório: 50% 

▪ Aceite do relatório: 50% 

14.6.1.2. Projetos 

▪ Verificação prévia: 40% 
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▪ Verificação definitiva: 40% 

▪ Emissão final: 20% 

14.6.1.3. Planilha de quantidades 

● Verificação prévia: 50% 
● Aceite e Emissão final: 50% 

 
14.7. No caso dos projetos em que o critério de medição seja o número de formatos apresentados, a 

escala de apresentação e a distribuição dos desenhos deverá ser sempre previamente acordada e 
posteriormente aprovada pela Fiscalização. 

14.8. Para todos os projetos cuja unidade de medição for quilômetro, será medido, no mínimo, 0,70 km 
por empreendimento, mesmo nos casos em que a metragem efetivamente projetada for inferior a 
este valor, exceto aqueles referentes aos serviços de topografia. Caso um empreendimento seja 
composto de um conjunto de vias, será considerado o somatório das extensões de cada via. 

14.9. Os projetos deverão ser apresentados sempre em formatos A1, ou, conforme acordado com a 
supervisão e em casos especiais deverá ser adotada a Tabela de Equivalência de Formatos do 
Procedimento para Elaboração e Apresentação de Projetos de Infraestrutura. 

14.10. Coordenação 

14.10.1. A medição da Coordenação ocorrerá proporcionalmente à representação 
dos serviços medidos, devendo ocorre da seguinte forma: 

𝐶 =
𝑀

𝑉 − 𝐶
× 100 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

sendo, 

CM – Medição da Coordenação; 

MM – Medição dos serviços entregues e aceitos/aprovados; 

VC – Valor total contratual; 

C – Valor contratual da Coordenação. 

14.10.2. O valor total medido para a coordenação não poderá ultrapassar o seu valor 
contratual. 

14.10.3. Em caso de aditivo contratual de valor, o valor da coordenação poderá ser 
acrescido proporcionalmente à porcentagem solicitada para o aditivo de valor, 
desde que em que este resulte de aumento efetivo de serviços e esteja 
devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE. 

14.10.4. Em caso de redução dos serviços previstos contratualmente não haverá 
medição da coordenação sobre o valor dos serviços não executados. 

14.11. Nota Fiscal 

14.11.1. O prazo para pagamento da medição será de até 30 (trinta) dias, a contar da 
data do recebimento definitivo das Notas Fiscais/Faturas. 
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14.11.2. O recebimento das Notas Fiscais/Faturas, tratado no item 14.6.5.4, ocorrerá 
apenas no caso de regularidade com as condições e documentos listados nos itens 
14.4 e 14.5. 

14.11.3. Havendo irregularidade na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para 
pagamento previsto no item 14.6.5.4 será contado a partir da sua reapresentação, 
devidamente regularizada. 

14.11.4. Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do 
Município, incidirá correção monetária até o pagamento efetivo, processando-se o 
cálculo pro rata die com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo Especial – IPCA-E, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 
ou por outro índice oficial que vier a substituí-lo. 

 
15. PROPRIEDADE DOS DOCUMENTOS ENTREGUES 

Nos termos do Art. 111 da Lei nº 8.666/93, os direitos patrimoniais de todos os serviços desenvolvidos 
pela CONTRATADA serão cedidos ao município, que se reserva no direito de reutilizar, no todo ou em 
parte, todas as informações neles constantes sem ônus adicional e a seu exclusivo critério. 

É vedado à CONTRATADA divulgar ou promover publicidade dos produtos gerados através deste 
contrato, salvo com prévia autorização da SUDECAP. 

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 
SUDECAP. 

 
16. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 

16.1. Decorridos até 60 (sessenta) dias da conclusão dos serviços e desde que a CONTRATADA 
tenha corrigido, sem ônus para a SUDECAP, os desenhos e documentos porventura falhos, será 
emitido o "Termo de Recebimento Definitivo” dos projetos e serviços contratados.  

17. OUTRAS INFORMAÇÕES 

17.1. Ao final, com o recebimento definitivo dos produtos, a CONTRATADA e seus profissionais 
deverão realizar baixa em todas as ART e RRT relativas aos serviços realizados. 

 
Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2020. 

 
 
 
 
 

Engº Ana Luiza Passos De Marco 
Gerência de Projetos IV 
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Engº Weslei Fontes Rezende 

Departamento de Projetos de Infraestrutura 


