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EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSÁVEL é aquela que contribui para o crescimento SUSTENTÁVEL do município, mantendo-se atenta em cuidar para que: 

1) Não sejam efetuados lançamentos de resíduos poluidores em redes de esgoto e águas pluviais; 
2) Evite o acúmulo de lixo doméstico, resíduos de construção civil e todo tipo de material descartável em local impróprio ou inadequado; 

3) Não seja feito uso de praças, espaços, passeios e vias públicas como depósito de material ou como estacionamento de bens móveis; 
4) A reprodução de sons e ruídos não venha trazer desconforto aos pares vizinhos e a comunidade do seu entorno; 

5) Sejam convergidas ações que favoreçam a mobilidade urbana em todos seus aspectos. 
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA PESQUISA DE PREÇOS 
 
1 - OBJETO:  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE NATUREZA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA TÉCNICA, NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA PARA O 
MUNICÍPIO IRACEMÁPOLIS.  
 
2 – INTRODUÇÃO. 
 
2.1. O PLANO DE MOBILIDADE URBANA. 
 
O Plano de Mobilidade Urbana pode ser considerado mais uma de muitas ferramentas de gestão, que 
advém da realização de um amplo estudo, cujo diagnóstico tem como finalidade, oferecer alternativas de 
melhorias na qualidade de vida em todo o município, alternativas estas, obtidas através de análise dos 
diferentes cenários urbanos que trazem um panorama da locomoção das pessoas, da atividade ciclística, da 
frota motorizada e dos outros tipos de equipamentos de tração. 
 
A elaboração e implantação do referido plano, ajuda a promover e: 
 

 Otimizar a acessibilidade aos espaços e aos equipamentos urbanos; 
 Alcançar maior segurança e eficiência nos deslocamentos com o uso de diferentes meios de 

transporte; 
 Acelerar a inclusão social e cidadania, através da ótica de um tráfego mais ágil e adequado às 

necessidades dos cidadãos; 
 Garantir ações significativas para o bem-estar das pessoas, tornando o ambiente municipal mais 

saudável, direcionando-o para a linha da sustentabilidade, bem como ajudar para fortalecer o 
desenvolvimento econômico do município. 

 
2.2. FUNDAMENTAÇÃO. 
 
O município de Iracemápolis encontra-se localizado dentro de uma nova linha de expansão econômica, 
projetada pelo governo do Estado de São Paulo, ou seja, dentro do eixo que abrange o complexo das 
rodovias Anhanguera, Bandeirantes e Washington Luís, e que atualmente, além da malha rodoviária que 
lhe dá nome, é servido também por boa infraestrutura em ferrovias, aeroportos e demais categorias que 
compõem um sistema de logística mais avançado. 
 
No presente momento, o município experimenta um substancial crescimento do mercado empresarial, 
contando com a instalação de novas industrias e seus periféricos, de novos loteamentos, alguns já 
implantados e outros em fase de implantação, fatos que permitem vislumbrar um progresso 
representativo, cenários que acabam por apontar para um aumento significativo do fluxo de veículos, de 
mercadorias e de pessoas, que devem acompanhar o progresso empresarial quase que nas mesmas 
proporções. 
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O Plano de Mobilidade Urbana visa a princípio, proporcionar acesso amplo e democrático a todo território 
urbano do município, reorganizando de forma mais aperfeiçoada o panorama logístico do mesmo, 
sugerindo soluções adaptadas às particularidades apresentadas pelo município, devendo ser embasado nas 
diretrizes da Lei nº 12.587/2012, lei esta que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana. 
 
3 - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO. 
 
O município de Iracemápolis está inserido na Aglomeração Urbana de Piracicaba e Região de Governo de 
Limeira, fazendo divisas ao norte com os municípios de Cordeirópolis e Santa Gertrudes, a leste com 
Limeira, ao sul e a oeste com o município de Piracicaba. 
 
A sede do município de Iracemápolis, tem como referência, as coordenadas geográficas 22°34’50” de 
latitude sul e 47°31’07” de longitude oeste, e conta com uma área territorial de 115,957 km², altitude 
média de 610 metros, distando da capital do estado em aproximadamente 170 km, e de acordo com dados 
do IBGE, Iracemápolis apresenta: 
 
População estimada (2019) - 24.235 habitantes. 
Densidade demográfica estimada (2019) - 208 hab./km². 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                         FIGURA 01 – Perímetro Urbano do Município. 

 
4. DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. 

 
O Plano de Mobilidade Urbana do Município de Iracemápolis deverá analisar e avaliar os modais que 
caracterizam a logística rodoviária, cicloviária e a movimentação de pessoas e mercadorias, contemplando 
minimamente os seguintes pontos a saber: 
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 Projetos buscando soluções que garantam a ampliação da acessibilidade do pedestre e a 
acessibilidade a pessoas com restrição de mobilidade e deficiência. 

 Projetos de ciclovias, incorporando-as prioritariamente ao sistema de transportes coletivo. 
 Estudo para definição de áreas de estacionamento, em especial para veículos de carga, cuja frota é 

proporcionalmente algo representativo no município, observando áreas e horários de acessos 
restritos. 

 Indicações de possíveis melhorias no sistema viário das áreas em estudo do perímetro urbano. 
 Definição de locais, visando à sinalização de regulamentação de estacionamento de veículos de carga 

e descarga de mercadorias. 
 Intervenções necessárias para a promoção, através da melhoria da infraestrutura, da urbanização e 

da melhoria ambiental, da redução das desigualdades sociais, com a inclusão social e produtiva 
através da ampliação do acesso da população a equipamentos, serviços públicos, empregos e renda. 

 Mobilidade no espaço público, de pessoas e mercadorias, incluindo intercorrências que geram não 
conformidades em calçadas e passeios públicos. 

 Uso de vias para estacionamento e movimentação de veículos de transporte de carga em pontos 
impróprios, prejudicando a mobilidade e fluidez do trânsito. 

 Evidências de polos geradores de tráfego, incluindo serviços de transporte coletivo. 
 Sistemática de avaliação, revisão e atualização do Plano de Mobilidade Urbana. 
 Avaliação dos serviços de táxi, moto-taxi, transporte escolar, transporte coletivo, fretamentos 

municipal e intermunicipal. 
 Localização da Estação Rodoviária, distribuição e número de pontos de ônibus, e localização de 

outros equipamentos. 
 Análise e estudos para áreas de circulação em distritos industriais. 
 Melhoria da fluidez e da segurança viária de pedestres e veículos, principalmente, nas interseções. 
 Análise da mobilidade e estacionamento nos espaços utilizados para eventos de maior impacto. 
 Definição de sistema de mobilidade e regulamentação de estacionamento de veículos de transporte 

de valores. 
 Análise de polos atrativos de trânsito, avaliando as influências na indicação de vias de acesso e 

regularização do serviço de estacionamento. 
 Todos os estudos utilizados para a elaboração do plano em pauta, deverão ter compatibilidade com o 

Plano Diretor Municipal, com o Código de Trânsito Brasileiro (Lei n° 9503/1997) e demais leis 
municipais, atendendo ao dispositivo na Lei nº 10.257/01 - Estatuto das Cidades, observando ainda 
as normas de preservação ambiental, preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural da 
cidade, devendo ainda contribuir para a redução da emissão de gases poluentes, redução da poluição 
sonora e melhoria da paisagem urbana. 
 

5. DA METODOLOGIA APLICADA. 
A metodologia a ser aplicada para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, deve valer-se 
minimamente de ações que visem: 
 



                 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS 
                  Estado de São Paulo 
                     Coordenadoria  de Trânsito 
                              Rua José Emídio , n.º 771,  Centro 

                            Telefone: (19 ) 3456-2688    
                         Home Page: www.iracemapolis.sp.gov.br  e-mail: engenharia@iracemapolis.sp.gov.br  

 

 
EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSÁVEL é aquela que contribui para o crescimento SUSTENTÁVEL do município, mantendo-se atenta em cuidar para que: 

1) Não sejam efetuados lançamentos de resíduos poluidores em redes de esgoto e águas pluviais; 
2) Evite o acúmulo de lixo doméstico, resíduos de construção civil e todo tipo de material descartável em local impróprio ou inadequado; 

3) Não seja feito uso de praças, espaços, passeios e vias públicas como depósito de material ou como estacionamento de bens móveis; 
4) A reprodução de sons e ruídos não venha trazer desconforto aos pares vizinhos e a comunidade do seu entorno; 

5) Sejam convergidas ações que favoreçam a mobilidade urbana em todos seus aspectos. 

 
 

4 
 

 Determinar as demandas atuais, projetando as demandas futuras nos trechos da malha viária 
afetados pelas intervenções propostas.  

 Realizar contagem de tráfego classificando por tipo de veículos nos principais corredores e 
interseções. 

 Estabelecer uma hierarquização de fluxos, visando identificar as Linhas de Desejo mais significativas 
que poderão ser afetadas pelas intervenções que promovam essas alterações de rotas. 

 Definir e estabelecer uma matriz de composição dos fluxos para as rotas com maiores possibilidades 
de recomposição de demanda, tanto para automóveis, como para caminhões. 

 Efetuar a estimação da demanda atual e futura nas vias da malha viária da cidade afetadas pelas 
intervenções propostas.  

 Realizar levantamento de dados auxiliares de distribuição espacial da população, distribuição de 
empregos e matrículas escolares. 

 Efetuar levantamento de dados com determinação do número da demanda de passageiros para o 
sistema de transporte coletivo, bem como para o tráfego geral. 

 Elaborar estudos com atenção especial voltada para os veículos classe dos ciclomotores, visando 
buscar a melhor forma de conciliar o tráfego dos mesmos com os demais veículos. 

 Elaborar estudos que avaliem a localização dos acessos rodoviários e de pontos de destaques de 
atração e produção de cargas, na cidade, para orientar a composição das Linhas de Desejos dos 
veículos de cargas. 

 Promover as contagens de tráfego classificadas por tipo de veículos (automóveis, ônibus, 
motocicletas, caminhões, bicicletas, tração animal ou humano) e por movimentos (conversões). 

 Desenvolver estudos para projetar a expansão de tráfego por semana, mês e ano. 
 Articular a avaliação e proposição das mudanças de rota do tráfego, decorrentes das intervenções 

propostas. 
 Levantar hipóteses diferentes relativas à evolução do uso do solo (residencial, comercial, turístico e 

industrial) e ao crescimento da frota de veículos e da população. 
 Programar e efetuar estudos para determinação da vida útil funcional de cada modal. 
 Considerar na avaliação da evolução das demandas os cenários: 

 Básico: - tendência atual de crescimento da cidade; 
 Otimista: - crescimento mais acentuado da cidade;  
 Conservador: - crescimento menos acentuado da cidade. 

 Demais ações necessárias para a construção dos cenários atuais e panoramas futuros. 
 

6. DOS PRODUTOS A SEREM APRESENTADOS. 
 
Os produtos a serem apresentados devem contemplar: 
 
 Estudo da análise de demanda do volume de trânsito, considerando horizontes de projeção a curto, 

médio e longo prazo. 
 Estudo da análise funcional do trânsito a nível macro. 
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 Avaliação econômica das intervenções propostas e análise de custo-eficiência, estimativas de custos, 
projetos funcionais básicos. 

 Todos os projetos deverão ser entregues em mídia física e digital, sendo os em mídia física, no 
formato dobragem conforme padrão ABNT, e os demais em mídia digital nos formatos DWG editável 
para projetos, textos em WORD e planilhas em EXCEL. 

 Entrega da minuta do projeto de Lei do PMMU, tendo como base os estudos do PMMU e as 
observações colhidas em audiências públicas realizadas. 
 

Em complementação aos dados solicitados, com a finalidade de facilitar a apreciação de cada conjunto de 
intervenções, e desagregada por intervenção, quando se mostrar adequado à consolidação das 
informações, deverão ser apresentados os seguintes modais: 
 
 Descrição de cada problema – nível local e repercussão na área de influência. 
 Descrição das intervenções e suas articulações. 
 Descrição das intervenções complementares. 
 Descrição dos efeitos esperados pelo conjunto de intervenções. 
 Compatibilidade com o Plano Diretor Municipal e outras leis municipais, com sugestão de possíveis 

mudanças nos mesmos. 
 Quantificação dos afetados, discriminados por pedestres, ciclistas, transporte coletivo, transporte 

individual, e de carga, vagas de estacionamento, ponto de taxi, etc. 
 Descrição de outras particularidades inerentes à sistemática da mobilidade no perímetro urbano do 

município. 
 

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 
 
 Apresentar a certidão de registro da empresa licitante e de seus responsáveis técnicos no conselho 

ou associação de classe correspondente. 
 Apresentação de documentos de qualificação técnica operacional com comprovação de aptidão da 

licitante para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e 
prazos no que se refere ao objeto da licitação. 

 Apresentação de documentos de qualificação técnica profissional, onde a licitante deverá comprovar 
que possui em seu quadro de pessoal, profissional de nível superior detentor de atestado de 
capacidade técnica de execução de serviços fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, com características semelhantes às do objeto desta modalidade de certame. 

 Declaração formal de disponibilidade de mobilização da estrutura necessária à execução do objeto, 
dentro do prazo previsto para início das atividades. 

 O escopo contratual, deverá estar sempre harmonizado com as disposições específicas da Lei Federal 
nº 12.587/12, combinadas com as da Lei Federal 9503/97, com as premissas do Estatuto da Cidade, 
com as diretrizes previstas no Plano Diretor Municipal e demais leis, quando pertinentes. 
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8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 

    Deverão estar contemplados nos preços propostos, todos os custos diretos, despesas indiretas, 
tributos incidentes, lucro e outros, pois não serão admitidos acréscimos a qualquer que seja o 
título, nos preços da proposta vencedora. 

    Caberá à Contratada a admissão de todo o pessoal necessário à execução dos serviços, correndo 
por conta da mesma todas as despesas resultantes, inclusive encargos sociais, seguros e demais 
exigências das Leis Trabalhistas. 

    Os empregados admitidos deverão possuir qualificação que os capacite a executar adequadamente 
os serviços contratados. 

    Independentemente de seu grau de risco ou número de funcionários, a contratada declara que se 
encontra regularizada com relação às normas trabalhistas pertinentes ao trabalho a ser realizado, 
especificamente as NR 07, NR 09 e demais normas compatíveis. 

    A empresa deverá executar os serviços, objeto deste termo, de acordo com as instruções, prazos e 
com os planos de trabalho estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Iracemápolis, em 
consonância com o conteúdo do Edital e seus Anexos. 

    Ficará a critério dos funcionários ou fiscais indicados pela Prefeitura Municipal de Iracemápolis a 
aceitação dos serviços executados, tendo em vista a sua qualidade e obediência aos requisitos das 
especificações exigidas. 

    Para a execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar como responsáveis técnicos, 
profissionais habilitados para cada área abrangida por esta licitação.  

    A Contratada deverá apresentar à Contratante após a assinatura do contrato e antes do início dos 
serviços, a(s) Anotação (ões) de Responsabilidade Técnica (ART – CREA), se for exigência do CREA. 
Destaca-se que a responsabilidade civil e criminal sobre os serviços objeto desta licitação, será 
condição exclusiva para os representantes legais e ou responsáveis técnicos da Contratada. 

    A Contratada deverá, obrigatoriamente, alocar um preposto que permanecerá em período normal 
de expediente à disposição, para representá-la junto à contratante, o qual terá amplos poderes 
para responder pelos serviços a serem contratados, sendo responsável pela coordenação, 
administração e supervisão do seu pessoal e por qualquer comunicação junto à Contratante.   

    Em hipótese alguma, qualquer funcionário da Contratada que não o preposto ou o representante 
legal, poderá reivindicar, decidir ou manifestar-se por atos ou decisões da Contratada e/ou 
Contratante. 

    A Contratada obriga-se a manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo 
comunicar imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato. 

    A contratada é responsável única e exclusivamente pela imperfeição dos serviços prestados, ainda 
que verificadas após sua aceitação pela prefeitura, sendo certo que nenhum pagamento desta 
isentará a contratada de tal responsabilidade, bem como pela responsabilidade civil estabelecida 
no Código Civil Brasileiro. 

    Permitir que a Contratante fiscalize os serviços através de um comitê gestor designado pela 
contratante. 
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    Promover a realização de consultas e de audiências públicas para divulgação do plano, visando 
ampliar a participação social das pessoas na elaboração do documento. 
 

9. COMPETE À CONTRATANTE. 
 

    Permitir à contratada, o acesso as informações gerais necessárias para a realização do trabalho, 
disponibilizando inclusive cópias de mapas e descrições de particularidades do município, bem 
como lista de leis municipais relacionadas com o escopo do trabalho. 

    Constituir e designar um Comitê Gestor como preposto do município para conduzir a interface 
entre as partes, inclusive se posicionando como órgão fiscalizador que representará o município no 
projeto. 
 

10. VIGÊNCIA DO CONTRATO. 
 
O contrato terá vigência de 06 (seis) meses a contar da data da sua assinatura, sem que haja previsão de 
prorrogação, salvo em caso de interesse por parte da contratante.  
 
11. DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

    A Contratada, na vigência do contrato, será a única responsável pelos seus funcionários e pelo 
cumprimento das obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e outras assumidas.  

    A Prefeitura Municipal de Iracemápolis não se responsabiliza sobre quaisquer tipos de reclamações, 
danos ou prejuízos a terceiros, causados por ocasião da execução dos serviços contratados. 

    Fica vedado à Contratada ceder o contrato, no todo, ou em parte, salvo no caso de interesse 
público devidamente justificado. 

 
 

Iracemápolis/SP, aos 05 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte. 
 

 
 
 
 
 

CÉLIO PRODRIGUES 
COORD. DE TRÂNSITO 


