
Codemge licita novos elevadores para a
Rodoviária de Belo Horizonte
Qua 21 novembro

A Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) abriu licitação para a execução de
obras no Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro (Tergip), em Belo Horizonte.  

Entre as intervenções previstas estão: a instalação de dois novos elevadores entre o
estacionamento e o desembarque; a substituição de um elevador antigo por outro novo; a
adequação de espaço existente para acomodar a administração; e a reforma dos pisos das
escadas internas.

A sessão pública da licitação está agendada para o dia 11 de dezembro (terça-feira), às 10h, por
meio do sistema eletrônico do Portal de Compras de Minas Gerais. O edital e outras informações
sobre o certame estão disponíveis no site da Codemge.

Podem participar pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, nacionais e estrangeiras,
autorizadas a funcionar no país, que atendam aos requisitos do edital. Os licitantes podem realizar
visita técnica no local, mediante agendamento prévio com pelo menos dois dias úteis de
antecedência da sessão de licitação. Para agendar a visita técnica facultativa, o interessado deve
fazer contato pelo telefone (31) 3207-8995 ou pelo e-mail wilsonfilho@codemge.com.br.

Os fornecedores credenciados e interessados em participar da licitação deverão enviar suas
propostas de preços exclusivamente pelo site www.compras.mg.gov.br, sendo consideradas
inválidas as propostas apresentadas por quaisquer outros meios.

O sistema eletrônico garantirá o sigilo do conteúdo das propostas de preço até sua abertura pela
Comissão Permanente de Licitação (CPEL) da Codemge. As propostas deverão apresentar preço
unitário e global, por item e por lote. O critério de julgamento será “menor preço por lote”, sendo que
os preços unitários serão examinados relativamente à sua adequação, proporcionalidade e
exequibilidade.

O valor estimado (preço de referência) do objeto licitado é de R$ 1.795.650,28. O prazo de
execução é de nove meses.

Acessibilidade e modernidade

A contratação das obras, com a instalação de novos elevadores, beneficia as condições de
acessibilidade do Tergip, em conformidade com a Norma NBR 9050/04 da ABNT. A implantação
da nova administração propiciará um ambiente de trabalho moderno e mais adequado para o
desempenho dos funcionários do Terminal, além de instalações sanitárias nos parâmetros da
referida norma.
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A iniciativa valoriza a acessibilidade no terminal e integra pacote de melhorias que vêm tornando o
ambiente cada vez mais confortável, seguro, eficiente e acolhedor.

Entre reformas e adaptações já realizadas pela Codemge nas dependências físicas em prol da
acessibilidade do espaço como um todo, estão:
- reforma completa e modernização dos banheiros;
- instalação de pisos táteis, bebedouros acessíveis, cadeiras especiais e guarda-corpo no
estacionamento e no mezanino (3º piso);
- corrimão nas escadas que dão acesso às plataformas de embarque e desembarque e na entrada
principal;
- reforma das esteiras rolantes, que voltaram a funcionar após mais de 40 anos inativas.

Além disso, o Terminal, em parceira com o Instituto São Rafael, realizou capacitação da equipe que
atua na Rodoviária, para aperfeiçoar o atendimento às pessoas com deficiência, oferecendo-lhes
acompanhamento durante seu trajeto no local.

O Tergip conta, também, com quatro elevadores em funcionamento. Outra providência que está em
andamento é o processo licitatório para produção de maquete representativa do Terminal, a fim de
melhorar a orientação e a mobilidade de pessoas com deficiência visual. A previsão é a de que a
maquete esteja disponível para os usuários até o início do próximo ano.

Segurança e conforto

Desde que assumiu a gestão do Terminal Rodoviário, em 2016, a Codemge tem promovido
diversas ações em benefício do local e dos usuários, a fim de oferecer cada vez mais segurança,
conforto, mobilidade e bem-estar às pessoas que utilizam a Rodoviária.

Com investimentos que somam mais de R$ 6 milhões, diversas melhorias já foram implementadas
no Tergip pela companhia, como: revitalização de pisos; aquisição e instalação de longarinas
(cadeiras) mais modernas e confortáveis, semelhantes às usadas em aeroportos, totalizando cerca
de 700 novos assentos; reforma completa e modernização dos banheiros; reforma do telhado;
investimentos no sistema de segurança e monitoramento eletrônico, com instalação de mais de 200
novas câmeras; pintura das áreas internas e externas; substituição de bebedouros danificados;
construção do auditório; substituição dos vidros das janelas; organização de serviços oferecidos,
incluindo novas lojas, novos relógios, nova sinalização e melhorias nos estacionamentos.

Outras informações sobre as melhorias estão disponíveis no
site: www.codemge.com.br/atuacao/terminal-rodoviario/.

Novo sistema de embarque

Foi implantado, neste mês, o novo sistema de embarque da Rodoviária de Belo Horizonte. Desde o
dia 8/11, os passageiros apresentam a documentação e o bilhete de passagem, para entrada na
área de embarque, com verificação por meio da leitura eletrônica do código de barras. A descida é
liberada 30 minutos antes da partida do ônibus. Passageiros idosos, deficientes e crianças, no
entanto, podem ter acompanhante para levar a bagagem até o ônibus, inclusive, por meio dos
elevadores. Após a entrega das bagagens, o acompanhante deve retornar ao hall do terminal. O
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novo sistema de embarque busca otimizar a organização interna e o fluxo de pessoas no Tergip,
além de garantir a segurança e comodidade dos passageiros. O desembarque segue funcionando
como de costume.

Rodoviária de BH

Inaugurado em 1971 como o maior e mais moderno terminal de passageiros da América Latina, o
Tergip é responsável pelo transporte de aproximadamente 10 milhões de passageiros por ano.

A estrutura, de mais de 45 mil m², movimenta 40 mil pessoas por dia, em média, e possui 230 linhas
em funcionamento. Além de sua atividade principal (embarque e desembarque de passageiros), o
Terminal oferece diversos serviços à população, como alimentação, bancários, correios e lotéricas.
O Tergip está localizado na Praça Rio Branco, nº 100, Centro.


