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1. OBJETIVO 

Este Projeto Básico de Licitação, parte integrante do edital de licitação, tem por objetivo estabelecer o conjunto 

de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o conjunto de 

serviços, objeto da contratação, e ainda: 

a) estabelecer que todos os serviços devam obedecer necessariamente às normas, especificações e 

procedimentos que orientem os processos de desenvolvimento, avaliação e aprovação de projetos; 

b) estabelecer a metodologia de planejamento gerencial das atividades de projeto: levantamento 

topográfico; estudo hidrológico; anteprojeto e projeto executivo, nas fases de verificação e aprovação; 

c) estabelecer o nível de qualidade desejada para os serviços; 

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 de Licitação os seguintes 

documentos: 

a) Planilha de Orçamento; 

b) Cronograma Físico Financeiro; 

c) Memória de cálculo do preço de venda; 

d) Composições de Preços Unitários; 

e) Procedimentos Padrão: 

e1) “Procedimento Padrão para Elaboração de Projetos Executivos de Infraestrutura Urbana para Vilas, 

Favelas e Áreas de Interesse Social”, Urbel 

e2) “Procedimento Padrão para Elaboração de Projetos Executivos de Edificação para Vilas, Favelas e 

Áreas de Interesse Social”, Urbel”  

e3) “Caderno de Normas e Padrões para Serviços de Topografia”, Urbel - 4ª Edição 

e4) “Procedimentos de Projetos Sudecap” - Capítulo 7 – Cadastros Técnicos, disponível no link: 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/projetos-de-infraestrutura 
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e5)  “Caderno de Encargos Sudecap” – 4ª Edição 

f) Projetos de arquitetura da tipologia Padrão Urbel P21 (“H” e “FITA””, 2 e 3 quartos); 

g) Modelos de “Relatórios de análise – ETAPA Anteprojeto”. 

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; 

d) Critérios de Medição; 

e) Cronograma Físico-Financeiro. 

 

2. OBJETO 

Constitui escopo da presente licitação, a elaboração de projetos de infraestrutura urbana e de edificações, 

incluindo: coordenação, elaboração estudos técnicos, serviços preliminares, anteprojetos, projetos básicos e 

executivos de engenharia e arquitetura, para implantação de unidades habitacionais e implantação de via 

veicular de acesso, denominada Rua Jornalista Euclides dos Santos (conforme planta de parcelamento), em 

área situada no Bairro Dom Silvério, entre as ruas Djalma Cassimiro de Araújo, Rua Coletora e Dezessete. 

2.1. Localização 

O terreno a ser utilizado para implantação das unidades habitacionais, objeto dessa licitação, 

corresponde aos lotes 01 a 09 do quarteirão 07 do CP 162.022-M, localizados na Rua Djalma Cassimiro 

de Araújo e aos lotes 10 a 19 do mesmo quarteirão, localizados na Rua Jornalista Euclides dos Santos, 

(a ser implantada) conforme apresentado no “Mapa de Localização”, figura 1.  
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Figura 1 – Mapa de Localização 

Fonte: Google Earth, 2021 

2.2. Projeto de Unidades Habitacionais  

Elaboração de Projetos de Implantação, estrutural de fundação e complementares para implantação de 

100 Unidades Habitacionais (UH) ou superior, a ser definido em função da capacidade máxima da área. 

Deverá ser proposto o maior número possível de conjuntos independentes, respeitando-se toda a 

legislação vigente.  As unidades habitacionais deverão ser de 2 e 3 quartos adotando-se como diretriz 

inicial uma proporção de 70% de 2 quartos e 30% de três quartos. 
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Deverão ser utilizadas, para as edificações, as Tipologias Padrão Urbel P21 - 5 PAVIMENTOS.  Poderão 

ser utilizados quaisquer um dos tipos abaixo relacionados e/ou combinações. São eles: 

 P21-F-2Q 5 Pavimentos – 2 unidades de 2 quartos por pavimento, total 10 UH 

 P21-F-3Q 5 Pavimentos – 2 unidades de 3 quartos por pavimento, total 10 UH 

 P21-H-2Q 5 Pavimentos – 4 unidades de 2 quartos por pavimento, total 20 UH 

 P21-H-3Q 5 Pavimentos – 4 unidades de 3 quartos por pavimento, total 20 UH 

Os projetos da Tipologia Padrão Urbel P21 já foram aprovados tanto pelo corpo técnico da Urbel quanto 

pela Subsecretaria de Regulação Urbana - SUREG.  

As unidades projetadas são 100% adaptáveis, ou seja, podem, a qualquer tempo, ser adaptadas a 

pessoas com deficiência, seguido as diretrizes da Resolução CMDPD/BH n⁰ 06/2019 que dispões sobre 

o Plano Municipal de Políticas para Pessoas com Deficiência, que tem como objetivos ampliar a política 

de atenção inclusiva e integral à pessoa com deficiência no âmbito do município de Belo Horizonte e 

garantir a acessibilidade, na perspectiva do desenho Universal, entre outros. 

Os projetos arquitetônicos das tipologias que deverão ser utilizadas para desenvolvimento das 

implantações de UH, integram o edital de licitação. Já os projetos complementares, (abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, elétrico, etc.), serão fornecidos durante a execução dos serviços. 

2.3. Projetos de Infraestrutura 

Os Projetos Executivos de Infraestrutura Urbana deverão ser subsidiados por todos os estudos e 

soluções técnicas necessárias para a implantação e consolidação da via, compreendendo: Levantamento 

Topográfico, Estudos Preliminares e os Projetos: Geométrico; Terraplenagem; Pavimentação; 

Drenagem; Estruturas/Contenções; Paisagismo; Relocação/Extensão de Serviços Públicos, 

Abastecimento de Água; Esgotamento Sanitário; Iluminação Pública; Urbanístico. 

Especificamente, trata-se da elaboração de projetos para subsidiar a implantação da via “Jornalista 

Euclides dos Santos”, Bairro Dom Silvério, lindeira ao terreno onde serão construídas as unidades 

habitacionais. 
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3. JUSTIFICATIVA 

A Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (Urbel) é a empresa pública responsável pela 

implementação da Política Municipal de Habitação Popular. Uma das Linhas Programáticas da Política 

Municipal de Habitação é a de Intervenções em Assentamentos de Interesse Social, onde estão inseridas as 

ações necessárias para requalificação local, dentre elas a construção de unidades habitacionais destinadas 

a reassentamento de famílias. 

O Córrego Cachoeirinha se junta ao Ribeirão Pampulha para formar o Ribeirão da Onça, em uma região 

densamente ocupada, inclusive por diversas interseções do sistema viário de Belo Horizonte. Ao longo do 

tempo, as calhas fluviais desses cursos de água foram sendo regularizadas com obras de desvios e 

canalizações, ajustando-se ao traçado do sistema viário. As últimas intervenções foram realizadas durante a 

construção da Linha Verde, que liga o centro ao aeroporto internacional, quando foram realizadas melhorias 

na Av. Cristiano Machado e de suas interseções com o Anel Rodoviário e Av. Bernardo Vasconcelos, com a 

construção de novos viadutos, sendo necessária uma adequação do canal do córrego Cachoeirinha, próximo 

à interseção da Av. Cristiano Machado com o Anel Rodoviário. 

Além disso, ocupações inadequadas das áreas da bacia hidrográfica ao longo do tempo e a consequente 

impermeabilização do solo configuram um cenário atual da região. Ao longo do tempo foram registradas 

diversas inundações nestes cursos de água. 

A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte já há algum tempo vem mobilizando recursos para a execução de 

obras nestes locais. Para tal, criou o empreendimento denominado “PAC Três Bacias”, que tem por objetivo 

reduzir o risco das enchentes nos Ribeirões Pampulha e Onça, na região das avenidas Cristiano Machado e 

dos bairros Belmonte, Ouro Minas, Ribeiro de Abreu, Novo Aarão Reis e adjacências, utilizando soluções de 

engenharia. 

Serão beneficiadas diretamente pela intervenção 36.250 famílias. Para implantação das obras físicas serão 

removidas e desapropriadas aproximadamente 1.300 famílias, com previsão de reassentamento de 576 

famílias em unidades habitacionais a serem construídas pela Prefeitura e as demais atendidas com aquisição 

de moradias pelo Programa de Reassentamento Monitorado em Função de Obras Públicas (PROAS) ou 

mediante indenização pelas benfeitorias e pelo terreno, no caso de desapropriação. 
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O objetivo desta contratação é a confecção de projetos executivos, objeto deste contrato, que contemplam 

propostas de implantação de unidades habitacionais e via de acesso. Deverão ser tecnicamente adequados 

e economicamente viáveis. 

Estes projetos subsidiarão a realização de obras que têm como objetivo a melhoria da qualidade de vida dos 

moradores que serão reassentados em unidades habitacionais, respeitando os requisitos mínimos de 

salubridade. Além disso, as famílias se tornarão legalmente donas dos imóveis, conquistarão endereço oficial 

reconhecido pela cidade e instituições, entre outros benefícios. 

O objeto da contratação está em conformidade com a Política Municipal de Habitação de Belo Horizonte e 

com o Plano Diretor de Drenagem Urbana de Belo Horizonte, considerando que está associado às 

intervenções físicas e sociais que fazem parte de um conjunto de ações para melhoria da qualidade de vida 

e segurança da população em relação às épocas de cheia, nos locais citados. 

A construção de 576 unidades habitacionais está prevista no Plano de Obras do Município de Belo Horizonte, 

código 0449:N2-S-INF-11.  As primeiras 100 unidades serão construídas em área já destinada para esse fim, 

cujos projetos são objeto desta contratação. 

 

4. ORIENTAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Todos os serviços a serem realizados constam na Planilha de Orçamento e das especificações constantes da 

documentação técnica apresentada, as quais deverão ser rigorosamente seguidas. 

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

empreendimento, para que tenha melhores condições de avaliar toda a complexidade e as exigências para 

os projetos. 

A CONTRATADA deverá realizar os trabalhos considerando sempre a qualidade dos projetos, os requisitos 

de segurança, funcionalidade, adequação ao interesse público, condições de acessibilidade, conceitos de 

sustentabilidade, arquitetura bioclimática e eficiência energética, e ainda, economia, facilidade na execução 

da obra, sua conservação, manutenção, durabilidade, adaptações para portadores de deficiência, adoção das 

normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho e o mínimo impacto ambiental. 

Os projetos deverão conter os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para 

caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços, objeto de licitação futura. Deverão ser 
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elaborados com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica 

e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilitem a avaliação do custo 

da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. Deverão conter os seguintes elementos: 

a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os 

seus elementos constitutivos com clareza; 

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade 

de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização 

das obras e montagem; 

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem 

como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar 

o caráter competitivo para a sua execução; 

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e 

condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, 

a estratégia de suprimentos, as normas de Fiscalização e outros dados necessários em cada caso; 

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e 

fornecimentos propriamente avaliados. 

Os serviços e projetos deverão indicar soluções e alternativas capazes de corrigir as deficiências encontradas 

na infraestrutura existente, nas áreas degradadas e áreas de preservação, considerando a viabilidade de 

implantação, impactos físicos, sociais e ambientais, o local da intervenção, o entorno existente e as demandas 

da comunidade, através de propostas embasadas em conhecimentos técnicos apurados, com qualidade e 

custos satisfatórios. 

A empresa deverá primar pela adoção de práticas sustentáveis que consistem no estabelecimento de ações 

que protejam o meio ambiente e promovam o lucro. São exemplos dessas ações a adoção de um sistema de 

gestão de resíduos, redução do consumo de papel, substituição de embalagens descartáveis de seus 

produtos, entre outros. 

Os serviços e projetos deverão considerar critérios e práticas sustentáveis. As propostas de intervenção 

deverão, entre outras: 
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 causar baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; 

 utilizar preferencialmente materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; 

 garantir maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; 

 garantir maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; 

 privilegiar o uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; 

 utilizar recursos naturais de origem sustentável. 

Os projetos deverão ser compatibilizados com as intervenções físicas já implantadas e/ou previstas, projetos 

e parcelamentos concluídos, em fase de elaboração ou em contratação, pelos diversos programas da PBH, 

conquistadas no Orçamento Participativo (OP) e em outros programas especiais que possam vir a ter 

interferência nas áreas de intervenções, quando for o caso. 

Para o desenvolvimento dos projetos, a CONTRATADA deverá considerar as condições topográficas 

adversas existentes, utilizando soluções técnicas capazes de subsidiar sua elaboração. 

Análises de caracterização de solos e dos maciços rochosos, sondagens e análises de estabilidade deverão 

ser executadas, de forma a garantir a estabilidade e durabilidade das soluções propostas, caso não sejam 

fornecidas pela Urbel. 

A escala dos desenhos deve ser definida de acordo com a representação que cada qual deve referenciar e 

ser suficiente para o completo entendimento do projeto, levando em conta as especificações contidas no 

“Procedimento Padrão para Elaboração de Projetos Executivos de Infraestrutura Urbana para Vilas, Favelas 

e Áreas De Interesse Social “, no “Procedimento Padrão para Elaboração de Projetos Executivos de 

Edificações em Vilas, Favelas e Áreas de Interesse Social” e no “Caderno de Normas e Padrões para Serviços 

de Topografia da Urbel”, integrantes do edital de licitação. 

Os projetos deverão ser subsidiados por todos os estudos e soluções técnicas necessárias para a implantação 

e consolidação geológico/geotécnica do local, quando for o caso. 

A representação digital dos desenhos de projetos deve ser elaborada na Plataforma CAD (Computer Aided 

Design), preferencialmente através do software Autocad. Os projetos elaborados através do software 

Autocad, (extensão dwg), deverão estar: 
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a) na escala 1:1, no “model”; 

b) formatados em paperspace na escala especificada no desenho; 

c) estar contidos em um único plano cartesiano de representação (desenho bidimensional – 2D). 

Arquivos digitais de desenho que não obedeçam aos parâmetros acima descritos serão considerados não 

aceitos e a etapa correspondente, não cumprida. 

4.1. Orçamento 

O valor global da presente licitação foi orçado 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. 

A Tabela de Preços foi elaborada de acordo com os Procedimentos Padrão para Elaboração de Projetos 

de Infraestrutura e Edificações editado pela SUDECAP, documento técnico onde constam especificações 

e normas de execução de cada serviço e que orientam e são base para os Procedimentos Padrão para 

Elaboração de Projetos de Infraestrutura e Edificações editado pela Urbel para as Vilas, Favelas e Áreas 

de Interesse Social. As composições de preços não tabeladas foram elaboradas com base nos insumos 

constantes da tabela de preços, mantendo-se fidelidade à metodologia da elaboração do orçamento. 

A Tabela de Preços encontra-se disponível no site: https://prefeitura.pbh.gov.br/ Sudecap/tabela-de - 

precos, e as composições de preços unitários tabelados, no site https:// prefeitura.pbh.gov.br 

/Sudecap/composicao-de-precos. 

Os quantitativos apresentados nas planilhas de orçamento são estimados e se baseiam em vistorias aos 

locais dos empreendimentos e/ou valores médios obtidos através de projetos de natureza semelhante. 

4.2. Tecnologia BIM    

Em 2 de abril de 2020 o Governo Federal publicou o Decreto Federal nº 10.306 que estabelece a 

utilização do Building Information Modelling na execução direta ou indireta de obras e serviços de 

engenharia realizada pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal, no âmbito da 

Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling - Estratégia BIM BR, instituída 

pelo Decreto nº 9.983, de 22 de agosto de 2019. De acordo com o decreto a implementação 

do BIM ocorrerá de forma gradual, com início já em 2021.  



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 12/51 

Assunto/Objeto: Elaboração de Anteprojetos, Projetos Básicos e Projetos Executivos de Implantação de 

Edificações para o reassentamento das famílias removidas em função de Intervenções para redução do risco 

de inundações nas bacias dos córregos Cachoeirinha, Pampulha e Onça, em área no bairro Dom Silvério. 

Regional: Nordeste 

PLANO DE OBRAS: 2635-NE-U-HAB-20 Data: 13/12/2021 

PROCESSO: 01-046.996/21-24 LICITAÇÃO: URBEL/SMOBI CC 012/2021 

 

Tendo em vista a necessidade de se: 

 Atender ao Decreto Federal nº 10.306 de 02/04/2020;  

 Acompanhar a Inovação Tecnológica na Indústria da Construção Civil; 

E ainda, de se obter: 

  Melhoria na compatibilização dos projetos; 

 Diminuição de retrabalho; 

 Melhoria nos processos de orçamentação, e consequente melhoria na quantificação de 

planilhas licitadas; 

 Melhoria do planejamento de obras; 

 Melhoria nos processos de medição. 

É desejável que os projetos sejam desenvolvidos através da tecnologia BIM (Building Information 

Modeling) no qual a informação parametrizada está associada a um todo, a um banco de informações 

inerentes a um projeto, integrado e modelado em três dimensões. 

 

5. LEGISLAÇÕES, NORMAS E REGULAMENTOS 

Todos os serviços devem obedecer necessariamente às normas, especificações e procedimentos que 

orientem os processos de desenvolvimento, avaliação e aprovação de projetos que se constituem em: 

a) o presente documento; 

b) “Procedimento Padrão para Elaboração de Projetos Executivos de Infraestrutura Urbana para Vilas, 

Favelas e Áreas de Interesse Social”, Urbel; 

c) “Procedimento Padrão para Elaboração de Projetos Executivos de Edificações para Vilas, Favelas e 

Áreas de Interesse Social”, Urbel; 

d) “Caderno de Normas e Padrões para Serviços de Topografia”, Urbel - 4ª Edição 

e) “Caderno de Encargos” Sudecap- 4ª Edição; 
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f) Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 

g) Lei n.⁰ 11.181/2019 (Plano Diretor), Lei n.º 9.725/2009 (Código de Edificações) e Lei n.º 8.616/2003 

(Código de Posturas) e legislação ambiental pertinente; 

h) Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional e pelas empresas estatais dependentes, como referencial normativo. 

A CONTRATADA deverá executar os projetos observando os requisitos estabelecidos na legislação 

urbanística ambiental vigentes, inclusive 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), bem como as diretrizes de concessionárias, órgãos públicos e programas específicos. 

Durante a elaboração dos projetos, deverão ser previstas interlocuções com todos os órgãos municipais e 

todas as concessionárias de serviços públicos, sempre que se fizerem necessárias, com a participação da 

Urbel.  

A CONTRATADA deverá encaminhar à Fiscalização da Urbel, uma cópia da correspondência de entrega do 

projeto no órgão competente ou concessionária para aprovação, até um dia após o seu protocolo, 

possibilitando assim o acompanhamento do processo de aprovação, que é de sua inteira responsabilidade. 

Quaisquer divergências entre as condições definidas no escopo proposto e aquelas apresentadas pelo 

projetista deverão ser discutidas oficialmente com a Fiscalização da Urbel, antes da continuidade dos 

serviços. 

O apoio técnico ao “Caderno de Encargos Sudecap –4ª Edição” é de responsabilidade da Gerencia de Normas 

e Padrões (Genpa), da SUDECAP, localizada à Rua Guajajaras, n. º 1.107 - tel.: (31) 3277-8044. 

O apoio técnico ao “Procedimento Padrão para Contratação e Elaboração de Projetos Executivos de 

Infraestrutura Urbana para Vilas, Favelas e Áreas de Interesse Social”, ao “Procedimento Padrão para 

Contratação e Elaboração de Projetos Executivos de Unidades Habitacionais para Reassentamento em Áreas 

de Interesse Social” e ao “Caderno de Normas e Padrões de Serviços de Topografia” é de responsabilidade 

da Divisão de Projetos da Urbel, localizada na Av. do Contorno 6.664, 3º andar, tel. 3277-6400. 

A CONTRATADA deverá manter uma cópia impressa ou digital do “Caderno de Encargos da SUDECAP”, do 
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“Procedimento Padrão para Elaboração de Projetos Executivos de Infraestrutura Urbana para Vilas, Favelas 

e Áreas de Interesse Social”, do “Procedimento Padrão para Elaboração de Projetos Executivos de 

Edificações para Vilas, Favelas e Áreas de Interesse Social” e do “Caderno de Normas e Padrões de Serviços 

de Topografia”, no escritório onde os projetos serão elaborados. 

A CONTRATANTE ficará autorizada a alterar, ou modificar os projetos e demais documentos recebidos em 

razão do Contrato, independente de autorização do Autor, situação essa em que cessará a responsabilidade 

técnica do Autor sobre o(s) projeto(s) e documento(s) modificado(s). 

A CONTRATADA deverá fazer o registro da responsabilidade técnica da empresa referente à execução do 

objeto dessa contratação, junto ao órgão competente, em nome de quaisquer dos responsáveis técnicos 

constantes da Certidão de Registro da Pessoa Jurídica. Deverá também fazer o registro da responsabilidade 

técnica do profissional que efetivamente comandará a execução dos serviços. Caso o responsável técnico 

pela empresa seja aquele que efetivamente comandará a execução dos serviços, o segundo registro fica 

automaticamente suprimido. 

A CONTRATADA deverá ainda observar o prazo do parágrafo 1º do art. 28 da Resolução n.º 1.025/2009 do 

CONFEA para o registro da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do serviço, e o prazo dos incisos 

I e II, do art. 2º da Resolução n.º 91/2014 do CAU/BR para Registro de Responsabilidade Técnica – RRT de 

serviços técnicos no âmbito da Arquitetura e Urbanismo. 

 

6. ETAPAS DOS SERVIÇOS 

A sequência das etapas de projeto deve ser programada cronologicamente, segundo critérios de coordenação 

e subordinação, de modo que a produção das informações possa ser acumulada, detalhada e articulada 

progressivamente, até a conclusão dos projetos. Todas as informações coletadas deverão ser incorporadas 

às memórias dos projetos executivos ou dos serviços desenvolvidos. 

Enquanto os projetos e/ou serviços não forem aprovados pela Fiscalização da Urbel, a CONTRATADA deverá 

entregar quantas cópias e plotagens forem necessárias. 

É de responsabilidade da CONTRATADA a conferência dos desenhos feitos pelos seus desenhistas / 

cadistas. A entrega de desenhos com ocorrência de erros implicará em advertência, podendo, em caso de 

reincidência, a CONTRATADA ser considerada inadimplente. 
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Todos os projetos e/ou serviços deverão ser entregues compatibilizados e conjuntamente. A falta de um ou 

mais documentos, serviços e/ou projetos impedirá o recebimento dos demais e a etapa correspondente será 

considerada não cumprida; 

O desenvolvimento dos projetos se dará conforme descrito a seguir:  

6.1. Serviços de Topografia 

Os serviços de topografia deverão ser iniciados após a emissão da ordem de serviço. Serão agendadas 

visitas ao local do empreendimento acompanhadas pela FISCALIZAÇÃO e outros representantes da 

Urbel, juntamente com toda a equipe que elaborará os projetos.  

Após o conhecimento área do empreendimento, a CONTRATADA deverá encaminhar proposta de 

delimitação da área a ser levantada, para avaliação e aprovação formal da FISCALIZAÇÃO, 

considerando a abrangência do levantamento e ainda eventuais pontos de lançamentos.  

Só serão aceitos os serviços de Transporte de Coordenadas e Referências de Níveis (RN) executados 

com o uso de Estação Total. 

Para o lançamento dos Cadastros de Parcelamento (CP) deverá ser solicitado ao Fiscal da URBEL os 

arquivos em formato DWG. Todos os Cadastros de Parcelamento (CP) em formato “DWG” devem ser 

elaborados e fornecidos pela SUREG/BH, após solicitação da URBEL. 

Deverão ser entregues para a verificação: 

 Desenho plotado em papel sulfite; 

 Arquivo DWG do desenho em CD; 

 Cadernetas de Campo do serviço executado. Nas cadernetas deverão constar as seguintes 

informações: Diagrama e memória do transporte de marcos, cadernetas de locação com amarrações, 

cadernetas de nivelamento, cadernetas de cadastro, cadernetas de seções transversais, croquis dos 

levantamentos. As cadernetas citadas deverão conter o nome ou número do ponto, descrição do 

ponto, ângulo horizontal e vertical, altura do instrumento e do prisma, coordenadas N/E e cota do 

ponto. 
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 Memória do transporte de Referências de Nível (RN), com nivelamento e contranivelamento 

geométricos, sendo ainda que as auxiliares do nivelamento não poderão ser iguais às do 

contranivelamento. 

Caso seja contatado pela FISCALIZAÇÃO que o levantamento topográfico possui insuficiência de 

número de pontos cadastrados ou de informações, mesmo durante as etapas de Anteprojeto e Projeto 

Básico, a CONTRATADA deverá providenciar sua complementação, a critério da FISCALIZAÇÃO, sem 

ônus para a URBEL. 

6.2. Anteprojetos 

Etapa destinada à concepção e à representação das características gerais e preliminares do 

empreendimento, do conjunto de informações técnicas provisórias e ordenação dos dados disponíveis, 

bem como de eventuais condicionantes, visando a definição das diretrizes iniciais que sirvam de base 

para os estágios subsequentes e propiciem avaliar com relativa antecedência a qualidade e as 

estimativas de custos e prazos dos serviços implicados. O Anteprojeto visa subsidiar a análise e escolha 

da solução que melhor responda à Proposta Técnica, sob os aspectos legal, técnico, econômico e 

ambiental do empreendimento. 

Esta etapa se iniciará com uma reunião para definição de diretrizes, na qual deverão participar todos os 

profissionais que atuarão na elaboração dos anteprojetos. A ausência de qualquer um dos profissionais 

da CONTRATADA impedirá a realização da reunião e a etapa será considerada não iniciada por 

inadimplência da mesma. 

Durante a elaboração dos anteprojetos deverão ser analisadas e compatibilizadas as soluções propostas 

com todas as interferências das redes de utilidade pública, além das definições legais. Esta concepção 

subsidiará as etapas de projeto básico e/ou executivo. 

Com base no anteprojeto caberá à CONTRATADA apresentar uma planilha de orçamento preliminar, 

para execução da obra futura, (BDI incluso e percentual explicitado), conforme Planilha Padrão Urbel, a 

ser fornecida no início desta etapa. 

Nesta etapa deverão ser apresentados os serviços e/ou projetos abaixo relacionados: 
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a) Infraestrutura 

 Anteprojeto contemplando os estudos de drenagem, esgotamento sanitário, geometria, 

terraplenagem, indicação de contenções, urbanístico entre outros. Os anteprojetos deverão 

conter, no mínimo, os itens apontados nos modelos de “Relatórios de Análise – Fase Anteprojeto” 

de cada especialidade, apresentados em anexo; 

  Estudo Hidrológico; 

 Modelagem 3D Parametrizada do Anteprojeto Urbanístico (mediante demanda da 

fiscalização), passível de aferição dos níveis, distâncias e coordenadas, contendo: 

 Terreno modificado com os níveis propostos no anteprojeto, incluindo modelação dos cortes, 

aterros e taludes; 

 Edificações existentes modeladas com a correta volumetria e níveis de implantação; 

 Modelagem de todos os elementos construtivos propostos devidamente georreferenciados. 

 Elementos construtivos representados com adequada diferenciação de cores para facilitar a 

compreensão do modelo; 

 Edificações com previsão de remoção: deverão ser representadas com transparência de 50% 

e cor diferente das edificações que serão mantidas e/ou novas edificações propostas; 

b) Implantação de Unidades Habitacionais 

Os estudos de implantação, observando a legislação urbanística e ambiental vigente, deverão 

conter as seguintes informações: 

 parâmetros urbanísticos e cálculo aproximado desses parâmetros para a implantação 

proposta (inclusive área permeável, área edificada, possibilidade de ampliação futura da 

edificação); 

 definição de acessos de pedestres do logradouro às moradias e as rotas acessíveis; 

 definição de acesso veicular do logradouro às vagas de estacionamento; 

 estacionamento com nº mínimo de vagas, incluindo vagas acessíveis; 

 cotas dos afastamentos; 
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 níveis principais, incluindo o nível do logradouro no acesso; 

 rampas e escadas, com informação de declividade;  

 nomenclatura de áreas, escala, norte e curvas de nível identificadas; 

 CP completo com número de identificação;  

 deverão ser previstos espaços permeáveis nos locais onde exista maior quantidade de 

vegetação. 

c) levantamento de vegetação arbórea 

 O terreno a ser utilizado para implantação das unidades habitacionais e a área destinada 

à implantação da Rua Jornalista Euclides dos Santos encontram-se ocupados por maciço 

arbóreo que deverá ser previamente caracterizado, contemplando as seguintes 

informações:  

a. localização exata de todos os espécimes arbóreos existentes, com altura 

superior a 1,5 m (um metro e meio), devidamente numerados e com identificação 

para os espécimes que são objeto de supressão; 

b. planilha de identificação dos espécimes arbóreos, contendo, para cada um deles, 

a numeração recebida, altura e intervenção requerida, quando for o caso; 

c. registro fotográfico de cada árvore a ser suprimida, com pelo menos uma foto 

situacional e, pelo menos, três imagens distintas da totalidade de sua copa, com 

resolução mínima que viabilize a análise. 

 a concepção da implantação das unidades habitacionais, bem como de implantação da 

Rua Jornalista Euclides dos Santos, juntamente com o levantamento arbóreo realizado, 

deverão ser submetidos à análise pela SMMA. 

d) Orçamento Preliminar. 

Todos os serviços e/ou anteprojetos deverão ser entregues concomitantemente, compatibilizados, 

assinados e carimbados pelos Responsáveis Técnicos da CONTRATADA (Empresa e Projeto). A falta 

de um ou mais documentos, serviços e/ou projetos, impedirá o recebimento dos demais e a etapa será 

considerada não entregue. 
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Deverão ser elaborados tantos anteprojetos quantos forem necessários até a aprovação pela 

Fiscalização e pelos órgãos envolvidos. 

Deverão ser entregues tantas plotagens (papel sulfite) e cópias quantas necessárias, com as devidas 

alterações solicitadas, até que os serviços e/ou projetos desta etapa sejam definitivamente aceitos pela 

Fiscalização da CONTRATANTE. 

Somente após a aprovação do anteprojeto a CONTRATADA estará autorizada a iniciar os projetos 

básicos e/ou executivos. 

6.3. Investigações Geotécnicas 

Após a aprovação dos anteprojetos será dado início à etapa de investigações geotécnicas. Esta etapa 

se caracteriza pela realização de planos de sondagem, a ser avaliados pela Fiscalização da Urbel, nos 

quais deverá ser apresentada proposta de localização dos furos de sondagem que serão executados. 

Estas plantas não serão objeto de medição. 

Após análise e aprovação dos Planos de Sondagem, pela Fiscalização, a CONTRATADA poderá dar 

início à mobilização, perfuração e elaboração dos relatórios de sondagem a trado e/ou à percussão e/ou 

rotativa além da elaboração de laudo geológico/geotécnico, caso necessário. 

A CONTRATADA deverá informar à Fiscalização, com antecedência mínima de sete dias, as datas e 

horários de execução das perfurações, para que as mesmas possam ser acompanhadas por técnicos da 

Urbel. 

6.4. Projetos Básicos 

Após a aprovação dos anteprojetos serão realizadas novas reuniões de definição de diretrizes para que 

a CONTRATADA possa dar início à elaboração dos projetos BÁSICOS. 

Os projetos básicos são constituídos pelo conjunto de informações técnicas necessárias, suficientemente 

claras e coerentes com as diretrizes indicadas no Anteprojeto. Estes projetos deverão caracterizar os 

serviços e obras objeto do contrato, assegurando a viabilidade técnica do empreendimento e a respectiva 

elaboração dos projetos executivos. 
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Deverão apresentar também o detalhamento necessário para a perfeita definição e quantificação dos 

materiais, equipamentos e serviços relativos, além da correta avaliação do custo e definição dos métodos 

e prazos de execução. 

Em complementação às diretrizes apresentadas nos Procedimentos Padrões para Elaboração de 

Projetos de Infraestrutura e de Edificações tem-se: 

I. Projeto Urbanístico 

O Projeto Urbanístico deverá apresentar planta geral e plantas de detalhamento. A Planta Geral 

deverá conter o cenário futuro da urbanização e todas as intervenções propostas, devidamente 

compatibilizadas e plantas de detalhamento. O Detalhamento do Projeto Urbanístico deverá 

contemplar todos os acessos, vistas, seções, canteiros, paisagismo (casos que não for necessário 

projeto específico) e elevações de todos os muros de contenção do projeto. As elevações dos muros 

de contenção do projeto deverão conter o nível projetado, o nível do solo natural e a altura visível 

do muro, a fim de subsidiar o posterior desenvolvimento do projeto estrutural de contenções. 

Todo o detalhamento deverá ser apresentado em escala adequada de forma a viabilizar a 

visualização de todas as características e especificações que se julguem necessárias ao completo 

entendimento do projeto. A escala das elevações deverá ser preferencialmente idêntica a escala da 

planta geral do empreendimento. 

II. Projeto de Terraplenagem 

O projeto de terraplenagem deverá apontar os pontos críticos de cortes e aterros. As propostas em 

talude deverão ser avaliadas para verificar sua estabilidade e para proposição de soluções 

estruturantes passivas ou ativas, quando necessário. As redes de drenagem projetadas deverão 

estar indicadas nas seções do projeto de terraplenagem a fim de verificar possíveis interferências. 

Deverão ser indicadas as edificações existentes que permanecerão e as que serão removidas. 

III. Projeto de Drenagem 

Os projetos de drenagem cujo lançamento das redes projetadas for previsto em um sistema de 

drenagem existente, não serão aprovados sem que seja feita a verificação de capacidade e 

funcionamento deste. O resultado desta verificação deverá ser registrado na memória de cálculo 

dos projetos e subsidiará o escopo total a ser desenvolvido. 
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As verificações das condições hidráulicas de lançamento e capacidade dos canais que receberão a 

contribuição dos sistemas de macro e microdrenagem projetados fazem parte dos estudos 

necessários à elaboração dos projetos, não sendo, portanto, passíveis de remuneração. 

Para todas as vias deverão ser elaborados os estudos hidrológicos e hidráulicos inclusive com o 

estudo de capacidade das sarjetas e bocas de lobo. Sem a apresentação destes estudos não serão 

efetuadas medições relativas aos projetos de drenagem. A avaliação da capacidade hidráulica dos 

dispositivos e/ou sistemas de drenagem existentes é obrigatória e de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

Nos casos em que for necessária implantação de rede de drenagem numa via já pavimentada, 

deverá ser elaborada proposta de recuperação do pavimento. 

IV. Parecer Geotécnico 

Durante a elaboração dos projetos estruturais de fundação e/ou contenções, a Fiscalização da Urbel 

poderá solicitar Parecer Geotécnico referente à análise e aprovação da solução apresentada quanto 

à viabilidade técnica e econômica.  

O Parecer Geotécnico é o relatório circunstanciado ou o esclarecimento técnico emitido por um 

profissional capacitado e legalmente habilitado sobre assunto na área de Geotecnia. O 

RESPONSÁVEL TÉCNICO do Parecer Geotécnico deve elaborar e apresentar um relato dos fatos 

apurados, sua interpretação e suas conclusões fundamentadas na matéria discutida.   

O Parecer Geotécnico pode ser desenvolvido para as seguintes intervenções, que, 

necessariamente, devem ser conhecidas pela CONTRATADA antes do início da realização dos 

serviços: 

 Escavações a céu aberto; 

 Aterros e cortes; 

 Fundações de estruturas; 

 Fundação de obra de arte especial; 

 Escoramento; 



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 22/51 

Assunto/Objeto: Elaboração de Anteprojetos, Projetos Básicos e Projetos Executivos de Implantação de 

Edificações para o reassentamento das famílias removidas em função de Intervenções para redução do risco 

de inundações nas bacias dos córregos Cachoeirinha, Pampulha e Onça, em área no bairro Dom Silvério. 

Regional: Nordeste 

PLANO DE OBRAS: 2635-NE-U-HAB-20 Data: 13/12/2021 

PROCESSO: 01-046.996/21-24 LICITAÇÃO: URBEL/SMOBI CC 012/2021 

 

 Contenções; 

 Sistemas de drenagem; 

 Rebaixamento de lençol freático; 

 Pavimentação; 

 Estabilização de taludes; 

 Áreas de empréstimo de solo.  

O escopo do Parecer é definido caso a caso pela CONTRATANTE. O documento deve ser preciso, 

sucinto e ordenado, contendo a metodologia, as técnicas e os critérios empregados, bem como a 

análise interpretativa das informações e dos resultados obtidos. Sua apresentação deve estar em 

conformidade com as normas técnicas vigentes. A CONTRATADA deve entregar o documento 

impresso e assinado bem como sua versão eletrônica, sendo uma em formato editável e outra em 

cópia digitalizada do original assinado, preferencialmente em formato pdf. 

V. Projeto de Supressão Arbórea 

O projeto de supressão arbórea deverá indicar todos os ‘indivíduos arbóreos’ a serem suprimidos 

considerando todas as intervenções necessárias no terreno para viabilizar as intervenções, de forma 

complementar ao levantamento arbóreo realizado na etapa de anteprojeto. 

A critério da fiscalização este projeto poderá subsidiar autorização de supressão a ser concedida 

pela SMMA. 

Após a finalização da etapa “Projeto Básico” não deverá haver nenhum tipo de dúvida quanto à 

concepção e diretrizes de projeto de todo o escopo. Os serviços ainda não executados deverão ser 

somente os relativos aos detalhamentos dos projetos aprovados, que serão desenvolvidos 

posteriormente na próxima etapa (Projeto Executivo). 

Cabe à CONTRATADA nesta etapa de projeto, desenvolver o Projeto Legal, representação do conjunto 

de informações técnicas necessárias à análise e aprovação, pelas autoridades competentes, da 

concepção do empreendimento com base nas exigências legais (municipal, estadual, federal) e à 

obtenção do alvará ou das licenças e demais documentos indispensáveis a sua implantação. À critério 

dos órgãos da PBH e autoridades competentes, os Projetos Básico e Legal poderão sofrer alterações, 
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aprovadas por quem de direito e comunicadas à CONTRATADA, com a necessária antecedência, por 

intermédio da Fiscalização. 

Todos os serviços e os projetos básicos deverão ser entregues concomitantemente, compatibilizados, 

assinados e carimbados pelos Responsáveis Técnicos da CONTRATADA (Empresa e Projeto). 

6.5. Projetos Executivos 

Após a aprovação dos Projetos Básicos, a CONTRATADA poderá dar início à elaboração dos projetos 

EXECUTIVOS. 

Os Projetos Executivos se caracterizam pela apresentação do conjunto de informações técnicas e 

elementos necessários e suficientes para a execução completa dos empreendimentos, contendo de 

forma clara, precisa e completa a representação final de todas as indicações e detalhes construtivos, 

previamente definidos no Projeto Básico. Composto de projetos, devidamente compatibilizados e de 

acordo com as normas da ABNT e normas e padrões da PBH, este objetiva sempre a perfeita instalação, 

montagem e execução dos serviços e obras relativas ao objeto de contrato. 

Neles também estão contidos os dados necessários para elaboração dos orçamentos e cronogramas de 

execução da obra. 

Os projetos executivos deverão seguir as diretrizes já apresentadas neste Projeto Básico e deverão estar 

acompanhados dos seguintes documentos: 

a) Memorial descritivo que deverá conter todo o detalhamento do projeto realizado, elucidando 

pormenorizadamente cada dispositivo projetado e apresentar: 

 conceituação do projeto; 

 detalhamento e justificativa do tipo de solução adotada, incluindo abordagem afeta à sua 

viabilidade técnica e econômica; 

 normas adotadas para a realização dos cálculos; 

 premissas básicas adotadas durante o projeto; 

 objetivos do projeto; 

 detalhamento de materiais que deverão ser empregados na obra ou no produto; 
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 demais detalhes que podem ser importantes para o entendimento completo do projeto; 

 esclarecimento sobre itens críticos que conduziram adoção de determinado tipo de solução. 

O memorial descritivo deverá ainda abordar os aspectos relacionados nas alíneas a) a f) do item 4 deste 

Projeto Básico. 

A função deste memorial será auxiliar a leitura e compreensão dos projetos, alinhando o conhecimento 

e a informação entre as partes interessadas e envolvidas. Deverão ser elaborados, para a infraestrutura 

e para as áreas de reassentamento, memoriais descritivos separadamente. 

b) Planilhas de orçamento finais referentes aos projetos, que deverão ser elaboradas por profissionais 

específicos da área, com apresentação da respectiva ART, adotando os códigos de serviços da planilha 

padrão Urbel e/ou SUDECAP e estar separadas por empreendimento, rua e beco. 

Poderá ser apresentada uma planilha resumo, desde que acompanhada de planilhas detalhadas por 

empreendimento. Os itens específicos utilizados para obras nas áreas de interesse social, que porventura 

não estejam contemplados na Planilha SUDECAP deverão ser consultados junto à Divisão de Orçamento 

de Empreendimentos da Urbel. 

A memória de cálculo do levantamento dos quantitativos é parte integrante das planilhas de orçamento 

e deverá ser apresentada utilizando croquis indicativos da sequência de cálculo, além de seguir a ordem 

do modelo de planilha da Urbel. Todos os documentos referentes à memória de cálculo deverão ser bem 

identificados com nome do empreendimento, assunto, numeração de páginas, data, nome do autor, etc. 

Tais documentos deverão permitir a avaliação dos custos para a execução da obra, bem como a definição 

dos métodos e dos prazos de execução. 

Os quantitativos constantes na planilha de orçamento são de responsabilidade da CONTRATADA, a qual 

poderá ser acionada, na ocasião da licitação das obras, para eventuais correções e esclarecimentos 

relativos aos quantitativos apresentados na planilha. 

As planilhas de orçamento serão entregues à Fiscalização da Urbel para análise e aprovação, digitadas 

de acordo com modelo da Urbel, com demonstrativo de cálculo de todos os itens de forma clara e 

organizada. 

Todos os serviços e os projetos executivos deverão ser entregues concomitantemente, 

compatibilizados e assinados pelos Responsáveis Técnicos da CONTRATADA (Empresa e Projeto). 
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6.6. Compatibilização de Projetos 

A Compatibilização técnica dos projetos e dos serviços em suas diversas etapas será efetuada com o 

apoio de uma equipe formada pelos próprios projetistas que será gerenciada pelo Coordenador da 

CONTRATADA. 

É de inteira responsabilidade do Coordenador e da equipe de compatibilização: 

a) Conferir e compatibilizar os dados, estudos e projetos, em cada uma das etapas, ao longo do 

desenvolvimento dos trabalhos; 

b) Compatibilizar as soluções técnicas durante o desenvolvimento dos trabalhos; 

c) Verificar as interferências com todas as concessionárias de serviços públicos. 

Todos os produtos e/ou serviços de cada etapa deverão ser entregues compatibilizados. 

A Coordenação deverá apresentar na entrega dos projetos executivos, uma ou mais pranchas coloridas, 

impressas e em meio digital, com a sobreposição de todas as intervenções previstas em cada projeto, 

devidamente compatibilizadas entre si e com os serviços de utilidade pública. A escala do desenho 

deverá ser previamente acordada com a Fiscalização da Urbel e deverá ser adequada ao seu perfeito 

entendimento. 

Caso sejam constatadas pelo FISCAL da Urbel, deficiências na compatibilização dos serviços, 

informações e projetos, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades aplicáveis. 

6.7. Emissão Final 

Após a conclusão da etapa “Projetos Executivos” e emissão dos relatórios de análise indicando que os 

projetos foram aceitos, será formalizada a AUTORIZAÇÃO para elaboração da “Emissão Final”. 

No prazo de 10 (dez) dias corridos após a autorização, a CONTRATADA deverá apresentar a Emissão 

Final dos projetos e planilhas, conforme especificado a seguir: 

a) Volumes impressos 

Deverão ser impressos 03 (três) conjuntos completos dos projetos e serviços. Todos os projetos 

deverão estar assinados e aprovados, encadernados, em papel sulfite, em formatos e escalas 
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conforme os critérios e normas fixados pela Urbel. Os volumes componentes desses conjuntos serão 

definidos durante o desenvolvimento dos trabalhos, pela Fiscalização da Urbel; 

b) Arquivos Digitais  

Os arquivos digitais finais do projeto deverão ser entregues em mídia pendrive, ou qualquer outro 

dispositivo de armazenamento compatível com o padrão USB, que passa a ser de propriedade da 

Urbel e que possua capacidade de armazenamento de todo o projeto em um único dispositivo. 

Deverá estar devidamente etiquetada e acompanhada de uma relação de todos os documentos nela 

inseridos e correspondentes aos volumes impressos dos projetos e serviços. 

Deverá contemplar todos os documentos digitais em formato editável, incluindo projetos, textos, 

planilhas, mapas e fotos, em versão atualizada, nomeados conforme os critérios e normas fixadas 

pela Urbel. 

Deverá conter também todos os projetos, depois de aprovados e assinados tanto pela 

CONTRATADA quanto pela Urbel, rasterizados, digitalizados ou escaneados em imagem TIF ou 

PDF. A mesma orientação é válida para memoriais e boletins de sondagens/ ensaios. 

c) Lista de projetos e respectivas ART 

Deverá ser entregue lista completa de projetos e respectivas ART, com indicação do conteúdo, folha e 

número de todos os projetos, bem como do número da ART referente a cada projeto, impressa e em 

meio digital, apresentada conforme modelo a ser fornecido pela Fiscalização. 

 

7. EQUIPE TÉCNICA 

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

para a elaboração simultânea de serviços, durante toda a vigência do contrato. A equipe disponibilizada 

deverá ter a qualificação e experiência necessária para efetivamente conduzir a execução do Objeto dessa 

licitação, de acordo com o cronograma físico financeiro. 

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

privado, devidamente registrados na entidade profissional competente. 

Os profissionais indicados na equipe técnica mínima deverão participar efetivamente dos trabalhos e somente 

poderão ser substituídos, durante a execução do contrato, por outros profissionais com experiência 

equivalente ou superior àquela exigida neste Projeto Básico, devidamente comprovada, com prévia anuência 

do Fiscal do Contrato. 

A Fiscalização poderá solicitar formalmente à CONTRATADA a substituição de membros de sua equipe 

técnica, assim como o reforço da mesma, a qualquer momento que julgar necessário. O atendimento à 

solicitação deverá respeitar o prazo máximo de cinco (05) dias úteis, contados da solicitação formal, devendo 

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

profissional contratado. A substituição ou acréscimo de membros à equipe, não gerará custo adicional ao 

contrato. 

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

administrativo em seu escritório. 

A experiência específica dos membros da equipe técnica mínima deverá ser comprovada através de no 

mínimo 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica (ACT), acompanhado da respectiva Certidão de Acervo 

Técnico (CAT) para cada uma das áreas de atuação indicadas, sendo que um mesmo profissional pode ser 

responsável técnico por mais de uma área de atuação (remoção, geometria, estrutural, arquitetura, 

urbanismo, coordenação, etc.). 

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

apresentados conforme orientações a seguir: 

a) Só serão considerados os ACT fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado; 

b) Os atestados de serviços realizados em território nacional deverão ser registrados pelo CREA ou pelo 

CAU; 

c) Os ACT só serão considerados se os serviços já tiverem sido concluídos; 

d) Nos ACT deverão constar os dados essenciais dos serviços executados e se os objetivos de qualidade 

e prazos foram cumpridos; 
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e) Os ACT 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. 

7.1. Equipe Técnica Mínima 

A Equipe Técnica Mínima deverá ser composta pelos seguintes profissionais: 

a) Coordenação 

O Coordenador deverá ser Engenheiro Civil ou Arquiteto e comprovar experiência específica na 

coordenação de projetos de infraestrutura urbana e edificações. 

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

e serviços, a qualquer tempo, durante o horário comercial. Este Coordenador se reportará e será 

orientado diretamente pelo Fiscal do Contrato. 

É de inteira responsabilidade do coordenador: 

 Dar suporte à contratação de todos os profissionais integrantes da equipe técnica e subcontratados 

em todas as etapas de elaboração dos serviços; 

 Promover o contrato da equipe técnica e das consultorias intervenientes na concepção dos projetos, 

quando houver; 

 Promover a gestão administrativa entre a Coordenação técnica e as consultorias intervenientes na 

concepção dos projetos, quando houver; 

 Dar suporte às providencias para as entregas dos serviços em todas as etapas de desenvolvimento 

dos trabalhos; 

 Providenciar o envio, a recepção e o controle todas as correspondências entre a CONTRATADA e 

a Urbel e vice-versa, encaminhando à equipe técnica as correspondências e documentos 

pertinentes; 

 Providenciar a solicitação de todos os cadastros de redes de utilidade pública, se necessários à 

elaboração dos trabalhos; 

 Verificar as interferências com todas as concessionárias de serviços públicos; 
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 Identificar e solicitar todos os cadastros de parcelamento (CP) e plantas necessárias; 

 Providenciar o suporte logístico e todos os meios físicos e técnicos necessários aos profissionais 

para o desenvolvimento dos trabalhos; 

 Providenciar a programação e o agendamento das reuniões e encaminhar os projetos aos órgãos 

envolvidos para aprovação; 

 Arquivar e controlar toda a documentação técnica do contrato; 

 Atualizar semanalmente o Fluxo de Planejamento e Acompanhamento e os cronogramas físicos e 

financeiros dos serviços; 

 Exercer a atividade de Controle Físico e Financeiro do contrato; 

 Elaborar as minutas das planilhas dos serviços para fins de medição acompanhadas das respectivas 

memórias; 

 Produzir justificativas para solicitação de aditivos, quando for o caso; 

 Elaborar cronogramas físicos ou físico-financeiros, individualizados por intervenção/natureza do 

empreendimento, quando for solicitado; 

 Observar todos os prazos estabelecidos nos cronogramas dos serviços; 

 Solicitar as reuniões e o envio dos projetos aos órgãos envolvidos para aprovação; 

 Conferir e compatibilizar os dados, estudos e projetos, em cada uma das etapas, ao longo do 

desenvolvimento dos trabalhos, objeto do contrato, 

 Coordenar e compatibilizar as soluções técnicas durante o desenvolvimento dos trabalhos; 

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

 Verificar as interfaces entre os projetos complementares e as exigências da Urbel; 

 Verificar o atendimento às exigências do “Caderno de Encargos Sudecap”, do “Procedimento 

Padrão para Elaboração de Projetos Executivos de Infraestrutura Urbana para Vilas, Favelas e 

Áreas de Interesse Social”, E do “Procedimento Padrão para Elaboração de Projetos Executivos de 

Edificações para Vilas, Favelas e Áreas de Interesse Social”; 
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 Participar bem como representar a CONTRATADA nas reuniões de acompanhamento do contrato 

entre outras; 

 Elaborar os relatórios de acompanhamento dos serviços; 

 Elaborar justificativas técnicas, cronogramas físico-financeiros e mapas temáticos para atendimento 

de agente financiador (Caixa Econômica Federal) e/ou Governo Federal em processo de captação 

de recursos, quando for o caso e por solicitação da Fiscalização da Urbel; 

 Produzir apresentações personalizadas dos empreendimentos, com auxílio de ferramentas 

computacionais, quando da solicitação da Fiscalização da Urbel. 

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 da CONTRATADA. 

Caso sejam constatadas, pelo FISCAL da Urbel, deficiências na coordenação, a CONTRATADA estará 

sujeita às sanções aplicáveis. 

b) Levantamento Topográfico 

Engenheiro Agrimensor ou Engenheiro Cartógrafo ou Engenheiro Cartógrafo e Agrimensor, com 

experiência na realização de levantamento topográfico. 

c) Área de Arquitetura e Urbanismo 

Arquiteto Urbanista com experiência específica na elaboração de projetos de implantação de unidades 

habitacionais e arquitetura de Parques e/ou Praças e/ou Tratamento de Áreas Remanescentes. 

d) Área de Estudos Ambientais – Interferência com a Vegetação Local 

Biólogo ou Engenheiro Florestal com experiência específica em levantamentos de vegetação arbórea e 

projetos de supressão arbórea. 

a) Área de Cálculo Estrutural  

Engenheiro Civil, ou Arquiteto, com experiência específica na elaboração de projetos de fundação e 

estruturas de concreto. 
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b) Área de Saneamento Básico 

Engenheiro Civil com experiência específica na elaboração de projetos de redes de drenagem, 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

c) Área de Geometria 

Engenheiro Civil, ou Arquiteto, com experiência específica na elaboração de projetos geométricos de 

sistema viário em áreas urbanas. 

d) Área de Terraplenagem 

Engenheiro Civil, ou Arquiteto, com experiência específica na elaboração de projetos de terraplenagem. 

e) Área de Engenharia Hidrossanitária 

Engenheiro Civil, ou Arquiteto, com experiência específica na elaboração de projetos hidrossanitários. 

f) Área de Engenharia Elétrica 

Engenheiro Eletricista, ou Engenheiro Civil ou Arquiteto, com experiência específica na elaboração de 

projetos de instalações elétricas, SPDA, telefonia e interfonia. 

g) Área de Prevenção e Combate a Incêndio 

Engenheiro Civil, ou Arquiteto, com experiência específica na elaboração de projetos de prevenção e 

combate a incêndio. 

h) Área de Geotecnia 

Engenheiro Civil, ou Arquiteto, com experiência específica na elaboração de projetos de fundação e 

contenção de encostas. 

i) Área de Orçamento 

Engenheiro Civil, ou Arquiteto, com experiência específica na elaboração de orçamentos. 

 

8. EQUIPAMENTOS MÍNIMOS 

A CONTRATADA deverá apresentar 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 
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previamente considerados no Cronograma Físico-financeiro e deverá prever telefone fixo, computadores, 

impressoras, veículo e máquina fotográfica. 

Caso o desempenho dos equipamentos não atenda adequadamente ao desenvolvimento dos serviços, 

deverão ser substituídos por outros sem qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

 

9. DOCUMENTOS EXIGÍVEIS APÓS A CONTRATAÇÃO 

A CONTRATADA deverá apresentar como requisito para a emissão da ordem de serviço: 

I. Organograma informando os componentes da equipe de projetos, explicando as funções e as 

responsabilidades, grau de autonomia para tomada de decisões, formas de contatos com esses 

elementos (telefone, fax, e-mail e outros), vinculando essa equipe a estrutura hierárquica da empresa; 

II. Declaração comprovando a existência de instalações e equipamentos adequados para a execução de 

serviços na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

A CONTRATADA deverá apresentar, em até 05 (cinco) dias úteis após a Ordem de Serviço, a relação da 

Equipe Técnica que efetivamente executará os serviços com a correspondente caracterização da formação 

intelectual, da função a que foi designado na Equipe Técnica e comprovação de experiência específica, para 

aprovação da Urbel, conforme apresentado no item Equipe Técnica deste Projeto Básico. 

No prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após emissão da Ordem de Serviço a CONTRATADA deverá 

apresentar à Fiscalização da Urbel a seguinte documentação: 

a) ART e/ou RRT da CONTRATADA, cobrindo todo escopo do contrato; 

b) ART e/ou RRT da CONTRATADA referente à elaboração de Cronograma-Físico-Financeiro e Planilha 

Orçamentária; 

c) ART e/ou RRT do Coordenador; 

d) ART e/ou RRT dos profissionais 

e) Comprovação de integração do coordenador indicado ao quadro permanente da licitante, realizada pela 

apresentação de cópia do Contrato de Trabalho; ou Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; 

ou cópia do Contrato Social da empresa em que consta o profissional integrante da sociedade; ou, ainda, 
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através do contrato de prestação de serviços regido pela legislação civil comum, devidamente registrado 

no cartório competente e/ou na entidade profissional competente; 

f) Comprovação de integração dos demais profissionais da equipe técnica indicada ao quadro de pessoal 

da licitante feita através de cópias da FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO, ou CTPS, ou 

CONTRATO SOCIAL ou ainda através de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO regido pela 

legislação civil comum, devidamente registrado na entidade profissional competente, ou no cartório; 

g) Declaração dos profissionais de que seja de seu conhecimento e aceitação todo o conteúdo do 

“PROJETO BÁSICO DA LICITAÇÃO” – ANEXO I e dos demais documentos constantes no edital; 

h) Declaração de que os profissionais concordam com a inclusão de seu nome para compor a equipe de 

execução dos serviços constantes no edital, para o tempo previsto no plano de trabalho / cronograma 

apresentado; 

i) Declaração de disponibilidade de tempo parcial do Coordenador indicado, com o compromisso de sua 

dedicação efetiva para coordenar os serviços objeto dessa licitação. Na declaração deverá constar o 

nome completo do profissional e o número do registro do CREA ou CAU e sua assinatura; 

j) Declaração da CONTRATADA comprovando a existência de instalações e equipamentos adequados 

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

k) Cronograma Físico Financeiro Detalhado; 

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

habilitado, acompanhado dos seguintes documentos: 

 Modelo de Ficha Técnica de Distribuição de Equipamento de Proteção Individual, devidamente 

preenchida, de todos os empregados; 

 Registro do Técnico de Segurança, quando houver. 

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

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

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. 
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10. PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, ACOMPANHAMENTO E APRESENTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

10.1. Ordem de Serviço 

Para o início da execução dos serviços será emitida Ordem de Serviço. Na data de emissão da Ordem 

de Serviço, a Urbel promoverá uma reunião com a CONTRATADA para apresentação da Fiscalização, 

bem como dos objetivos e metas a serem atingidos. 

Nessa ocasião a CONTRATANTE fornecerá informações detalhadas sobre o escopo dos trabalhos e 

esclarecimentos sobre os procedimentos e padrões a serem adotados e serão acertados os 

procedimentos de acompanhamento da execução dos serviços, além de fornecer os seguintes 

documentos: 

a) Selos e formatos a serem utilizados nos desenhos em formato digital; 

b) Padrões de Edificações e de Infraestrutura a serem adotados que não constarem no Caderno de 

Encargos, quando necessários. 

10.2. Cronograma Físico-Financeiro Detalhado 

Caberá à CONTRATADA, elaborar o planejamento detalhado de cada atividade e apresentar o 

Cronograma Físico Financeiro Detalhado. 

O planejamento e acompanhamento de cada atividade serão atualizados semanalmente de maneira a 

permitir um retrato fiel do andamento do projeto em cada etapa de desenvolvimento e estará sempre à 

disposição do FISCAL. 

No Cronograma Físico Financeiro Detalhado, por serviço, deverão estar criteriosamente relacionadas 

todas as etapas de desenvolvimento dos trabalhos, inclusive as fases de VERIFICAÇÃO e 

APROVAÇÃO, respeitando-se os prazos internos conforme descrição e metodologias do item 

“Metodologia de Verificação e Aprovação”. 

O prazo de execução dos serviços e projetos, constante do Cronograma Físico-financeiro apresentado, 

é estimativo, podendo sofrer alterações quando da realização do planejamento inicial após a OS e 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. 
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A CONTRATADA deverá obrigatoriamente respeitar o prazo total definido no Cronograma Físico 

Financeiro Detalhado e no Cronograma Físico Financeiro Global. 

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

após justificativa formal apresentada pela CONTRATADA e aprovada pela Fiscalização. 

10.3. Reuniões de Acompanhamento 

Durante a elaboração dos projetos e/ou serviços serão realizadas reuniões periódicas que poderão ser 

semanais, quinzenais ou mensais, a critério da Fiscalização da Urbel, na sede da CONTRATANTE, para 

atualização do planejamento e acompanhamento de projetos e/ou serviços e esclarecimento de 

eventuais dúvidas. 

Sempre que necessário, deverão ser previstas interlocuções, pela CONTRATADA, com as Regionais e 

órgãos da Prefeitura, Estado e Governo Federal, julgados pertinentes pela CONTRATANTE, entre eles: 

Superintendência de Belo Horizonte - SUREG/BH, COPASA, CEMIG e SMMA. Todos os projetos que 

necessitarem ser analisados pelos órgãos mencionados, deverão ser entregues primeiramente à 

Fiscalização da Urbel, para análise. 

Deverá ser elaborado “RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS”, instrumento legal onde 

serão anotadas pela Fiscalização, continuamente, todas as ocorrências, instruções e decisões tomadas 

durante o desenvolvimento dos projetos, devidamente visadas pela Fiscalização da Urbel e pela 

CONTRATADA. A elaboração do Relatório é mensal e deverá ser entregue juntamente com a medição 

dos projetos e/ou serviços, devendo conter a programação de desembolso. 

10.4. Metodologia de Verificação e Aprovação 

O acompanhamento dos serviços e projetos em suas etapas será executado nas fases de 

Verificação/Aprovação, permitindo providenciar, em tempo hábil, reformulações pertinentes à 

concretização dos objetivos pré-estabelecidos em cada fase. 

A verificação e aprovação pela Urbel, de todos os serviços e/ou projetos, acontecerá para cada etapa de 

acordo com a metodologia abaixo: 

a) Apresentação pela CONTRATADA de todos os serviços, projetos e planilhas; 
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b) Análise dos serviços e projetos pela Fiscalização com emissão do 1º Relatório de Análise (RA), 

considerando um prazo de 10 (dez) dias úteis; 

c) Devolução, à CONTRATADA, dos serviços e/ou projetos acompanhados do 1º Relatório de Análise 

(RA) com aprovação ou solicitação das alterações necessárias; 

d) Revisão dos serviços e/ou projetos pela CONTRATADA para atendimento às solicitações do 1º RA, 

considerando um prazo de 10 (dez) dias úteis; 

e) Apresentação dos projetos revisados pela CONTRATADA; 

f) Análise dos serviços e/ou projetos pela Fiscalização com emissão do 2º Relatório de Análise (RA), 

considerando um prazo de 10 (dez) dias úteis; 

g) Devolução dos serviços e/ou projetos pela Urbel acompanhados do 2º Relatório de Análise (RA) 

com aprovação ou solicitação das alterações necessárias; 

h) Revisão dos serviços e projetos pela CONTRATADA para atendimento às solicitações do 2º RA, 

considerando um prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

i) Análise dos serviços e projetos pela equipe técnica da Urbel com emissão do 3º Relatório de Análise 

(RA) no qual deverá ser formalizada a ACEITAÇÃO dos serviços e/ou projetos, considerando um 

prazo de 10 (dez) dias úteis. 

Caso os projetos e/ou serviços não sejam ACEITOS no 3º Relatório de Análise (RA), a CONTRATADA 

será formalmente advertida podendo ser considerada inadimplente e sujeita às penalidades aplicáveis. 

Na fase de Verificação, caso necessário, serão realizadas reuniões de recebimento, verificação e 

devolução dos serviços e/ou projetos na Urbel, quando será imprescindível a presença do Coordenador 

da CONTRATADA e dos projetistas específicos de cada disciplina. 

Efetuadas as alterações e compatibilizações necessárias, a CONTRATADA, quando da entrega dos 

serviços e/ou projetos para a fase de aprovação, deverá apresentar toda a documentação encaminhada 

na avaliação anterior da Fiscalização, onde constam as suas anotações. A ausência desse material 

impedirá o início da avaliação e a etapa será considerada não entregue. 
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Todos os serviços realizados deverão ser verificados e aprovados pela Fiscalização de acordo com o 

Cronograma Físico-Financeiro. Somente após a aprovação, a CONTRATADA poderá dar início à etapa 

subsequente dos trabalhos. 

10.5. Validação dos Serviços pela Comunidade  

Poderá ser solicitado à CONTRATANTE, pela FISCALIZAÇÃO, que os serviços preliminarmente 

aprovados deverão ser levados para apresentação, discussão e validação pela comunidade envolvida, 

em reuniões em horário a ser acordado podendo ocorrer em horário noturno e/ou em finais de semana. 

A validação 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.  

 

11. FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

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. 

A Fiscalização da execução do contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos serviços, 

de forma a assegurar o perfeito cumprimento dos serviços contratados. 

Todos os trabalhos serão acompanhados e fiscalizados pelo agente público, aqui denominado Fiscal do 

Contrato, designado pelo Gestor do Contrato, que, conforme Decreto nº 15.185/2013, será responsável por 

verificar e fazer cumprir a execução do Objeto contratado, de acordo com as exigências contratuais, 

especificações, normas técnicas e padrões de qualidade, desde o início dos serviços, até a sua aceitação 

definitiva. 

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. 
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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. 

O Fiscal deverá analisar e decidir sobre proposições da CONTRATADA que visem melhorar a execução da 

obra ou serviços. Realizará as medições devidas pelos serviços executados e aprovados e/ou quando julgar 

necessário, deverá fazer notificações e recomendar a sugerir aplicação de advertências, multas ou 

penalidades previstas na legislação vigente e no contrato, efetuar retenção de medições e tomar todas as 

providências e demais ações necessárias ao bom andamento dos serviços. 

Os serviços objeto desta licitação serão fiscalizados pela engenheira Helen Josiane Moura de Sousa Belo, 

funcionária pertencente ao quadro permanente da Urbel, exercendo a função de Chefe da Divisão de Projetos 

da Diretoria de Projetos e Obras - DPO/Urbel, telefone: 3277-6406, e-mail: helen.moura@pbh.gov.br. 

 

12. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão aceitos a partir de sua conformidade com as especificações constantes nos referenciais e 

normas previstos neste Projeto Básico, nos Procedimentos Padrão de Elaboração de Projetos de 

Infraestrutura e Edificação da Urbel, no “Caderno de Normas e Padrões para Serviços de Topografia, Urbel 

- 4ª Edição no Caderno de Encargos Sudecap - 4ª edição, e nas normas técnicas vigentes. 

Deverá ser feito o uso de linguagem clara e objetiva e o uso correto da língua portuguesa. 

Deverá atender também aos seguintes critérios de aceitabilidade: 

a) Textos e estudos: 

 consistência das informações, a ser verificada por meio de vistorias e de conferências a partir das 

fontes utilizadas; 
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 observância e respeito à legislação urbanística e ambiental vigentes nos níveis municipal, estadual 

e federal, bem como às normas técnicas; 

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

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

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

b) Projetos: 

 consistência das informações, a ser verificada por meio de vistorias e de conferências a partir das 

fontes utilizadas; 

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

e federal, bem como às normas técnicas; 

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

 compatibilidade com demais projetos; 

 apresentação, discussão e/ou validação pela comunidade, conforme orientação da Fiscalização; 

 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 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: 

 uso dos formulários fornecidos pela Fiscalização; 
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 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 de Contagem de Domicílios, a ser verificado 

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

 

13. MEDIÇÃO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

13.1. Critérios de Medição 

Os serviços e produtos serão entregues conforme especificação constantes nos referenciais e normas 

previstos nos itens 4, 5 e 12 deste Projeto Básico, no Caderno de Encargos Sudecap 4ª edição, bem 

como nos documentos ‘Procedimento Padrão para Elaboração de Projetos de Infraestrutura e Edificação 

da Urbel’, “Caderno de Normas e Padrões Topografia 4ª Edição”, os quais serão medidos após 

executados, entregues e se aceitos pela Fiscalização, observadas as fases de execução previstas no 

Cronograma Físico Financeiro Detalhado, seguindo os critérios abaixo indicados. 

13.1.1 Pessoal 

a) Engenheiro Coordenador 

A medição relativa ao item “Engenheiro Coordenador” ocorrerá proporcionalmente à representação dos 

serviços medidos, devendo ocorrer da seguinte forma: 

𝑯𝑬𝑪 =
𝑴𝑺

𝑽𝑪 − 𝑪
× 𝐇 

Sendo: 

HEC – Número de horas a ser medida para o item “Engenheiro Coordenador” por empreendimento, no 

mês; 

MS – Valor da medição dos serviços no mês exceto valor do item Engenheiro Coordenador; 

VC – Valor Total Contratual; 

C – Valor Contratual da Coordenação. 
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H – Quantitativo Total de horas de Engenheiro Coordenador 

 A título de remuneração mínima mensal do Coordenador, serão medidos 2,5% (dois e meio por cento) 

do valor total de horas de Engenheiro Coordenador previsto no empreendimento, quando o cálculo acima 

for inferior a esta remuneração. Este valor será devidamente descontado do valor total de Coordenação 

prevista na planilha contratual do empreendimento. 

Quando a remuneração mínima de coordenação for superior ao calculado pela fórmula, o valor excedente 

deverá ser descontado no próximo mês em que o valor calculado pela fórmula permitir, sempre mantendo 

o limite mínimo definido. 

Em caso de aditamento que implique aumento do valor contratual ou prorrogação de prazo, não haverá 

alteração no quantitativo correspondente ao item “Engenheiro Coordenador”. 

13.1.2 Anteprojeto 

Todos os serviços relativos aos Anteprojetos serão medidos integralmente, (100%), após sua aprovação 

pela Fiscalização da Urbel. Serão pagas apenas as propostas aprovadas, independentemente do 

número de propostas elaboradas. 

Os anteprojetos relativos à implantação de edificações, praças, parques e áreas de lazer serão pagos 

por unidade, em função da área de implantação. 

Os anteprojetos relativos a serviços de infraestrutura serão medidos por formato aprovado, A1 ou 

equivalente. 

Modelagem 3D Parametrizada do Anteprojeto Urbanístico 

Será medida por m² de área modelada. Será executada somente sob demanda específica da 

Fiscalização nos casos em que julgar necessária para melhor compreensão da proposta urbanística. 

13.1.3 Projetos 

As medições dos projetos serão efetuadas em 3 (três) etapas, conforme descrito a seguir (exceto quando 

indicado nos subitens abaixo): 

 40% correspondente à conclusão da etapa “Projeto Básico”; 

 55% correspondente à conclusão da etapa ‘Projeto Executivo”; 
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 05% correspondente à conclusão da etapa “Emissão Final”. 

a) Projeto de Implantação (Edificações, Praças, Parques e Áreas de Lazer) 

Será medida uma unidade da planilha por área de estudo de implantação. No valor deste item está 

contemplado um formato, os demais formatos serão medidos no item “Projeto Arquitetônico”, por formato 

projetado e aprovado, A1 ou equivalente. 

a) Projeto Geométrico 

Será medido pela extensão (Km) projetada e aprovada, considerando que no caso de extensões 

inferiores ou iguais a 400m (quatrocentos metros) pagar-se-á 400m (quatrocentos metros); 

b) Projeto de Terraplenagem 

Os projetos de terraplenagem relativos à implantação de edificações, praças, parques e tratamento de 

encostas serão medidos pelo número de formatos aprovados, A1 ou equivalente. 

Os projetos de terraplenagem relativos à infraestrutura de sistema viário serão medidos pela extensão 

(Km) projetada e aprovada, considerando que no caso de extensões inferiores ou iguais a 400m 

(quatrocentos metros) pagar-se-á 400m (quatrocentos metros); 

c) Projeto de Drenagem 

Os projetos de drenagem relativos à implantação de edificações serão medidos no item “Projeto de 

Drenagem Pluvial”, pelo número de formatos aprovados, A1 ou equivalente. 

Os projetos de drenagem relativos a praças, parques e tratamento de encostas serão medidos no item 

“Projeto de Drenagem (Encostas, Parques, Praças)”, pelo número de formatos aprovados, A1 ou 

equivalente. 

Os projetos de drenagem relativos à infraestrutura de sistema viário serão medidos pela extensão (Km) 

projetada e aprovada, considerando que no caso de extensões inferiores ou iguais a 400m (quatrocentos 

metros) pagar-se-á 400m (quatrocentos metros). 

Nos trechos em que houver somente implantação de canaletas e/ou sarjetas, a medição será o 

correspondente a 30% do valor pago para projeto de drenagem. Para tanto, a CONTRATADA deverá 

apresentar os estudos hidráulicos específicos. 
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d) Projeto de Pavimentação – Via Local 

Será medido pela extensão (Km) projetada e aprovada, considerando que no caso de extensões 

inferiores ou iguais a 400m (quatrocentos metros) pagar-se-á 400m (quatrocentos metros). 

e) Projeto de Estruturas de Concreto (Edificações e Infraestrutura) 

Será medido por formato aprovado, A1 ou equivalente. Os projetos estruturais de contenções com altura 

igual ou superior à 4 metros serão medidos em item específico. O levantamento de quantitativos e as 

memórias de cálculo são de apresentação obrigatória e parte integrante do projeto. Caso seja necessária 

a elaboração de parecer técnico, ele será medido no respectivo item. 

f) Projeto Estrutural de Contenções H>=4m 

Neste item serão medidos todos os projetos estruturais de contenções com altura igual ou maior à quatro 

metros. Estão incluídas no custo unitário do projeto, horas de Engenheiro Consultor Especial, referentes 

aos estudos de geotecnia necessários à elaboração dos projetos de contenção. Os projetos serão 

medidos por formato aprovado, A1 ou equivalente. O levantamento de quantitativos e as memórias de 

cálculo são de apresentação obrigatória e parte integrante do projeto. Caso seja necessária a elaboração 

de parecer técnico, ele será medido no respectivo item. 

g) Projeto Elétrico 

Neste item estão contemplados os projetos de Entrada de Energia, Instalação Elétrica, Telefonia e 

Interfonia / TV, SPDA e Iluminação Externa de Áreas Comuns de Edificações. 

Serão medidos por formato aprovado, A1 ou equivalente. As listas de materiais são de apresentação 

obrigatória e parte integrante do projeto. 

h) Projeto Hidráulico/Sanitário 

Neste item estão contemplados os projetos de abastecimento de água e esgotamento sanitário de 

edificações. 

Serão medidos por formato aprovado, A1 ou equivalente. As listas de materiais são de apresentação 

obrigatória e parte integrante do projeto. 
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i) Projeto Prevenção e Combate a Incêndio 

Será medido por formato aprovado, A1 ou equivalente. As listas de materiais são de apresentação 

obrigatória e parte integrante do projeto. 

j) Projeto de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

Será medido por formato aprovado, A1 ou equivalente. As listas de materiais são de apresentação 

obrigatória e parte integrante do projeto. 

k) Projeto Elétrico / TV a Cabo / Antena Externa 

Será medido por formato aprovado, A1 ou equivalente. As listas de materiais são de apresentação 

obrigatória e parte integrante do projeto. 

l) Projeto Luminotécnico 

Será medido por formato aprovado, A1 ou equivalente. As listas de materiais são de apresentação 

obrigatória e parte integrante do projeto. 

m) Projeto de Sinalização / Desvio 

Será medido pela extensão (Km) projetada e aprovada, considerando que no caso de extensões 

inferiores ou iguais a 400m (quatrocentos metros) pagar-se-á 400m (quatrocentos metros). 

n) Projeto de Abastecimento de Água 

Neste item estão contemplados os projetos de abastecimento de água relativos à infraestrutura de 

sistema viário (veicular). Serão medidos por formato aprovado, A1 ou equivalente. 

o) Projeto de Esgotamento Sanitário (Km) 

Neste item estão contemplados os projetos de esgotamento sanitário relativos à infraestrutura de sistema 

viário (veicular). Serão medidos pela extensão (Km) projetada e aprovada, considerando que no caso de 

extensões inferiores ou iguais a 400m (quatrocentos metros) pagar-se-á 400m (quatrocentos metros). 

p) Projeto de Extensão, Distribuição e Iluminação Pública 

Neste item estão contemplados os projetos de Extensão e Distribuição e Iluminação Pública relativos à 

infraestrutura de sistema viário (vias veiculares). Serão medidos pela extensão (Km) projetada e 
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aprovada, considerando que no caso de extensões inferiores ou iguais a 400m (quatrocentos metros) 

pagar-se-á 400m (quatrocentos metros). 

q) Projeto Urbanístico 

Estão contempladas nesse item as plantas gerais das propostas urbanísticas, o detalhamento será 

medido em item específico. Será medido por unidade de formato aprovado, A1 ou equivalente. 

r) Detalhamento de Projeto Urbanístico 

Neste item estão contempladas as plantas de detalhamento de acessos, canteiros, geometria de muros 

de contenção, passeios, mobiliário urbano projetado e outros, apresentados no Projeto Urbanístico. 

Serão medidas por unidade de formato aprovado, A1 ou equivalente. 

s) Estudo Hidrológico 

Será medido conforme unidade de serviço constante na planilha contratual, em função da área total das 

bacias. 

Não serão medidos os estudos hidrológicos referentes às áreas de implantação de conjuntos 

habitacionais para reassentamentos, estando estes serviços incluídos no preço dos projetos de 

drenagem referentes à implantação. Em casos especiais, devidamente justificados, a critério da 

Fiscalização da Urbel, poderá ser autorizado o pagamento desse serviço. 

t) Modelagem 3D Parametrizada do Anteprojeto Urbanístico 

Será medida por m² de área modelada. Será executada somente sob demanda específica da 

Fiscalização nos casos em que julgar necessária para melhor compreensão da proposta urbanística. 

13.1.4 Laudos Técnicos  

a) Parecer Geotécnico 

O Parecer Geotécnico é medido por unidade elaborada e aprovada pela FISCALIZAÇÃO de acordo com 

a complexidade da sua elaboração, conforme o tipo de objeto a ser analisado. Esses objetos estão 

categorizados em três níveis: 

 Nível 1: áreas de empréstimo de solo, fundações para edificações, sistemas de drenagem, 

rebaixamento de NA; pavimentação;  



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 46/51 

Assunto/Objeto: Elaboração de Anteprojetos, Projetos Básicos e Projetos Executivos de Implantação de 

Edificações para o reassentamento das famílias removidas em função de Intervenções para redução do risco 

de inundações nas bacias dos córregos Cachoeirinha, Pampulha e Onça, em área no bairro Dom Silvério. 

Regional: Nordeste 

PLANO DE OBRAS: 2635-NE-U-HAB-20 Data: 13/12/2021 

PROCESSO: 01-046.996/21-24 LICITAÇÃO: URBEL/SMOBI CC 012/2021 

 

 Nível 2: escavações a céu aberto, aterros e cortes, escoramentos, contenções, estabilização e 

taludes;  

 Nível 3: fundação de Obra de Arte Especial, estabilidade de estruturas de Obra de Arte Especial. 

O custo do Parecer Geotécnico compreende todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 

materiais, ferramentas, softwares, equipamentos e mão de obra necessários à sua elaboração. Quando 

houver execução de investigações geotécnicas, elas devem ser medidas como descrito nos tópicos 

específicos. 

13.1.5 Serviços de Topografia 

a) Levantamento Planialtimétrico para estudo e cadastro de redes 

Será medido pela extensão (Km) levantada e aprovada, considerando que no caso de extensões 

inferiores ou iguais a 400m (quatrocentos metros) pagar-se-á 400m (quatrocentos metros). 

b) Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral  

Os serviços topográficos serão medidos por áreas efetivamente levantadas (m²) em duas etapas, sendo 

uma após a entrega dos serviços, correspondente a 60% (sessenta por cento) do valor a ser medido, e 

o restante, 40% (quarenta por cento), após aprovação dos projetos e emissão do relatório de 

“ACEITAÇÃO” formalizado pela Fiscalização da Urbel. 

Caso sejam necessários serviços não previstos na planilha contratual tais como, locação, nivelamento, 

seções, cadastro, entre outros, a ela serão incorporados, conforme critérios constantes no edital de 

licitação. 

c) Inspeção de dispositivos hidrossanitários 

Para a execução desse serviço será necessária a autorização prévia da Fiscalização da Urbel e se refere 

à elucidação das dimensões, cotas e características dos dispositivos de drenagem e esgotamento 

sanitário existentes e de difícil acesso. 

A representação dessas informações deverá constar no projeto de topografia de forma clara, com 

legenda e simbologia adequada. Será medido por unidade levantada. 
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13.1.6 Estudos Ambientais – Interferência com a Vegetação Local 

a) Levantamento de Vegetação Arbórea 

Será medido uma unidade de serviço constante na planilha contratual para o serviço de levantamento 

dos indivíduos arbóreos da área, objeto da intervenção, após aprovação e emissão do relatório de 

“ACEITAÇÃO” formalizado pela Fiscalização da Urbel. 

b) Projeto de Supressão Arbórea 

Serão medidos por formato aprovado, A1 ou equivalente. 

13.1.7 Orçamento 

a) Orçamento Preliminar 

O custo da obra será avaliado através de levantamento e estimativa de quantidades de materiais, 

equipamentos e serviços e pesquisa de preços médios. Será medido conforme unidade de serviço 

constante na planilha contratual, em função do custo estimado para a execução da obra. 

b) Orçamento Final 

O custo da obra será avaliado através de levantamento de quantidades de materiais, equipamentos e 

serviços e composição de preços unitários. Será medido conforme unidade de serviço constante na 

planilha contratual, em função do custo levantado para a execução da obra. 

13.1.8 Serviços de Gráfica 

a) Digitalização de Grandes Formatos 

Os formatos A1 serão medidos integralmente por unidade da planilha contratual, após entrega dos 

respectivos documentos eletrônicos. Aos demais tamanhos deverá ser aplicada a tabela de equivalência 

descrita no item “Observações Gerais”. 

13.1.9 Investigações Geotécnicas 

Cada serviço será medido integralmente após sua aprovação pela Fiscalização da Urbel. 
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a) Mobilização 

Será paga uma mobilização para cada plano de sondagem, e em casos especiais, à critério da 

Fiscalização da Urbel. 

b) Sondagem a Percussão e Rotativa 

Nos serviços relativos às investigações geotécnicas estão incluídos os serviços de locação e nivelamento 

dos furos. 

Para cada furo será medida uma unidade do item “Desmontagem, Transporte e Montagem de 

Equipamentos por Furo”. 

As sondagens serão medidas pela soma das profundidades dos furos efetivamente realizados. 

Os relatórios de sondagens são parte integrante da apresentação dos resultados dos ensaios e estão 

incluídos na medição da mobilização e perfuração das sondagens. Deverão vir acompanhados da planta 

de localização dos furos de sondagem. 

c) Sondagem a Trado 

Nos serviços relativos às investigações geotécnicas estão incluídos os serviços de locação e nivelamento 

dos furos. 

As sondagens serão medidas pela soma das profundidades dos furos efetivamente realizados. 

Os relatórios de sondagens são parte integrante da apresentação dos resultados dos ensaios e estão 

incluídos na medição da mobilização e perfuração das sondagens. Deverão vir acompanhados da planta 

de localização dos furos de sondagem. 

Todos os demais projetos e serviços, não citados, serão medidos conforme unidade de referência da 

Planilha Contratual, pelo quantitativo efetivamente realizado. 

13.2. Observações Gerais 

Os custos das horas técnicas relativas às reuniões, incluindo as necessárias e não pré-estabelecidas, 

deverão estar contemplados no valor global da contratação, devendo estar embutidas nos preços 

ofertados na licitação. 
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Quando o critério, para a elaboração dos projetos, corresponder ao número de formatos aprovados, a 

escala de apresentação e a distribuição dos desenhos deverá ser previamente acordada com a 

Fiscalização da Urbel. Serão utilizadas quantas folhas forem necessárias para a completa apresentação 

do projeto, devendo ser apresentado no menor formato e na menor quantidade possível, desde que não 

prejudique a sua clareza. 

Os formatos utilizados deverão seguir o padrão da série “A” podendo ser empregados na horizontal 

(paisagem) ou na vertical (retrato). Os formatos adotados e suas dimensões estão listados abaixo: 

 FORMATO A0 A1 A2 A3 A4 

DIMENSÃO 

 

841mm x 

1189mm 

594mm x 

841mm 

420mm x 

594mm 

295mm x 

420mm 

210mm x 

297mm 

Para as folhas em formatos maiores que A4 deverá ser adotado o processo de dobramento para facilitar 

o transporte e o arquivamento. 

A CONTRATANTE poderá exigir desenhos ou informações complementares a serem acrescidas aos 

volumes e aos formatos entregues, caso haja necessidade de maior detalhamento. 

Os projetos deverão ser apresentados prioritariamente em formatos A1. Nos casos em que for necessária 

a utilização de outros tamanhos, acordados previamente com a Fiscalização, deverá ser adotada a 

seguinte tabela de equivalência para medição: 

FORMATO A0 A1 A2 A3 A4 

DIMENSÃO 1,6 A1 1 A1 0,7 A1 0,5 A1 0,3 A1 

13.3. Processamento das Medições e Pagamento 

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

unidades de referência e os preços unitários da planilha contratual, o cronograma físico financeiro 

contratual e os critérios estabelecidos neste Projeto Básico. 

Serviços não aceitos pela equipe de Fiscalização da Urbel não serão objeto de medição. Em nenhuma 

hipótese poderá haver antecipação de medição de serviços e medição de serviços sem a devida 

cobertura contratual. Só serão objeto de medição os serviços entregues e aceitos. 
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As medições serão elaboradas relativas aos serviços e/ou projetos entregues e considerados passíveis 

de remuneração, executados no período do dia 16 do mês anterior até o dia 15 do mês em curso. Devem 

ser lançadas no sistema FLUIG pela CONTRATANTE e aprovadas pelo Fiscal da Urbel até o dia 15 do 

mês em curso. As medições serão formalizadas e datadas no último dia de cada mês e serão pagas no 

mês subsequente. 

A liberação do processamento da medição inicial estará condicionada a entrega de toda a documentação 

listada no item 9 - “Documentos Exigíveis Após a Contratação”. 

A liberação do processamento da medição final ficará vinculada à: 

a) emissão final dos Volumes; 

b) 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). 

 

14. RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 

Após a formalização da conclusão dos projetos, 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. 

 

 

Helen Josiane Moura de Sousa Belo 

Fiscal do Contrato 

Chefe da Divisão de Projetos – DVPR-UB 
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Carolina Gasparini Barbosa Heller 

Supervisora da Supervisão de Gestão Urbanística e Ambiental – SUGT-UB 

Responsabilidade pela abordagem ambiental e de empreendimento de impacto 

 

 

 

Adriana Lemos da Costa Val 

Chefe da Divisão de Acompanhamento de Empreendimentos – DVAE-UB 

Responsabilidade pela abordagem ambiental e de empreendimento de impacto 

 

 

 

Aluisio Rocha Moreira 

Diretor de Projetos e Obras – DPO-UB 


