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1. OBJETIVO 

1.1. Este Projeto Básico, parte integrante do Edital de Licitação, tem por objetivo estabelecer o 
conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para 
caracterizar os serviços e produtos de Levantamentos Topográficos para fins de Regularização 
Fundiária em parte do Aglomerado da Serra; Vila Ventosa; Unidades Habitacionais implantadas 
pela PBH; Conjuntos Ribeiro de Abreu, Minas Caixa e Bonsucesso; Comunidade Dandara. 
 

1.2. Em caso de possíveis dúvidas decorrentes de conflitos entre o cronograma físico/financeiro, a 
planilha orçamentária, as especificações técnicas e prevalecerá o que estiver contemplado nos 
seguintes elementos e nesta ordem: 

1.2.1.  Caderno de Normas e Padrões dos Serviços de Topografia para fins de Regularização 
Fundiária – Serra e Outros – DHR/UB – Edição: Julho/2018 

1.2.2.  Mapas de Localização e Áreas Previstas para Levantamento (em meio digital) 

1.2.3.  Planilha contratual. 

1.2.4.  Cronograma físico/financeiro 

 
 

2. OBJETO 

2.1. Escopo: 
 

Constitui escopo da presente licitação, a execução de serviços de Levantamentos Topográficos para 
fins de Regularização Fundiária das seguintes áreas: 

a) PARTE DO AGLOMERADO DA SERRA  

b) VILA VENTOSA 

c) CONJUNTO RIBEIRO DE ABREU 

d) CONJUNTO MINAS CAIXA 

e) CONJUNTO BONSUCESSO 

f) COMUNIDADE DANDARA 

g) UNIDADES HABITACIONAIS - Conjuntos implantados pela PBH: 

• Na Vila Pedreira Prado Lopes: 

� Conjuntos: Ágata I; Ágata II; Âmbar; Ametista I; Ametista II; Ametrina; Berilo; Diamante I; 
Diamante II; Esmeralda I; Esmeralda II; Jade; Jaspe; Opala; Quartzo Azul; Rubi I; Rubi II; 
Safira; Topázio I; Topázio II; Turquesa. 
 

• No Alto Vera Cruz: 

� Conjuntos: Santa Terezinha I; II, III e IV
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• No Aglomerado Morro das Pedras: 

� Conjuntos: AR-05 e AR-20 
 

• Na Vila Apolônia: 

� Conjunto Apolônia 
 
 

2.2. Localização 
 

As áreas a levantar localizam-se nas Regionais Venda Nova, Pampulha, Nordeste, Noroeste, Leste, 
Oeste, centro Sul e Barreiro de Belo Horizonte. Conforme Mapas de Localização e Área Prevista para 
Levantamento integrantes deste Projeto Básico. 

 
 

2.3. Prazos 
 

O prazo de execução dos serviços e entrega dos produtos é de 720 (setecentos e vinte) dias 
corridos contados da emissão da ordem de serviço.  

Para definição do prazo de execução, estimou-se o empenho de duas equipes de topografia 
simultâneas. 

O prazo de vigência do contrato é de 855 (oitocentos e cinquenta e cinco) dias corridos 
contados da assinatura do contrato. 

Justifica-se o prazo definido por se prever 30 (trinta) dias iniciais entre a assinatura do contrato 
e a primeira ordem de serviço e mais 105 (cento e cinco) dias após a entrega final, a fim de 
comtemplar os períodos de recebimentos provisório e definitivo de produto com as 
características a ele inerentes, demandando fiscalização detalhada e complexa.  

 

 
3. JUSTIFICATIVA 

 
O presente Projeto Básico foi elaborado com base no atendimento ao Programa de Regularização 
Fundiária da Prefeitura de Belo Horizonte, conduzido pela URBEL. Os serviços de Topografia, 
constituem a primeira etapa do processo, a serem sucedidos por outras de temáticas social, jurídica, 
ambiental e urbanística, que dependem dos produtos gerados. 

Esta ação está inserida no Contrato de Metas de 2018/URBEL, no PPAG 2018-2021 e no Plano de 
Obras sob número 0057-CS-U-OUT-11 (Regularização Fundiária Aglomerado da Serra e Outros -
Topografia). Conta Alienação. 

 
 

 
 

ANO PROGRAMÁTICA 

2019 2704.1100.16.482.225.1231.0018.449051.01.04.00.192 
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4. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 
 
Os serviços objeto desta licitação seguirão rigorosamente as determinações contidas no Caderno de 
Normas e Padrões dos Serviços de Topografia para fins de Regularização Fundiária – Serra e Outros 
– DHR/UB – Edição: Julho/2018. O Caderno comtempla a ��� ��������		
� ��� ����� ����������

� �������� ���� ��������� �� �������������� �� ������ � ��� � �������� 

A CONTRATADA deverá manter uma cópia Caderno de Normas e Padrões dos Serviços de 
Topografia supracitado em seu escritório, para uso dela própria e da Fiscalização da Urbel.  

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

A CONTRATADA deverá fazer duas ART para os serviços, uma em nome de quaisquer dos seus 
responsáveis técnicos constantes da Certidão de Registro da Pessoa Jurídica junto à entidade 
profissional competente, e outra em nome do engenheiro que efetivamente se responsabilizará pela 
execução dos serviços. Caso o RT geral da empresa seja o engenheiro que efetivamente comandará 
os serviços, a segunda anotação fica naturalmente suprida, desde que este seja um ENGENHEIRO 
AGRIMENSOR e que seja garantida a sua permanência no escritório da CONTRATADA.  

 
 
 

5. EQUIPE TÉCNICA 
 

A quantificação e qualificação mínima da equipe técnica a ser empenhada deverá atender às 
seguintes especificações: 

 
� 1 (um) Engenheiro Agrimensor  

Perfil: Graduação em Engenharia de Agrimensura, com experiência em coordenação e ou 

execução de Levantamentos para fins de Regularização Fundiária em assentamentos urbanos 

irregulares de interesse social; croquis; locações; cálculos de poligonação e irradiação; desenho 

técnico manual e digital; memoriais descritivos; relatórios. 

As práticas de campo deverão contemplar operações plenas com utilização de Estação Total, 

Nível Geométrico e GPS Geodésico. As de escritório deverão incorporar operação de calculadoras 

científicas, Sistema TopoGraph, AutoCad, Microsoft Windows, Word e Excel. 

A comprovação deverá se dar por meio de apresentação de ART especificando a modalidade de 

levantamento exigida. 

 
� 1 (um) Topógrafo 

Perfil: Técnico em Agrimensura, Estradas, Transportes, Edificações ou Topógrafo prático com 

ensino fundamental completo, com experiência em execução de Levantamentos para fins de 

Regularização Fundiária em assentamentos urbanos irregulares de interesse social; croquis; 

locações; desenho técnico manual; relatórios. 
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As práticas de campo deverão contemplar operações plenas com utilização de Estação Total, 

Nível Geométrico e GPS Geodésico. As de escritório deverão incorporar Microsoft Windows, Word 

e Excel. 

A comprovação deverá se dar por meio de apresentação de atestado de execução da modalidade 

de levantamento exigida emitido por empresa pública ou privada, convalidado por apresentação 

de Carteira ou Contrato de Trabalho comprovando contratação na função durante o período 

atestado. 

 

 

� 1 (um) Desenhista Projetista Cadista 

Perfil: Técnico em Agrimensura, Estradas, Transportes, Edificações, Topógrafo prático com ensino 

fundamental completo ou Cadista, com experiência em atividades de campo e ou escritório 

relacionadas a Levantamentos Topográficos Cadastrais para fins de Regularização Fundiária em 

assentamentos urbanos irregulares de interesse social; desenvolvimento de cálculos de 

poligonação e irradiação e desenho técnico manual e digital. 

As práticas de campo deverão contemplar a elaboração de croquis. As de escritório deverão 

incorporar operação de calculadoras científicas, Sistema TopoGraph, AutoCad, Microsoft 

Windows, Word e Excel. 

A comprovação deverá se dar por meio de apresentação de atestado de execução da modalidade 

de levantamento exigida emitido por empresa pública ou privada, convalidado por apresentação 

de Carteira ou Contrato de Trabalho comprovando contratação na função durante o período 

atestado. 

 

 

� 1 (um) Nivelador/Operador Estação Total 

Perfil: Ensino fundamental completo, com experiência em atividades de campo relacionadas a 

Levantamentos Topográficos e locações. 

As práticas de campo deverão contemplar operações plenas com utilização de Estação Total, 

Nível Geométrico e GPS Geodésico. 

A comprovação deverá se dar por meio de apresentação de Carteira ou Contrato de Trabalho 

comprovando contratação na função. 

 
 

� 2 (dois) Auxiliares de Topografia 

Perfil: Ensino fundamental completo, com experiência em atividades de campo relacionadas a 

Levantamentos Topográficos e locações. 

As práticas de campo deverão contemplar a utilização se prismas refletores para Estação Total, 

balizas, trenas, miras falantes, demais ferramentas inerentes aos trabalhos topográficos. 

A comprovação deverá se dar por meio de apresentação de Carteira ou Contrato de Trabalho 

comprovando contratação na função. 
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A fim de atender aos prazos necessários ao Programa de Regularização Fundiária da URBEL, 
norteado por histórico de produtividade em serviços correlatos empreendidos ou contratados pela 
URBEL, o Cronograma Físico/Financeiro, apresentado na licitação pela CONTRATANTE, foi baseado 
no empenho de no mínimo 2 (duas) equipes TÉCNICAS 

A CONTRATADA poderá estabelecer seu próprio empenho de equipes, desde que atenda aos prazos 
estipulados para entrega dos produtos e que mantenha a qualificação mínima dos profissionais 
empenhados.  

Contudo, será obrigatória a presença do Engenheiro Agrimensor responsável. Este deverá manter 
presença mínima de 2 (duas) horas diárias de trabalho no local a ser levantado ou escritório de cálculos 
e desenhos, para cada equipe empenhada nos serviços, até um máximo de 8 (oito) horas/dia.  

Exemplo: Se empenhadas 2 (duas) equipes, o Engenheiro Agrimensor responsável deverá estar 
disponível por 6 (seis) horas, duas horas para cada equipe. 

O engenheiro responsável será, obrigatoriamente, o integrante do quadro permanente da licitante 
cujos Atestados de Capacidade Técnica – ACT, registrados na entidade profissional competente, 
foram apresentados na fase de habilitação do processo licitatório.  

A CONTRATADA deverá manter equipe de profissionais especializados que atenda ao 
dimensionamento da NR04 da Portaria 3214/78. 

Caso seja necessário, a substituição do engenheiro responsável poderá ser feita por outro profissional 
desde que atenda às mesmas qualificações e que seja autorizada pela FISCALIZAÇÃO do contrato. 

O FISCAL poderá exigir da contratada a substituição de qualquer membro que justificadamente não 
tenha desempenho profissional condizente com os serviços. 

Em caso de substituição e/ou acréscimo de membros da equipe, por parte da CONTRATADA, os 
procedimentos serão os mesmos, quando da emissão da Ordem de Serviço para autorizações da 
URBEL, sendo necessário apresentar a documentação técnica do novo profissional, com qualificação 
igual ou superior a estabelecida. O reforço de equipe técnica não gerará custo adicional ao contrato. 

Todos os funcionários deverão trabalhar uniformizados e identificados conforme modelos fornecidos 
pela CONTRATADA a serem avaliados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO na data da emissão da 
Ordem de Serviço. 

Neste caso, deverá utilizar de forma complementar o colete de identificação padrão PBH, cujo modelo 
integra este Projeto Básico. 

Como opção, a CONTRATADA poderá substituir seu uniforme e colete de identificação padrão PBH, 
pelo uniforme completo padrão PBH, composto por camisa e calça, cujos modelos também integram 
este Projeto Básico. 

 

 

6. DOCUMENTOS EXIGÍVEIS APÓS A CONTRATAÇÃO 

No prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após emissão da Ordem de Serviço Inicial, sem prejuízo 
do estabelecido no Item 5 deste Projeto Básico, a CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização 
da Urbel a seguinte documentação: 
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6.1. ART da CONTRATADA, cobrindo todo escopo do contrato. A CONTRATADA deverá observar o 
prazo do parag. 1º do art. 28 da Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA para o registro da 
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da obra e/ou serviço, e o prazo dos insc. I e II, do 
art. 2º da Resolução nº 91/2014 do CAU/BR para Registro de Responsabilidade Técnica – RRT 
de obras e serviços técnicos no âmbito da Arquitetura e Urbanismo;  

6.2. Relação da Equipe Técnica empenhada; 

A CONTRATADA deverá apresentar em no máximo 15 (quinze) dias corridos contados a partir 
da emissão da Ordem de Serviço Inicial, a equipe técnica, com qualificação igual ou superior a 
determinada no Item 5, que efetivamente executará os serviços objeto desta licitação. A 
disponibilização se dará de acordo com o Cronograma Físico/Financeiro contratual, seguido da 
citação nominal completa de todos os profissionais, membros da equipe e a correspondente 
caracterização da formação intelectual e a função a que foi designado dentro da equipe técnica, 
para aprovação do FISCAL. 

A CONTRATADA deverá apresentar também como requisito para a emissão da ordem de serviço 
um organograma informando sobre os componentes de cada equipe empenhada, explicitando 
as funções e responsabilidades, grau de autonomia para a tomada de decisões, formas de 
contatos com esses elementos (telefone, fax, e-mail e outros), vinculando essa equipe a estrutura 
hierárquica da empresa. O organograma deverá ser representado graficamente para fixação em 
lugar visível no escritório da CONTRATADA, para conhecimento da FISCALIZAÇÃO. 

6.3. ART dos profissionais qualificados, integrantes da Equipe Técnica empenhada como 
estabelecido no Item 5; 

6.4. Comprovação de integração de todos os profissionais empenhados na Equipe Técnica ao quadro 
permanente da CONTRATADA, feita através de cópias da FICHA DE REGISTRO DE 
EMPREGADO, CTPS ou CONTRATO DE TRABALHO; 

6.5. Comprovação de integração do responsável técnico indicado ao quadro permanente da licitante, 
feita através de cópias da FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO, ou CTPS, ou CONTRATO 
SOCIAL ou REGISTRO na ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE como RT da licitante; 

6.6. Declaração da CONTRATADA comprovando a existência de instalações e equipamentos 
adequados para a execução de serviços na cidade de Belo Horizonte. 

6.7. A CONTRATADA deverá também apresentar ao Setor de Segurança e Medicina do Trabalho da 
URBEL, Programa de Prevenção a Riscos Ambientais (PPRA) e Programa de Controle de Saúde 
Ocupacional (PCMSO) com atestados de Saúde Ocupacional (ASO) dos empregados 
empenhados no contrato. 

6.8. Havendo erros, omissões ou não conformidades nesta documentação, serão informados à 
CONTRATADA para correção. Após verificados, os documentos serão devolvidos.  
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7. CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

! Assinado o CONTRATO, a Urbel, convocará a licitante vencedora, já na qualificação de 
CONTRATADA, para uma reunião, onde serão apresentados por parte da CONTRATANTE o 
FISCAL do contrato e por parte da CONTRATADA seu PREPOSTO, que deverá reunir capacidade 
e poderes bastantes para representá-la perante a Fiscalização da Contratante e resolver 
problemas referentes aos serviços em execução. O PREPOSTO poderá ou não integrar a equipe 
técnica da CONTRATADA.  

 
� As interlocuções se darão prioritariamente entre o FISCAL e o PREPOSTO. Desde que haja 

ciência e concordância destes, necessárias interlocuções entre outros membros das respectivas 
equipes técnicas poderão se dar. 

O momento será adequado para dirimir dúvidas que ainda possam existir por parte da 
CONTRATADA, ratificando sempre o teor deste Projeto Básico de Licitação e demais documentos 
que compõe o processo licitatório. 

Atendendo às restrições elencadas nos Itens 5 e 6, a CONTRATADA informará como pretende 
cumprir o cronograma proposto e sinalizará a data para início dos trabalhos com previsões de 
empenho de equipes e equipamentos. Após a concordância por parte da CONTRATANTE a 
ORDEM DE SERVIÇO INICIAL será emitida. 

Em seguida, será criado o DIÁRIO DE CONTRATO, que consistirá no repositório oficial de todos 
os documentos pertinentes ao contrato. Este terá características de arquivo digital, com pastas 
categorizadas protegidas, (atas, certidões e comprovantes trabalhistas, medições, e-mails e 
outros), todos datados e numerados cronologicamente. O acesso será garantido à CONTRANTE 
e CONTRATADA, mas com restrições de acesso necessários.  

Mesmo que inicialmente tenham se dado por acerto verbal, e-mail ou outra comunicação correlata, 
todos os pontos conversados e acertados entre CONTRANTE e CONTRATADA serão gravados 
na Ata de Reunião seguinte, devidamente datada e inserida em DIÁRIO DE CONTRATO. 

 

� Os levantamentos topográficos em contratação abrangerão áreas algumas vezes extensas e ou 
com grandes populações nelas estabelecidas. Informar e mobilizar populações com essas 
características é tarefa além da competência da CONTRATADA. Por esta razão a 
CONTRATANTE se incumbirá de realizá-las antes do início dos trabalhos e em outros mais que 
venham justificar suporte de natureza correlata. 

 

� A distribuição das áreas a levantar, bem como a diversidade de modalidade de levantamento 
merecem particular atenção por parte da empresa LICITANTE e posterior CONTRATADA.  
peculiar extensão da área a levantar indica a necessidade de se promover entregas intermediárias 
dos trabalhos executados. 

O “MAPA GERAL DE BELO HORIZONTE – LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS A SEREM 
LEVANTADAS”, integrante deste Projeto Básico de Licitação, é a referência básica para 
entendimento do Cronograma Físico Financeiro também integrante deste Projeto Básico e, 
consequentemente, do andamento proposto para o desenvolvimento e entrega dos produtos. 
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O Quadro 1 correlaciona os índices numéricos e sua respectiva legenda expressos no Mapa de 
Localização supracitado e os Códigos das modalidades de serviços previstos na Planilha de 
Orçamento, igualmente integrante deste Projeto Básico, a serem executados em cada área 
individualizada. 

Salienta-se que as previsões refletem o planejamento inicial. Poderão haver alterações, diante de 
ocorrências pontuais, sem, contudo, desviar do objetivo técnico precípuo.   

 

  Quadro 1 – Modalidade dos serviços para cada área a ser levantada: 

ÍNDICE DA ÁREA NO 
MAPA DE 

LOCALIZAÇÃO 

CÓDIGOS DAS MODALIDADES DE 
SERVIÇOS PREVISTOS PARA A ÁREA 

ORDEM DE SERVIÇO e 
OBSERVAÇÕES 

1 62.05.56 – 62.05.58 – 62.05.81 – 93.21.01 6ª Ordem de Serviço 

2 62.05.57 – 62.05.58 – 62.05.83 – 62.05.85 Ordem de Serviço Inicial 

3 62.05.58 – 62.05.82 – 93.21.01 9ª Ordem de Serviço 

4 62.05.56 – 62.05.58 – 62.05.81 – 93.21.01 8ª Ordem de Serviço 

5 62.05.57 – 62.05.58 – 62.05.83 – 62.05.85 Ordem de Serviço Inicial 

6 62.05.57 –  62.05.83 – 62.05.85 Ordem de Serviço Inicial 

7 62.05.57 –  62.05.83 – 62.05.85 2ª Ordem de Serviço 

8 62.05.57 –  62.05.83 – 62.05.85 2ª Ordem de Serviço 

9 62.05.57 –  62.05.83 – 62.05.85 2ª Ordem de Serviço 

10 62.05.57 –  62.05.83 – 62.05.85 2ª Ordem de Serviço 

11 62.05.57 – 62.05.58 – 62.05.83 – 62.05.85 3ª Ordem de Serviço 

12 62.05.57 – 62.05.58 – 62.05.83 – 62.05.85 3ª Ordem de Serviço 

13 62.05.57 – 62.05.58 – 62.05.83 – 62.05.85 4ª Ordem de Serviço 

14 62.05.84 – 62.05.58 – 62.05.80 – 93.21.01 
OS Inicial: Levantamentos pontuais 

totalizando aproximadamente 15.000 m2 

15 62.05.84 – 62.05.58 – 62.05.80 – 93.21.01 Ordem de Serviço Inicial 

16 62.05.57 – 62.05.58 – 62.05.83 – 62.05.85 4ª Ordem de Serviço 

17 62.05.57 – 62.05.58 – 62.05.83 – 62.05.85 4ª Ordem de Serviço 

18 62.05.84 – 62.05.58 – 62.05.80 – 93.21.01 7ª Ordem de Serviço 

19 62.05.58 – 62.05.81 – 93.21.01 5ª Ordem de Serviço 
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� A Ordem de Serviço Inicial e as subsequentes visarão atender à cronologia de execução dos 
serviços prevista no Cronograma Físico Financeiro proposto pela CONTRATANTE neste Projeto 
Básico de Licitação. A CONTRATADA poderá propor seu próprio Cronograma Físico Financeiro, 
deste que respeitada a sequência de execução das áreas elencadas originalmente e que não 
exceda os prazos de finalização parciais e total. 

 

� A cada Ordem de Serviço emitida, a FISCALIZAÇÃO se comprometerá a realizar, dentro do prazo 
de 15 (quinze) dias, reuniões, tantas quanto necessárias, com chamamento da população 
moradora da área a levantar, apresentando a CONTRATADA para execução dos serviços 
topográficos e orientando quanto ao conjunto de ações que constituem o Programa de 
Regularização Fundiária proposto pela municipalidade. 

Durante o período de mobilização da população moradora da área a levantar a CONTRATADA 
poderá realizar o Georreferenciamento, Poligonais de Apoio Básico necessárias e outras 
atividades que independam da ação de mobilização.  

Todos os procedimentos para execução dos trabalhos topográficos e sua apresentação final estão 
previstos no Caderno de Normas e Padrões dos Serviços de Topografia para fins de Regularização 
Fundiária – Serra e Outros – DHR/UB – Edição: Julho/2018. 

 

 

 

8. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução dos serviços, para entrega dos produtos na qualidade e prazo exigidos, demandará uma 
condução coordenada entre a CONTRATADA (executora) e a CONTRATANTE (fiscalizadora). Desta 
forma, a CONTRATANTE indicará como FISCAL do contrato, a Arquiteta Urbanista Maria Lúcia Veloso 
Silveira: Chefe da Divisão de Regularização Fundiária (DVRF-DHR-URBEL); E-mail: 
mlveloso@pbh.gov.br; Telefone: (31) 3277-6415. 

A execução dos serviços será fiscalizada pela URBEL, com poderes para verificar se os serviços estão 
sendo cumpridos, se as equipes e equipamentos estão dentro das exigências e se os produtos finais 
atendem às especificações previstas no Caderno de Normas e Padrões dos Serviços de Topografia 
para fins de Regularização Fundiária – Serra e Outros – DHR/UB – Edição: Julho/2018. 

O Fiscal do Contrato, poderá analisar e decidir sobre proposições da CONTRATADA que visem 
melhorar a execução dos serviços, fazer qualquer advertência quanto a qualquer falha da 
CONTRATADA, recomendar aplicação de advertências, multas ou outras penalidades no contrato.  

A existência do FISCAL não exime a responsabilidade da CONTRATADA. 

A segurança e saúde ocupacional da equipe técnica empenhada deverá ter especial atenção por parte 
da CONTRATADA e também será objeto de fiscalização por parte da Urbel. 

As atividades de Fiscalização serão registradas no DIÁRIO DE CONTRATO.    

 



 

Secretaria Municipal de Obras e  
Infraestrutura - SMOBI PROJETO BÁSICO DE LICITAÇÃO – ANEXO I Folha N.º 10/11      

Objeto: Levantamentos Topográficos para fins de Regularização Fundiária em parte do Aglomerado da 
Serra; Vila Ventosa; Unidades Habitacionais implantadas pela PBH; Conjuntos Ribeiro de Abreu, Minas 
Caixa e Bonsucesso; Comunidade Dandara. 
 
 

Regional: Diversas                              Bairro: Diversos 

PLANO DE OBRAS: 0057-CS-U-OUT-11 – Regularização Fundiária Aglomerado da 
Serra e Outros (Topografia) 

Data: 14/02/2019 

PROCESSO N° 01-114.977/18-49 LICITAÇÃO: URBEL/SMOBI 006/2019 
 

 

9. MEIOS DE COMUNICAÇÃO

Além dos procedimentos usuais de comunicação, centrados no envio de documentos em papel, em 
CD e/ou DVD, via correio ou via serviço de mensageiro, os procedimentos poderão também englobar 
o uso de meios digitais de comunicação (correio eletrônico).  

Este tipo de comunicação somente deverá ser utilizado para transmissão de documentos preliminares, 
organização de reuniões e, de forma geral, para todas as trocas de informações que possam ser 
agilizadas com o seu uso. 

Posteriormente, a formalização do conteúdo de cada correspondência deverá ser efetuada entre a 
FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA via ofício protocolado ou gravados nas Atas de Reunião que 
posteriormente integrarão o DIÁRIO DE CONTRATO. 

 

 

 

 

10. MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

Os produtos serão medidos mensalmente, conforme executados, entregues e aceitos em 
conformidade com o Caderno de Normas e Padrões dos Serviços de Topografia para fins de 
Regularização Fundiária – Serra e Outros – DHR/UB – Edição: Julho/2018, após aprovação do 
FISCAL, de acordo com as unidades de medida e os preços unitários da planilha contratual e com o 
cronograma físico financeiro contratual.  

Produtos não aceitos pela FISCALIZAÇÃO não serão objeto de medição. Em nenhuma hipótese 
poderá haver antecipação de medição de produtos sem a devida cobertura contratual.  

As medições serão elaboradas em relação aos produtos entregues no período do dia 16 do mês 
anterior até o dia 15 do mês em curso, pelo FISCAL, com a participação da CONTRATADA, e será 
formalizada e datada no último dia de cada mês. 

A liberação do processamento das medições estará condicionada à total conformidade com as 
exigências referentes à Segurança e Saúde Ocupacional 

A liberação do processamento da primeira medição ficará vinculada a entrega das ART/RRT iniciais. 
A primeira e medições subsequentes serão condicionadas à apresentação de todas certidões e outros 
documentos que venham comprovar a quitação de todas as obrigações contratuais com os 
profissionais empenhados, notadamente, salários, vales transporte e refeição, EPIs, INSS e FGTS 
entre outros. 

O pagamento será realizado pela Diretoria Administrativa e Financeira (DAF-UB) da Urbel, por meio 
de sua Divisão Financeira (DVFI-DAF-UB). 
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11. RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS SERVIÇOS E PRODUTOS 

Ao término dos serviços, o FISCAL emitirá o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias. 

Decorridos até 90 (noventa) dias da emissão do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, o 
FISCAL ou comissão designada, emitirá o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços 
contratados. 
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