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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09/2021 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01-044.518/21-61 
 

 

 

• OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de análise, 
desenvolvimento e manutenção de software utilizando práticas ágeis, análise e suporte à 
infraestrutura de operação, on-site, mediante cessão de mão de obra exclusiva, na 
modalidade posto de trabalho presencial. 

• TIPO: Menor preço. 

• MODO DE DISPUTA: Aberto. 

• ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA (ABERTURA DAS PROPOSTAS): dia 13/08/2021 às 
9 horas.  

• DATA E HORA DA DISPUTA: dia 13/08/2021 às 9 horas e 30 minutos. 

Não havendo expediente na data supracitada, ou ocorrendo qualquer fato superveniente 
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local nele estabelecidos, 
desde que não haja comunicação expressa da Pregoeira em contrário. 

• SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.licitacoes-e.com.br – site de licitações do 
Banco do Brasil. 

• CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na Internet, nos sites: 
www.licitacoes-e.com.br e https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes. 

• SETOR DE LICITAÇÕES DA BHTRANS:  

- Telefone: (31) 3379-5591.  

- E-mail: bhtrans.cpl@pbh.gov.br.  

- Endereço:  Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte 
– MG, CEP: 30.455-902.  

- Expediente de trabalho: dias úteis, das 9h às 17h30. 

• LEGISLAÇÕES APLICADAS: Estão relacionadas no preâmbulo deste Edital e deverão 
ser de conhecimento de todos os licitantes, destacando-se do Decreto Municipal nº 17.317, 
de 30 de março de 2020. 
 

• REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília. 
 
 
 
 
 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:bhtrans.cpl@pbh.gov.br
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PREÂMBULO 

A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS torna público que realizará 
licitação, na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, regido pelos Decretos Municipais n.º 
17.317/2020, 16.535/2016, 15.113/2013, 12.436/2006, 11.245/2003, pela Lei Municipal nº 
10.936/2016, pela Lei Federal n.º 10.520/2002, Lei Complementar n.º 123/2006, com aplicação 
subsidiária da Lei Federal n.º 13.303/2016, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 
BHTRANS e legislação complementar vigente, bem como pelas regras e condições estabelecidas 
neste Edital. 

CAPÍTULO 1 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 – O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante 
condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases. 

1.2 – Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira da BHTRANS, com auxílio da equipe de apoio, 
designados pela Portaria BHTRANS DPR nº 161/2020 de 18/12/2020, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “licitações” constante do site 
www.licitacoes-e.com.br. 

1.3 – O aviso sobre esta licitação será publicado no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte – 
DOM, e divulgado através da Internet, nos sites: www.licitacoes-e.com.br e 
https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes. Havendo modificação neste Edital, o aviso será publicado da 
mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. Demais 
publicações, como modificações no Edital que, inquestionavelmente, não afetarem a formulação das 
propostas, comunicados, esclarecimentos, impugnações e recursos serão feitas unicamente nos 
sites: www.licitacoes-e.com.br e https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes. 

1.4 – Este Edital estará disponível para download nos sites: www.licitacoes-e.com.br e 
https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes, podendo ser obtida cópia na sala da Comissão Permanente de 
Licitação – CPL, no horário de 10h às 15h, mediante comprovação de pagamento do custo referente 
às cópias reprográficas. 

1.5 – Constituem anexos deste Instrumento Convocatório, dele fazendo parte integrante: 

Anexo I 
   Apêndice I 
   Apêndice II 
 
   Apêndice III 
   Apêndice IV 

– 

– 

– 

 

– 

– 

Termo de Referência 
Fluxo Operacional do Processo de Atendimento e da Prestação do Serviço 
Ambiente Operacional dos Sistemas e Serviços relacionados à 
Infraestrutura 
Indicadores de Qualidade dos Serviços Prestados 
Termo de Confidencialidade 

Anexo II A a G – Planilha de Preços de Referência 
Anexo III A a G 
Anexo III A a G 

– 

– 
Modelo de Proposta Comercial DESONERADA 
Modelo de Proposta Comercial NÃO DESONERADA 

Anexo IV – Modelo de Declaração para ME, EPP ou Equiparadas 
Anexo V 
Anexo VI 

– 

– 

Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 
Análise Contábil e Financeira 

Anexo VII – Modelo de Declaração de Empregador 

Anexo VIII – 
Modelo de Declaração em Cumprimento ao Artigo 49-B da Lei Orgânica do 
Município de Belo Horizonte 

Anexo IX – Minuta de Contrato 

CAPÍTULO 2 
OBJETO 

2.1 – Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de análise, desenvolvimento e 
manutenção de software utilizando práticas ágeis, análise e suporte à infraestrutura de operação, on-

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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site, mediante cessão de mão de obra exclusiva, na modalidade posto de trabalho presencial. 

2.2 – O detalhamento e as especificações técnicas do objeto estão devidamente explicitados no 
Termo de Referência – Anexo I, no Fluxo Operacional do Processo de Atendimento e da Prestação 
do Serviço – Apêndice I, no Ambiente Operacional dos Sistemas e Serviços relacionados à 
Infraestrutura – Apêndice II, no Indicadores de Qualidade dos Serviços Prestados – Apêndice III, no 
Termo de Confidencialidade – Apêndice IV, na Planilha de Preços de Referência – Anexo II A a G, no 
Modelo de Proposta Comercial – Anexo III A a G e na Minuta de Contrato – Anexo IX. 

CAPÍTULO 3 
ÁREA SOLICITANTE 

Gerência de Pesquisas e Tecnologia da Informação – GEPTI da BHTRANS. 

CAPÍTULO 4 
PREÇO DE REFERÊNCIA 

4.1 – O preço global máximo para esta licitação é de R$ 1.843.616,52 (um milhão, oitocentos e 
quarenta e três mil, seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos). 

4.2 – O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses. 

CAPÍTULO 5 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente licitação serão providas por recursos próprios consignados no 
orçamento da BHTRANS à Conta Contábil n.º 314.00.14, Centro de Custo 08080, Funcional 
Programática n.º 26.452.060.2567, Natureza de Despesa 33.90.40, Item 03, Fonte 03.07, Subação 
0001, Unidade Orçamentária 2709 e Unidade Administrativa 1100.  

CAPÍTULO 6 
ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

6.1 – Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados à Pregoeira em até 3 (três) dias úteis 
anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, até às 17h30 do dia do seu respectivo 
vencimento, para o e-mail bhtrans.cpl@pbh.gov.br. 

6.1.1 – A Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, 
contados da data de seus recebimentos. 

6.2 – Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa 
poderá impugnar os termos deste Edital, apontando as falhas e irregularidades que o viciariam. 

6.2.1 – A impugnação deverá ser enviada à Pregoeira até às 17h30 do dia do seu respectivo 
vencimento, para o e-mail bhtrans.cpl@pbh.gov.br. 

6.2.2 – A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá a Pregoeira respondê-la no prazo de 2 
(dois) dias úteis, contados da data de seu recebimento. 

6.2.3 – Acolhida a impugnação contra este Edital, será definida nova data para realização do 
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, 
devendo a informação ser publicada nos seguintes sites: www.pbh.gov.br/licitacoes, 
www.pbh.gov.br/dom e https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes. 

6.2.4 – A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pela Pregoeira, nos autos do processo. 

6.2.5 – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital aquele que, tendo-o aceitado sem objeção, 

mailto:bhtrans.cpl@pbh.gov.br
mailto:bhtrans.cpl@pbh.gov.br
http://www.pbh.gov.br/
http://www.pbh.gov.br/dom
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venha a apontar, após o prazo e horário estipulados no item 6.2 e subitem 6.2.1, falhas ou 
irregularidades que o viciariam, recebendo tratamento como mera informação. 

6.3 – As repostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão disponibilizadas aos 
interessados nos sites www.licitacoes-e.com.br e https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes, no link 
correspondente a este Edital. 

6.4 – A Pregoeira poderá submeter os pedidos de esclarecimentos ou as impugnações para 
apreciação/análise da área solicitante ou de área técnica da BHTRANS visando subsidiar as suas 
decisões, mediante parecer fundamentado. 

6.5 – A Pregoeira não se responsabilizará por pedidos de esclarecimentos ou por impugnações 
encaminhadas para outros endereços eletrônicos (e-mails), caso não tenha sido acusado 
recebimento pela Pregoeira ou equipe de apoio e que, por isso, sejam intempestivos ou não sejam 
recebidos. 

6.6 – As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações vincularão os participantes e a 
Administração. 

CAPÍTULO 7 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E IMPEDIMENTOS 

7.1 – Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas que operem no ramo pertinente e 
compatível com objeto licitado, previamente credenciadas no sistema de licitações do Banco do Brasil 
(licitacoes-e), desde que satisfaçam as exigências deste Edital e seus Anexos. 

7.2 – A participação nesta licitação estará impedida às pessoas físicas, bem como às jurídicas que, 
na data prevista para a sessão de abertura, encontrarem-se em qualquer uma das seguintes 
situações:  

a) com falência decretada;  

b) em funcionamento sob regime de consórcio;  

c) empresa estrangeira sem funcionamento no país;  

d) cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor 
ou empregado da BHTRANS;  

e) em suspensão temporária e impedida de licitar ou contratar com a Administração Municipal de Belo 
Horizonte e/ou suas Unidades descentralizadas e/ou vinculadas;  

f) declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela Administração Municipal 
de Belo Horizonte e/ou suas Unidades descentralizadas e/ou vinculadas, enquanto perdurarem os 
efeitos da sanção;  

g) constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;  

h) cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;  

i) constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou 
declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;  

j) cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada 
inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;  

k) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma 
natureza, de empresa declarada inidônea.  
 
7.2.1 – Aplica-se a vedação prevista no item 7.2:  

http://www.licitacoes-e.com.br/
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a) à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação 
dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante;  

b) a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:  

b.1) dirigente da BHTRANS;  

b.2) empregado da BHTRANS cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela 
licitação ou contratação;  

b.3) autoridade do ente público a que BHTRANS esteja vinculada.  

c) cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido 
seu vínculo com a BHTRANS ou contratante há menos de 6 (seis) meses.  
 
7.2.2 – O fornecedor incluído no cadastro referido no art. 37 da Lei Federal n° 13.303 de 2016 não 
poderá disputar licitação ou participar, direta ou indiretamente, da execução do Contrato.  

7.2.2.1 – Serão excluídos do cadastro referido no subitem anterior, a qualquer tempo, fornecedores 
que demonstrarem a superação dos motivos que deram causa à restrição contra eles promovida.  
 
7.2.3 – A observância das vedações acima é de inteira responsabilidade da LICITANTE que, pelo 
descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis.  
 
7.2.4 – Poderá ser constatado eventual descumprimento das vedações elencadas no item 7.2, 
mediante consulta aos meios legais disponíveis, inclusive ao Cadastro Nacional das Empresas 
Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis. 

CAPÍTULO 8 
CREDENCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL (LICITACOES-E) 

8.1 – Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor 
de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto ao Banco do Brasil S.A., 
caso ainda não estejam credenciados. 

8.2 – A BHTRANS e o Município de Belo Horizonte não possuem autonomia para intervir no 
credenciamento das empresas para obtenção da chave e senha de acesso, haja vista ser esse 
procedimento de exclusiva responsabilidade do Banco do Brasil S.A., provedor do sistema eletrônico.  

8.3 – A BHTRANS e o Município de Belo Horizonte se eximem de qualquer falha ou bloqueio de 
acesso dos licitantes. Problemas de acesso ao aplicativo de “licitações” (licitacoes-e) deverão ser 
sanados diretamente com o Banco do Brasil S.A. 

8.4 – É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada, não cabendo à BHTRANS ou ao Município de Belo Horizonte a responsabilidade 
por eventuais danos decorrentes de seu uso indevido, ainda que por terceiros.  

8.5 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade do licitante ou de 
seu representante legal pelos atos praticados e na presunção de capacidade técnica e habilitatória 
para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

8.6 – A “Cartilha para Fornecedores” deverá ser de conhecimento de todos os licitantes, podendo ser 
visualizada/impressa por meio do site www.licitacoes-e.com.br, através do “link” “Introdução às 
Regras do Jogo”, para que não ocorram dúvidas de procedimento durante a sessão. 

8.6.1 – É de responsabilidade exclusiva do licitante manter-se atualizado sobre os avisos, 
mensagens, instruções e arquivos disponibilizados pelo Banco do Brasil no site www.licitacoes-
e.com.br. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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CAPÍTULO 9 
ACESSO E PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

9.1 – O acesso deve ser feito na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br, opção “Acesso 
Identificado”.  

9.2 – A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da chave de identificação e 
da senha pessoal do representante credenciado e da subsequente inserção da proposta de preços e 
dos documentos de habilitação exigidos neste Edital até data e horário limite estabelecidos para a 
abertura da sessão pública. 

9.2.1 – O licitante deverá obrigatoriamente identificar o tipo de segmento da empresa, ficando 
responsável pela legitimidade e veracidade desta informação, sob pena de aplicação da penalidade 
prevista no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e demais penalidades previstas na legislação cabível ou 
aplicável.  

9.3 – O acesso à sala de disputa deve ser feito na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br, 
opção “Sala de Disputa”.  

9.4 – Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante todo o processo do 
pregão, desde a publicação até a homologação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 
de negócios diante de sua desconexão ou da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo 
sistema eletrônico ou pela Pregoeira.  

9.5 – A inserção da proposta no sistema pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências previstas neste Edital e seus Anexos.  

9.6 – O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 
sistema ou da BHTRANS por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. 

CAPÍTULO 10 
PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

10.1 – Os licitantes deverão encaminhar a Proposta Comercial, concomitantemente com os 
Documentos de Habilitação exigidos no Capítulo 14 deste Edital, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão pública. 

10.1.2 – A Proposta Comercial a ser registrada no sistema eletrônico deverá conter a descrição do 
objeto e Preço Global ofertado. Os preços unitários dos itens serão exigidos apenas na Proposta 
Comercial adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. 

10.1.3 – Os licitantes deverão declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, quando do registro 
de sua proposta comercial, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua 
proposta com as exigências deste Edital, a teor do art. 26, § 5º, do Decreto Municipal nº 17.317/2020. 

10.2 – As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão inserir toda a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 
43, § 1º da LC nº 123/2006. 

10.3 – O licitante deverá adotar como referência para sua proposta as informações constantes no 
presente Edital e seus Anexos. 

10.4 – Quando do lançamento da Proposta Comercial, por meio do sistema eletrônico, o licitante 
deverá lançar o Preço Global em moeda corrente nacional, com duas casas decimais.  

10.4.1 – O preço global ofertado constituirá a única remuneração pela prestação de serviços relativos 
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ao objeto licitado, devendo nele estarem incluídos todos os custos e despesas, diretas e indiretas. 

10.4.2 – É vedada a identificação do licitante quando do registro da proposta comercial ou declaração 
(subitens 10.1.2 e 10.1.3), sob pena de desclassificação imediata. 

10.5 – É vedada a participação de um mesmo procurador como representante de licitantes diferentes. 

10.6 – Os licitantes poderão retirar ou substituir a Proposta Inicial e os Documentos de Habilitação 
anteriormente inseridos no sistema até a abertura da sessão pública. 

10.7 – Os documentos encaminhados por meio do sistema eletrônico deverão estão estar no formato 
“pdf” e poderão ser divididos em quantos arquivos forem necessários. 

10.7.1 – É vedada, sob pena de inabilitação, a substituição dos documentos de habilitação por link 
que permita acesso aos referidos documentos. 

10.8 – O encaminhamento da Proposta Comercial pelo licitante pressupõe o conhecimento integral do 
Termo de Referência – Anexo I, do Fluxo Operacional do Processo de Atendimento e da Prestação 
do Serviço – Apêndice I, do Ambiente Operacional dos Sistemas e Serviços relacionados à 
Infraestrutura – Apêndice II, do Indicadores de Qualidade dos Serviços Prestados – Apêndice III, do 
Termo de Confidencialidade – Apêndice IV, da Planilha de Preços de Referência – Anexo II A a G e 
da Minuta de Contrato – Anexo IX e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital.  

10.9 – A ausência da declaração prevista no subitem 10.1.3 não implicará na desclassificação da 
proposta do licitante uma vez que, conforme disposto no item 9.5, a inserção da proposta no sistema 
pressupõe o atendimento às exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

CAPÍTULO 11 
CONDUÇÃO DO CERTAME 

11.1 – O certame será conduzido pela Pregoeira, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

a) coordenar o procedimento licitatório; 

b) receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao Edital e aos 
Anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses 
documentos; 

c) abrir e conduzir a sessão pública no sistema eletrônico; 

d) abrir as propostas de preços, examiná-las e classificá-las para a disputa de lances; 

e) conduzir a etapa de lances; 

f) julgar a proposta e a habilitação do arrematante; 

g) sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de 
habilitação e sua validade jurídica; 

h) receber, examinar e decidir recurso, encaminhando-o à autoridade competente quando 
mantiver sua decisão; 

i) declarar o vencedor do certame; 

j) adjudicar o objeto, exceto quando, havendo recurso, mantiver a sua decisão, hipótese em que 
a adjudicação será feita por autoridade superior; 

k) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior para homologação. 

l) conduzir os trabalhos da equipe de apoio. 
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11.2 – A Pregoeira, no exercício de suas funções, poderá solicitar pareceres técnicos ou jurídicos 
para embasar suas decisões. 

11.3 – Todas as ações da Pregoeira serão formalizadas via Sistema Eletrônico. 

CAPÍTULO 12 
PROCEDIMENTOS DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1 – Na data e hora estabelecidas na folha de rosto deste Edital, a sessão pública do Pregão 
Eletrônico será iniciada, com a abertura e divulgação das Propostas Comerciais, sendo avaliada sua 
aceitabilidade pela Pregoeira, mantido o sigilo estabelecido pelo sistema.  

12.1.1 – O licitante cuja proposta for desclassificada ficará impedido de participar da sessão pública 
de lances, podendo fazer sua manifestação de intenção de recurso após a declaração de vencedor 
do certame, conforme item 16.1 deste Edital. 

12.2 – Classificadas as propostas, será aberta a etapa competitiva pela Pregoeira (início da disputa), 
quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, com valor correspondente ao Preço Global da Proposta.  

12.2.1 – Assim que o lance for acatado, ele ficará registrado no sistema, vedada a desistência, salvo 
por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira. 

12.3 – O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 

12.4 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar. 

12.5 – Durante o transcurso da sessão pública, o licitante será informado, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado por participante, vedada a identificação do detentor do lance. 

12.6 – Na sessão pública de lances, no caso de evidente equívoco de digitação pelo licitante que der 
causa a preço incompatível ou manifestamente inexequível, este poderá, motivadamente, ser 
excluído do sistema. 

12.6.1 – É de exclusiva responsabilidade do licitante o envio dos lances, não cabendo à Pregoeira a 
responsabilidade por eventual impossibilidade de exclusão de lance em virtude de questões 
relacionadas à operacionalização do sistema. 

12.7 – Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para a Pregoeira no decorrer da etapa de 
envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão 
sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.  

12.7.1 – Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo superior a 
10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas, no mínimo, 
24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sistema eletrônico. 

12.8 – O MODO DE DISPUTA adotado no presente certame é o ABERTO, com o objetivo de 
oportunizar aos licitantes a oferta de lances competitivos. Será conduzido conforme 
operacionalização do sistema. 

12.8.1 – A etapa de lances, realizada na sessão pública, durará 10 (dez) minutos. Após isso será 
prorrogada automaticamente pelo sistema eletrônico quando houver lance ofertado nos últimos 2 
(dois) minutos do período de duração da sessão pública. 

12.8.2 – O intervalo de diferença entre os lances deverá ser de, no mínimo, R$ 500,00 (quinhentos 
reais), tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação ao lance que cobrir a melhor 
oferta, implicando repercussão financeira que diferencie as propostas, garantindo lances 
competitivos, nos termos do § 3º do artigo 30 do Decreto nº 17.317/2020. 
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12.8.3 – O intervalo entre os lances enviados não poderá ser inferior a 3 (três) segundos, sob pena 
de não serem registrados pelo sistema. 

12.8.4 – Quando não houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da 
sessão pública, a disputa será encerrada automaticamente pelo sistema. 

12.8.5 – Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, a Pregoeira poderá 
admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante 
justificativa. 

12.9 – A desistência em apresentar lance eletrônico implicará a manutenção do último preço 
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

12.10 – Encerrada a sessão pública de lances, o sistema divulgará o nome do licitante detentor do 
menor valor. 

12.11 – Caso o menor valor seja ofertado por Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 
Sociedade Cooperativa Equiparada (ME/EPP), a Pregoeira abrirá a etapa de negociação em 
conformidade com o item 12.13.  

12.12 – Ocorrendo a situação de empate prevista nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 
123/2006 após o encerramento da disputa, o sistema detectará a existência da situação de empate 
ficto e convocará, na ordem de classificação, a ME ou EPP para apresentar nova proposta de preço 
inferior ao menor lance registrado, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos. Não havendo manifestação 
do licitante convocado, o sistema verificará se há outra em situação de empate, realizando a 
convocação de forma automática. 

12.12.1 – Entende-se por empate ficto aquelas situações em que o valor da proposta apresentada por 
ME/EPP seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta melhor classificada, desde que 
esta não esteja enquadrada como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Sociedade 
Cooperativa Equiparada. 

12.12.2 – Nas hipóteses de desclassificação ou inabilitação do então arrematante, a Pregoeira 
verificará a ocorrência de nova situação de empate, assegurando a preferência de contratação para 
os beneficiários da Lei Complementar nº 123/2006, procedendo da seguinte forma: 

12.12.2.1 – Será concedida ao beneficiário mais bem classificado oportunidade de exercer o seu 
direito de preferência, apresentando proposta de preço inferior à atual, ofertada por empresa que não 
esteja enquadrada como beneficiária. O novo preço global deverá ser registrado no prazo 
estabelecido pela Pregoeira, diretamente no “chat” de mensagem do sistema. 

12.12.2.2 – A apresentação de proposta após o prazo estipulado na sessão pública implicará na 
decadência do direito conferido pela Lei Complementar nº 123/2006, sendo convocadas as empresas 
remanescentes que porventura se enquadrem na mesma situação, respeitada a ordem de 
classificação das propostas, para o exercício do mesmo direito, observado o procedimento previsto 
no subitem anterior. 

12.13 – Após o encerramento da etapa de lances e depois de resolvidas as situações de empate 
ficto, a Pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em 
condições diferentes das previstas neste Edital. 

12.13.1 – A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 

12.14 – Encerrada a sessão pública de lances e a negociação, a Pregoeira convocará o arrematante 
para, no prazo de 4 (quatro) horas, encaminhar, por meio do sistema eletrônico, os seguintes 
documentos: 

a) Proposta Comercial adequada ao último lance ofertado após a negociação, observado o 
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disposto no item 13.1 e seus subitens, assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) do licitante, 
conforme Modelo de Proposta Comercial – Anexo III A a G, desonerada ou não desonerada, 
conforme o caso. 

b) Declaração de beneficiário da Lei Complementar nº 123/2006, assinada pelo(s) 
representante(s) legal(ais) do licitante, conforme modelo Anexo IV, no caso de beneficiário. 

c) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, assinada pelo(s) representante(s) 
legal(ais) do licitante, conforme modelo Anexo V. 

12.14.1 – Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “c” do item anterior deverão estar em 
consonância com o detalhamento e condições previstas no Capítulo 13 deste Edital, sob pena de 
desclassificação. 

12.14.2 – A não apresentação de quaisquer documentos relacionados no subitem 12.14 no prazo 
estabelecido, implicará na desclassificação da proposta do licitante. 

12.14.3 – O prazo previsto no item 12.14 poderá ser prorrogado, uma única vez e, no máximo, por 
igual período, a pedido do licitante, com justificativa aceita pela Pregoeira, desde que solicitado no 
sistema eletrônico no prazo inicialmente concedido. 

12.14.4 – Caso o vencimento do prazo previsto no item 12.14 ou, se for o caso, o vencimento do 
prazo da prorrogação prevista no subitem 12.14.3, ultrapasse o horário final de expediente da CPL 
informado na folha de rosto deste Edital, a sua contagem deverá ser suspensa às 17h30 e reiniciada 
às 09 horas do dia útil seguinte. 

12.14.5 – Os documentos encaminhados por meio do sistema eletrônico deverão estão estar no 
formato “pdf” e poderão ser divididos em quantos arquivos forem necessários. 

12.14.5.1 – É vedada, sob pena de desclassificação, a substituição dos documentos por “link” que 
permita acesso aos referidos documentos. 

12.15 – A Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao 
objeto e à compatibilidade do preço em relação máximo aceitável para contratação e verificará a 
habilitação do licitante conforme disposições do Edital. 

12.15.1 – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para análise dos 
documentos, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, 
no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

12.16 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às 
exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade e a habilitação do licitante, e assim sucessivamente, até a obtenção de uma proposta 
que atenda ao presente Edital, observado o disposto nos itens 12.13 e 12.14. 

12.17 – Caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva e ocorra empate entre duas 
ou mais propostas, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos arts. 44 e 45 da Lei 
Complementar federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicação do critério 
estabelecido no artigo 55 da Lei federal nº 13.303/2016, se não houver licitante que atenda à primeira 
hipótese. 

12.17.1 – Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 
as propostas empatadas. 

12.18 – Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital em relação à Proposta 
Comercial e aos Documentos para Habilitação, o licitante será declarado vencedor. 

12.19 – Após a declaração do vencedor e havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal e trabalhista, será assegurado aos beneficiários da Lei Complementar n° 123/06 o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da 
mesma. 
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12.19.1 – A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista prevista no item 12.19 
dependerá de requerimento pelo interessado, devidamente fundamentado, dirigido à Pregoeira. 

12.19.2 – O requerimento deverá ser apresentado via sistema eletrônico, dentro do prazo de 5 (cinco) 
dias úteis inicialmente concedidos. 

12.19.3 – A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nas Leis Federais nº 13.303/2013 e nº 
10.520/02, e no Capítulo VIII do Regulamento Interno de Licitações e Contratos e, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes. 

12.20 – A Pregoeira poderá determinar a apresentação de documentos originais, com vistas à 
confirmação da autenticidade, quando julgar necessário ou se o documento for impugnado por algum 
licitante, em prazo a ser definido para cumprimento da diligência. 

12.20.1 – Poderá ser apresentado o original para autenticação da cópia pela Pregoeira ou equipe de 
apoio, ou cópia autenticada por cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

12.20.2 – Os documentos exigidos no item 12.20, se for o caso, deverão ser protocolizados na sala 
da Comissão Permanente de Licitação – CPL da BHTRANS, até às 17h30 do dia do vencimento do 
prazo estipulado pela Pregoeira, em envelope único, hermeticamente fechado, contendo em sua face 
externa os seguintes dizeres: 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09/2021 
 
À PREGOEIRA DA BHTRANS 
 
Local:              CPL – BHTRANS 
Endereço: Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1 – 
Buritis 
                          30.455-902 – Belo Horizonte/MG 
 

Nome/Razão Social do Licitante 
CNPJ 

CAPÍTULO 13 
PROPOSTA COMERCIAL ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE OFERTADO  

13.1 – A Proposta Comercial adequada ao último lance ofertado após a negociação deverá ser 
apresentada digitada, com identificação do LICITANTE, datada, rubricada em todas as suas páginas, 
devidamente assinada pelo(s) representante(s) legal(ais), contendo todas as informações previstas 
no Modelo de Proposta Comercial – Anexo III A a G, considerando os prazos e condições abaixo, 
devendo ser preenchidos: 

a) Salários de cada posto de trabalho grafados numericamente, observado o disposto no 
subitem 13.1.1; 

b) Custo total unitário, valor mensal e valor anual de cada posto de trabalho grafados 
numericamente; 

c) Preço global grafado numericamente e por extenso; 

d)  Data base da CCT; 

e) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de sua 
assinatura; 

f) Declaração de que o licitante conhece e concorda com todas as condições estabelecidas no 
Edital e seus Anexos. 

13.1.1 – O licitante deverá observar a remuneração mínima aceitável para cada posto de trabalho 
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informada no Anexo II A a G – Planilha de Preços de Referência, sendo: 

a) Remuneração mínima mensal para cada Analista Desenvolvedor SÊNIOR (linguagem PHP / 
LARAVEL / VUE JS e banco de dados Oracle): R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais); 

b) Remuneração mínima mensal para cada Analista Desenvolvedor SÊNIOR (linguagem FORMS e 
banco de dados Oracle): R$ 9.000,00 (nove mil reais); 

c) Remuneração mínima mensal para cada Analista Desenvolvedor SÊNIOR (linguagem JAVA - 
JCompany e banco de dados Oracle): R$ 9.000,00 (nove mil reais); 

d) Remuneração mínima mensal para cada Analista PLENO de Requisitos de Sistemas: R$ 6.000,00 
(seis mil reais);  

e) Remuneração mínima mensal para cada Analista SÊNIOR de Infraestrutura: R$ 8.000,00 (oito mil 
reais). 

13.1.1.1 – Os salários consignados na Proposta Comercial do licitante deverão ser compatíveis com a 
Especificação dos Perfis dos Postos de Trabalho e a Especificação dos serviços a serem executados 
pelos Postos de Trabalho, devidamente detalhadas nos subitens 2.3 e 2.4 do Anexo I – Termo de 
Referência. 

13.1.2 – A proposta que omitir o prazo de validade previsto na alínea “f” do item 13.1 será entendida 
como válida pelo prazo indicado na referida alínea. 

13.1.2.1 – Não havendo manifestação em contrário por parte do licitante em até 15 (quinze) dias 
antes do término do prazo de validade da proposta indicado na alínea “f” do item 13.1, este será 
automaticamente prorrogado por igual período, ou seja, prorrogado por mais 60 (sessenta) dias. 

13.1.3 – Quando a divisão do valor total/global pela quantidade resultar em valor com mais de 2 
(duas) casas decimais, o preço unitário deverá ser adequado ao limite de 2 (duas) casas decimais. O 
preço global após a adequação deverá ser igual ou inferior ao último lance ofertado após a 
negociação, sob pena de desclassificação. 

13.1.4 – No Modelo de Proposta Comercial – Anexo III A a G, o licitante deverá preencher apenas as 
células assinaladas com a cor AMARELA nas abas A e B. Os demais campos serão calculados 
automaticamente, inclusive os campos das abas C a G. Deverá, ainda, preencher os demais campos 
da proposta, como extensos e identificações – inclusive na parte referente às declarações. 

13.1.5 – A Proposta Comercial deverá ser apresentada obrigatoriamente conforme Modelo de 
Proposta Comercial – Anexo III A a G. 

13.2 – Juntamente com a Proposta Comercial deverão ser apresentados ainda os documentos 
previstos nas alíneas “b” e “c” do item 12.14, sob pena de desclassificação 

13.3 – A proposta deverá referir-se a todo o objeto especificado neste Edital e Anexos. Não será 
admitida proposta incompleta. 

13.3.1 – No valor global estabelecido na Proposta Comercial do licitante estão incluídos todos os 
impostos, taxas, transportes e demais custos diretos e indiretos aplicáveis e constituirá a única  
remuneração pela prestação dos serviços contratados durante o período de vigência do Contrato. 

13.4 – Os preços propostos deverão ser expressos em Reais (R$), inclusive os unitários, com 2 
(duas) casas decimais, e neles deverão estar incluídos todos os impostos, taxas e demais 
custos/despesas diretas e indiretas, aplicáveis e constituirão a única remuneração pela prestação de 
serviços licitada. 

13.4.1 – Caso o preço unitário seja inserido na planilha através de fórmula, deverá ser utilizada a 
função ARRED(...) do Microsoft Excel, limitando em duas casas decimais, para eliminar as 
divergências de arredondamento. 

13.5 – O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito 
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de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 

13.6 – Todas as exigências e benefícios obrigatórios estabelecidos na legislação e nas Convenções, 
Acordos ou Dissídios Coletivos de Trabalho pertinentes deverão ser observados pelo licitante. 

13.7 – É de inteira responsabilidade da licitante, obter dos órgãos competentes informações sobre a 
incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento, objeto desta 
licitação, nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo alegação de desconhecimento de 
incidência tributária, ou outras correlatas. 

13.8 – A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame 
será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear 
acréscimo após a abertura da sessão pública. 

13.9 – Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os 
custos especificados e a margem de lucro pretendida. 

13.10 – A apresentação da Proposta Comercial pressupõe o conhecimento e aceitação integral do 
Edital e todos os seus Anexos, nos quais estão detalhadas todas as informações e/ou condições de 
prestação dos serviços licitada. 

13.11 – Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente de 
fato superveniente e aceito pela Pregoeira. 

CAPÍTULO 14 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Para habilitação dos licitantes será exigida a documentação relacionada abaixo: 

14.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

14.1.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual. 

14.1.2 – Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de 
documentos de eleição de seus administradores. 

14.1.2.1 – Os documentos relacionados no subitem 14.1.2 poderão ser substituídos apenas pela 
última alteração, caso seja consolidada. 

14.1.3 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 

14.1.4 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

14.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

14.2.1 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual/Distrital e Municipal (Tributos 
Mobiliários e Imobiliários) do domicílio ou sede do licitante. 

14.2.2 – Comprovante de Regularidade perante o INSS. 

14.2.3 – Comprovante de Regularidade perante o FGTS. 

14.2.4 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
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14.2.5 – Para fins de comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal (subitem 14.2.1) e 
Regularidade perante o INSS (subitem 14.2.2), deverá ser apresentada a Certidão Conjunta Negativa 
de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pelo Ministério da 
Fazenda/Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

14.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

14.3.1 – Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da empresa licitante. 

14.3.2 – Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentadas na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira do licitante, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por meio 
de índices oficiais, quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data limite para apresentação da 
proposta. Serão considerados aceitos, na forma da lei, o balanço patrimonial e as demonstrações 
contábeis assim apresentados: 

a) Sociedades Anônimas: publicação do balanço em Diário Oficial ou jornal de grande circulação 
da sede do licitante; 

b) Empresas com mais de 1 (um) ano de existência: balanço patrimonial e a demonstração do 
resultado do último exercício social, com os respectivos termos de abertura e encerramento 
registrados na Junta Comercial ou Cartório da sede ou domicílio do licitante; 

c) Empresas com menos de 1 (um) ano de existência: balanço de abertura, devidamente 
registrado ou autenticado na Junta Comercial ou Cartório da sede ou domicílio do licitante; 

d) Empresas sujeitas ou optantes pela Escrituração Contábil Digital – ECD, também chamada 
de SPED-Contábil: balanço patrimonial e a demonstração do resultado do último exercício 
social, com o respectivo recibo de entrega de livro digital. 

14.3.2.1 – O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão conter assinatura do(s) 
responsável(is) da empresa e do profissional de contabilidade habilitado. 

14.3.2.2 – Ocorrendo a atualização prevista no subitem 14.3.2, deverá ser apresentado o memorial 
de cálculo correspondente anexado ao balanço. 

14.3.2.3 – Para a qualificação econômico-financeira do licitante, os índices de LC, LG e SG, apurados 
no Anexo VI – Análise Contábil e Financeira, deverão apresentar resultado iguais ou maiores que 1 
(um). 

14.3.3 – Comprovação de PATRIMÔNIO LÍQUIDO mínimo de R$ 184.361,65 (cento e oitenta e 
quatro mil, trezentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos), correspondente a 10% (dez 
por cento) do preço global máximo indicado no Capítulo 4, devendo a comprovação ser feita através 
do balanço patrimonial exigido no subitem 14.3.2. 

14.4 – CAPACITAÇÃO E IDONEIDADE TÉCNICA  

14.4.1 – Atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 
privado, que comprove(m) que o licitante tenha prestado serviços de projeto, desenvolvimento e 
manutenção de software, mediante cessão de mão de obra, com, no mínimo, 3 (três) postos de 
trabalho. 

4.4.1.1 – O Atestado ou documento deverá conter informações que permitam a identificação do 
emitente. 

4.4.1.2 – Se no texto dos Atestados não houver elementos suficientes para permitir sua análise, o 
licitante poderá anexar a eles outro documento que possa esclarecer esses dados, tais como 
Contratos, Termos Aditivos ou Declaração de seus emitentes, de modo a complementar as 
informações emanadas dos Atestados. 
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14.5 – DECLARAÇÃO expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações previstas 
no inciso I do art. 71 da Regulamento Interno de Licitações e Contratos, acrescido pela Lei Federal n.º 
9.854/99 e DECLARAÇÃO de que está ciente da obrigatoriedade de informar, se for o caso, a 
superveniência de fato impeditivo da sua habilitação, assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) do 
licitante, conforme modelo constante no Anexo VII. 

14.6 – INFORMAÇÕES GERAIS 

14.6.1 – Caso o licitante seja cadastrado no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do 
Município de Belo Horizonte – SUCAF, poderá substituir os documentos relacionados nos subitens 
14.2.1 a 14.2.4 e 14.3.1 pelo comprovante no referido cadastro. 

14.6.1.1 – O licitante poderá estar habilitado no SUCAF em qualquer linha de fornecimento (material 
e/ou serviços).  

14.6.1.2 – A Pregoeira ou a equipe de apoio fará consulta à base de dados do SUCAF para emissão 
do documento “Situação do Fornecedor”, que deverá comprovar a regularidade dos documentos 
relacionados nos subitens 14.2.1 a 14.2.4 e 14.3.1 junto aos órgãos pertinentes, incluindo o 
Certificado de Registro Cadastral – CRC, observado o disposto nos subitens 14.6.6 e 14.6.6.1. 

14.6.1.3 – A Pregoeira não aceitará recibo de protocolo de documentos em substituição ao 
comprovante de cadastro no SUCAF. 

14.6.2 – Todos os documentos previstos neste Capítulo deverão ser emitidos da seguinte forma:  

a) caso o licitante seja a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

b) caso o licitante seja a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles, que comprovadamente, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da 
matriz; 

c) o(s) atestado(s) de capacidade técnica, quando previsto(s) neste Edital, poderá(ão) ser 
apresentado(s) em nome do licitante, com CNPJ da matriz e/ou da filial. 

 
14.6.3 – A Pregoeira ou equipe de apoio efetuará consulta ao site da Receita Federal para 
certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 
CNPJ, em observância à legislação pertinente, confirmando, ainda, a autenticidade dos demais 
documentos extraídos pela Internet, junto aos sites dos órgãos emissores, para fins de habilitação. 

14.6.4 – Na ausência de apresentação ou de vigência dos documentos eletrônicos indicados no item 
14.2 e seus subitens, a Pregoeira ou equipe de apoio poderão consultar os sites dos órgãos 
emissores para sua emissão, juntando-os aos autos. 

14.6.4.1 – A BHTRANS não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade do acesso ao 
documento nos sites eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, hipótese em 
que, em face do não saneamento das falhas constatadas, o licitante será inabilitado. 

14.6.5 – Quaisquer documentos apresentados em língua estrangeira deverão estar acompanhados 
das respectivas traduções oficiais juramentadas, inclusive quanto aos registros. 

14.6.6 – Para efeito do julgamento da habilitação, será considerado como referência para a validação 
dos documentos a data da abertura da sessão pública. 

14.6.6.1 – As certidões que não tenham expressa a sua validade pelos respectivos emitentes 
somente serão aceitas se expedidas há 90 (noventa) dias, no máximo, da data da abertura da sessão 
pública, ressalvados os documentos que, por natureza, possuam prazo de validade indeterminado.  

14.6.7 – A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo 
com o previsto neste Capítulo inabilitará o licitante, ressalvadas as Microempresas – ME, Empresas 
de Pequeno Porte – EPP e Equiparadas que poderão se utilizar das prerrogativas previstas nos 
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artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006, no artigo 4º do Decreto Municipal nº 16.535/16 e 
no art. 11 da Lei Municipal nº 10.936/16, observando as disposições seguintes. 

14.6.7.1 – As ME, EPP e Equiparadas deverão apresentar toda a documentação exigida para 
habilitação, mesmo que estas apresentem alguma restrição fiscal e/ou trabalhista. 

14.6.7.2 – Havendo alguma restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal e/ou 
trabalhista, a devida regularização ocorrerá conforme disposto no item 12.19 e seus subitens. 

14.6.8 – A não apresentação da Análise Contábil e Financeira – Anexo VI não implicará na 
inabilitação do LICITANTE, uma vez que os índices poderão ser calculados através dos dados do 
Balanço Patrimonial apresentado. 

CAPÍTULO 15 
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

15.1 – Julgamento da Proposta Comercial (alínea “a” do item 12.14): 

15.1.1 – O critério de julgamento das propostas será o MENOR PREÇO, AFERIDO PELO PREÇO 
GLOBAL, observados os requisitos deste Edital e os previstos na legislação pertinente. 

15.1.2 – Será desclassificada a proposta que: 

a) não atenda às exigências estabelecidas neste Edital ou em diligência; 

b) contenha em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, defeito de linguagem ou outros 
que impossibilitem o julgamento, salvo se, inequivocadamente, tais falhas não acarretarem 
lesões ao direito das demais licitantes, prejuízo à Administração Pública ou não impeçam a 
exata compreensão de seu conteúdo; 

c) não se refira à integralidade do objeto; 

d) apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 
mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da 
remuneração; ou superestimados (excessivos) ou manifestamente inexequíveis, assim 
considerados nos termos do disposto no art. 56, incisos III e IV da Lei Federal nº 13.303/2016; 

d.1) Será considerada irrisória a proposta que não apresente valor mínimo necessário para cobrir 
os custos com salários, encargos sociais e trabalhistas, insumos obrigatórios e tributos incidentes. 

e) apresente o preço global acima do preço global máximo disposto no Capítulo 4; 

f) apresente remuneração para qualquer posto de trabalho abaixo das remunerações mínimas 
informadas no subitem 13.1.1 deste Edital; 

g)  não corrija ou não justifique eventuais falhas apontadas pela Pregoeira.  

15.1.3 – A Pregoeira poderá fixar prazo para o reenvio da Proposta Comercial quando o preço global 
ofertado for aceitável, mas que necessite de ajuste em algum preço/valor ou percentual. 

15.1. 3.1 – Sendo possibilitado o reenvio da Proposta, o preço global não poderá sofrer qualquer 
acréscimo, sob pena de desclassificação. 

15.1.4 – Se a Pregoeira notar indício que o preço possa ser considerado inexequível, fixará prazo 
para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço por meio de planilha de custos 
elaborada pelo próprio licitante, sujeita a exame pela Administração, além de outros documentos 
julgados pertinentes pela Pregoeira. 

15.1.4.1 – A não apresentação da documentação mencionada no subitem acima, no prazo 
determinado pela Pregoeira, ou não havendo a comprovação da exequibilidade do preço, a proposta 
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será desclassificada, sujeitando-se o licitante às sanções legais.  

 
15.1.5 – Na análise das propostas não será considerada qualquer oferta de vantagem. 

15.1.6 – Para efeito de julgamento, serão desconsiderados os valores a partir da terceira casa 
decimal. 

15.1.7 – Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação apurados nos itens componentes da planilha de 
preços poderão ser corrigidos pela Pregoeira. 

15.1.7.1 – Serão corrigidos os valores dos preços unitários ou do preço total do item, conforme a 
divergência apurada, de forma a prevalecer, sempre, o valor total menor ou igual ao valor do lance 
ofertado na sessão do Pregão ou o valor negociado com a Pregoeira, após diligência e mediante 
anuência do licitante. 

15.2 – Julgamento da Documentação para Habilitação: 

15.2.1 – Será considerado habilitado o licitante que cumprir as exigências e condições previstas no 
Capítulo 14 deste Edital.  

15.2.2 – Será considerado inabilitado o licitante que descumprir qualquer das exigências habilitatórias 
deste Edital ou de seus Anexos, ressalvadas as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e 
Equiparadas cuja regularidade fiscal e/ou trabalhista, mesmo com restrição, deverá ser acatada, 
conforme prerrogativas previstas nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n.º 123/2006. 

15.2.3 – Para efeito do julgamento da habilitação, será considerado como referência para a validação 
dos documentos a data da abertura das propostas.  

15.3 – No julgamento da proposta e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas e dos documentos e nem a validade jurídica destes, mediante 
despacho fundamentado, registrado no sistema e acessível a todos os participantes, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

15.4 – A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema e acompanhada 
em tempo real por todos os participantes. 

15.5 – A Pregoeira poderá, caso julgue necessário, submeter os documentos de Capacitação e 
Idoneidade Técnica e a Proposta Comercial, inclusive de documentação para comprovação de 
exequibilidade de proposta, para apreciação/análise da Gerência de Pesquisas e Tecnologia da 
Informação – GEPTI da BHTRANS, mediante parecer fundamentado. 

CAPÍTULO 16 
RECURSOS 

16.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, motivadamente, manifestar a sua intenção de 
recorrer.  

16.1.1 – Esta manifestação deverá ser realizada via sistema eletrônico, nas 24 (vinte e quatro) horas 
imediatamente posteriores ao ato da declaração de vencedor ou do lote fracassado. 

16.1.2 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso. 

16.2 – Os licitantes que tiverem manifestado, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer 
contra decisões da Pregoeira, deverão apresentar suas razões no prazo de 3 (três) dias, a partir do 
término do prazo para manifestação. 

16.3 – Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente. 
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16.4 – No prazo das razões e contrarrazões, fica assegurada vista dos autos na sala da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL da BHTRANS. 

16.5 – As razões e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena 
de não serem conhecidas:  

a) ser encaminhadas, até as 17h30 do dia de seu vencimento, exclusivamente pelo sistema 
eletrônico, em campo específico; 

b) ser dirigidas à Diretora de Finanças e Controle da BHTRANS, aos cuidados da Pregoeira, no 
prazo indicado no item 16.2; 

c) ser encaminhadas em documento contendo razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail 
da empresa, rubricado em todas as folhas e assinado pelo(s) representante(s) legal(ais); 

c.1) Não serão acolhidos os recursos subscritos por representante não habilitado legalmente ou 
não identificado no processo para representar o licitante. 

16.5.1 – A Pregoeira não se responsabilizará por razões ou contrarrazões endereçadas por outras 
formas ou para outros endereços eletrônicos, e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam 
recebidas. 

16.6 – O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

16.7 – O recurso será apreciado pela Pregoeira, que poderá reconsiderar sua decisão, ou fazê-lo 
subir devidamente informado à autoridade superior. 

16.8 – A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio de publicação no sistema 
eletrônico e no site da PBH no endereço https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes. 

16.9 – Os recursos contra decisão de anulação ou revogação do certame deverão ser dirigidos à 
Diretora de Finanças e Controle da BHTRANS, protocolizados na sala da Comissão Permanente de 
Licitação – CPL, localizada à Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo 
Horizonte/MG, CEP 30.455-902, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação dos atos. 

16.9.1 – A intimação dos atos será feita mediante publicação no DOM e no site da PBH no endereço 
https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes. 

CAPÍTULO 17 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

17.1 – Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação ao licitante 
vencedor, com posterior homologação do resultado pela Diretora de Finanças e Controle da 
BHTRANS.  

17.2 – Impetrado recurso, após decidido e divulgada a decisão, a Diretora de Finanças e Controle da 
BHTRANS adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.  

17.2.1 – A adjudicação só será realizada pela Diretora de Finanças e Controle da BHTRANS nos 
casos em que havendo recursos, a Pregoeira mantiver sua decisão. 

 

CAPÍTULO 18 
CONTRATAÇÃO 

18.1 – Após a homologação da presente licitação e adjudicação do seu objeto, o licitante vencedor do 
certame, doravante denominada adjudicatário, será convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes
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assinar o Contrato competente, conforme o caso. 

18.2 – Para fins de contratação, o adjudicatário deverá apresentar à Gerência de Compras, Contratos 
e Licitações – GECOL da BHTRANS: 

a) Cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social da empresa e eventuais alterações, 
documentos estes que poderão ser substituídos apenas pela última alteração, caso seja 
consolidada;  

b) Instrumento Público ou Particular de Mandato, este último com firma reconhecida, outorgando 
poderes ao signatário da contratação, quando não se tratar de sócio ou diretor autorizado 
através do Estatuto ou Contrato Social; 

c) Comprovação do cadastro com situação regular junto ao SUCAF; 

d) Declaração de cumprimento ao artigo 49-B da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, 
assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) da ADJUDICATÁRIA, conforme modelo 
constante no Anexo VIII; 

e) Prestação da garantia contratual no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço 
global indicado na sua Proposta Comercial, na forma da Cláusula Décima Primeira da Minuta 
de Contrato – Anexo IX; 

e.1) Caso seja feita opção pela modalidade caução em dinheiro, a mesma deverá ser 
recolhida em conta a ser indicada pela BHTRANS. 

18.2.1 – Para atendimento à alínea “c” do subitem anterior, o adjudicatário deverá requerer seu 
cadastramento diretamente ao SUCAF, no seguinte endereço: 

18.2.1.1 – Para objetos do ramo de engenharia: 

Unidade Cadastradora da SUDECAP: 
Endereço: Rua dos Guajajaras, nº 1.107, andar térreo, Centro – CEP: 30180-100 
Horário de Funcionamento: 8h as 11h30 e de 14h as 17h30 
Telefone: (31) 3277-8186  

e-mail: sucaf@pbh.gov.br 

18.2.1.2 – Para objetos de outros ramos: 

a) Empresas localizadas em Belo Horizonte e Região Metropolitana dirigir-se à: 

Unidade BH RESOLVE 

Endereço: Av. Santos Dumont, nº 363, 1º andar, Centro (com entrada, também, pela Rua dos 
Caetés, 342 – Centro). 
Horário de Funcionamento: 8h as 17h 

b) Empresas SEDIADAS fora de Belo Horizonte, encaminhar documentação para:  

Gerência de Sistemas e Cadastros – GESIC da Subsecretaria de Administração e Logística – 
SUALOG  
Endereço: Rua Espírito Santo, nº 605, 14º andar, Centro – CEP 30.160-919 
Horário de Funcionamento: 8h as 17h 
Telefone: (31) 3277-4677  
e-mail: gemec@pbh.gov.br 

18.2.1.3 – A BHTRANS não possui autonomia para intervir no cadastramento dos fornecedores, haja 
vista ser esse procedimento de exclusiva responsabilidade da Unidade Cadastradora. 

18.3 – A recusa injustificada por parte do adjudicatário para a assinatura do Contrato, conforme o 
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caso, será configurada como descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se o 
adjudicatário infrator ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento) do preço global 
proposto, além de outras sanções legais cabíveis. 

18.4 – O descumprimento do disposto na alínea “c” do item 18.2 será configurado como 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se o adjudicatário infrator ao pagamento de 
multa correspondente a 3% (três por cento) do preço global proposto, além de outras sanções legais 
cabíveis. 

18.5 – Não atendendo o adjudicatário à convocação para assinatura do Contrato, conforme o caso, 
ou deixando de fazê-lo por qualquer motivo a ela imputada, se for do interesse da BHTRANS, 
convocar-se-á outro licitante, segundo a ordem de classificação, caso não haja interesse da 
Administração na realização de nova licitação. 

18.5.1 – Na convocação dos licitantes remanescentes será observada a classificação final da sessão 
originária do Pregão, devendo a(s) convocada(s) apresentar(em) os documentos previstos no item 
12.14. 

18.6 – O disposto no item 18.3 se aplica também às LICITANTES remanescentes convocadas para 
assinar o Contrato, conforme o caso, caso o prazo de validade de sua proposta não tenha exaurido. 

CAPÍTULO 19 
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

19.1 – Sem prejuízo das disposições previstas em lei, obrigar-se-á o Contratado a: 

19.1.1 – Assegurar a boa qualidade no fornecimento e na prestação dos serviços. 

19.1.2 – Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por danos e prejuízos que causar por 
descumprimento, omissões ou desvios no objeto deste Pregão. 

19.2 – As demais obrigações e responsabilidades das partes contratantes estão definidas e 
detalhadas na Minuta de Contrato – Anexo IX. 

CAPÍTULO 20 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1 – Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, a LICITANTE que convocada dentro do prazo de 
validade da sua proposta, não celebrar o Contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal ficará impedida de licitar e contratar com a BHTRANS e/ou com o Município de Belo 
Horizonte e será descredenciada do cadastro do SUCAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais, previstas na Minuta de Contrato – Anexo 
IX.  

20.2 – Aplicar-se-á as penalidades nos termos previstos no Decreto Municipal 15.113/2013, 
destacando-se o disposto no inciso III, artigo 7º no que se refere ao procedimento licitatório, in verbis.  

20.2.1 – Multa de 3% (três por cento) sobre o valor global máximo desta licitação, na hipótese de a 
infratora retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo ou as obrigações 
assumidas, tais como:  

a) deixar de entregar documentação exigida para o certame licitatório;  

b) desistir da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Administração;  

c) tumultuar a sessão pública da licitação;  
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d) descumprir requisitos de habilitação previstos no Capítulo 15, a despeito da declaração em sentido 
contrário;  

e) propor recursos manifestamente protelatórios em sede de contratação direta ou de licitação;  

f) deixar de providenciar o cadastramento junto ao SUCAF, dentro do prazo concedido pela 
Administração Pública, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Administração;  

g) deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de a infratora 
enquadrar-se como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada, nos termos da Lei 
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  

20.3 – Os percentuais e as multas decorrentes do descumprimento contratual estão na Minuta de 
Contrato – Anexo IX.  

20.4 – As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, garantidos os princípios 
da ampla defesa e do contraditório.  

20.5 – A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções 
administrativas.  

CAPÍTULO 21 
CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA CONTRATAÇÃO 

As condições de apresentação do faturamento e forma de pagamento estão definidas na Minuta de 
Contrato – Anexo IX. 

CAPÍTULO 22 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

22.1 – É facultado à Pregoeira ou à Autoridade Superior: 

a) proceder consultas ou diligências que entender cabíveis, interpretando as normas a favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação; 

b) relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos para fins de habilitação 
e classificação da proponente, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da 
Proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da licitação; 

c) convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao 
entendimento de suas propostas; 

d) solicitar a colaboração de área técnica da BHTRANS visando subsidiar as suas decisões, 
mediante parecer fundamentado. 

22.1.1 – O não cumprimento da diligência ensejará a inabilitação do licitante ou a desclassificação da 
proposta comercial do licitante. 

22.1.2 – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, 
no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

22.1.3 – Na análise da documentação e no julgamento das propostas comerciais, a Pregoeira poderá, 
a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de profissionais ou entidades especializadas 

22.2 – Fica entendido que toda a documentação apresentada pelos licitantes se completa entre si, de 
modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será 
considerado como especificado e válido, na hipótese de possíveis divergências futuras. 

22.3 – A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras durante o 



 

BHTRANS – Pregão Eletrônico n.º 09/2021 – Edital – Página 22 de 23 

certame e relevar omissões ou erros formais observados na documentação e proposta comercial, 
desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação. 

22.4 – A Pregoeira poderá determinar a apresentação de documento original, com vistas à 
confirmação da autenticidade de cópia apresentada no certame, quando julgar necessário ou se o 
documento for impugnado por algum licitante, em prazo a ser definido para cumprimento da 
diligência.  

22.4.1 – Poderá ser apresentado o original para autenticação da cópia pela Pregoeira ou Equipe de 
Apoio, ou cópia autenticada por cartório. 

22.5 – A BHTRANS poderá prorrogar, por conveniência exclusiva e a qualquer tempo, os prazos 
dispostos neste Edital. 

22.6 – Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela apresentação da documentação ou 
elaboração das propostas de que trata o presente Edital. 

22.7 – Caberá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, ficando responsável pelo 
ônus decorrente da perda de negócios diante da não observância de quaisquer mensagens emitidas 
no Sistema ou de sua desconexão. 

22.8 – Os termos dispostos neste Edital e os constantes dos demais Anexos completam-se entre si, 
reportando um instrumento ao outro em caso de dúvidas ou omissões. 

22.9 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou 
inabilitação do licitante ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e 
penais cabíveis. 

22.10 – A participação do licitante implica no conhecimento integral dos termos e condições inseridos 
neste Edital e seus Anexos, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria. 

22.11 – A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 
Edital. 

22.12 – O Contratado não poderá: 

22.12.1 – Subcontratar total ou parcialmente o objeto contratado, exceto na hipótese de serviço 
secundário que não integre a essência do objeto, observado o item 11 do Termo de Referência – 
Anexo I, desde que expressamente autorizada pelo Contratante, mantida em qualquer caso a integral 
responsabilidade do Contratado. 

22.12.2 – Associar-se com outrem, realizar fusão, cisão, incorporação ou integralização de capital, 
salvo com expressa autorização do Contratante. 

22.13 – A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a BHTRANS 
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente 
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou provação, mediante ato escrito e fundamentado. 

22.14 – Os casos fortuitos e de força maior, que prejudiquem o cumprimento do Contrato, deverão 
ser comunicados por escrito e devidamente comprovados dentro do prazo de 5 (cinco) dias do 
evento, para que possam ser considerados válidos, a critério da BHTRANS, quando a Contratada 
alegar a sua ocorrência, para que sejam relevadas as penalidades aplicadas. 

22.15 – Para atender a seus interesses, a BHTRANS reserva-se o direito de alterar quantitativos, sem 
que isto implique alteração dos preços unitários ofertados. 

22.16 – O licitante fica ciente de que ocorrerá a publicação dos dados pessoais como nome completo 
e CPF de seu sócio representante nos instrumentos jurídicos celebrados, que serão publicados em 
portal de transparência com acesso livre, para fins de cumprimento da Lei de Acesso à Informação. 
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22.17 – Todos os procedimentos relativos a presente licitação, inclusive quanto aos casos omissos, 
subordinam-se aos princípios e às disposições contidos nas legislações mencionadas no preâmbulo 
deste Edital.  

22.18 – Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para solucionar 
quaisquer questões oriundas desta licitação.  

 
Belo Horizonte, 29 de julho de 2021. 

 
 
 

Patrícia Passeli 
Diretora de Finanças e Controle 

Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – INTRODUÇÃO 

1.1 – Contexto do documento 

O presente documento, em conjunto com seus respectivos Apêndices, constitui o Termo de 
Referência para contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos 
de análise, desenvolvimento e manutenção de software, análise e suporte à infraestrutura de 
operação, on-site, mediante cessão de mão-de-obra exclusiva para a Empresa de Transportes 
e Trânsito de Belo Horizonte S.A. – BHTRANS, na modalidade posto de trabalho presencial, 
em conformidade com o PSP - Processo de Software da Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte, que é baseado em práticas ágeis. 

1.2 – Público a que se destina este documento 

Empresas prestadoras de serviços de Tecnologia da Informação especializadas em análise, 
desenvolvimento e manutenção de software utilizando práticas ágeis, e análise e suporte à 
infraestrutura de operação de serviços e aplicações em rede. 

1.3 – Justificativa para a contratação 

A equipe da atual prestadora de serviços de Tecnologia da Informação trabalha sob a 
coordenação da Célula de Desenvolvimento de Sistemas da PRODABEL, atuando na análise, 
desenvolvimento e manutenção de mais de 50 (cinquenta) sistemas em produção. Trata-se de 
uma prestação de serviços imprescindível ao funcionamento das atividades essenciais e ao 
cumprimento da missão institucional da BHTRANS. 

A descontinuidade na prestação destes serviços seria extremamente prejudicial ao 
atendimento das demandas sistêmicas da empresa, ocasionando a perda de 100% na 
sustentação dos sistemas na tecnologia FORMS, 100% do suporte à infraestrutura dos 
sistemas próprios em colocation na PRODABEL e 50% da capacidade de desenvolvimento e 
sustentação na tecnologia JAVA-JCompany, sistemas estes que automatizam serviços de 
diversas áreas de negócio da BHTRANS. 

Além disso, está proposta nesta contratação a ampliação de 3 (três) profissionais, sendo mais 
um destinado à sustentação na tecnologia FORMS e outros 2 (dois) profissionais para 
desenvolvimento na tecnologia PHP, sendo o trabalho destes últimos necessário à reescrita 
dos muitos sistemas atualmente na tecnologia FORMS. Tal ação visa mitigar os riscos de 
inviabilidade operacional e financeira para manter a sustentação dos sistemas em FORMS que 
hoje atendem mais de 20 (vinte) mil permissionários de Táxi, Escolar e Suplementar. 

Por esta razão, estas atividades não podem ser interrompidas, não sendo viável, sob o ponto 
de vista técnico ou de negócio, admitir a descontinuidade desta prestação de serviços na 
BHTRANS, porque, apenas pelo custo temporal, o prejuízo à Administração já seria enorme. 

1.4 – Termos e Descrições 

Termos e Siglas Descrições 
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Acordo de Nível de 
Serviço (ANS) ou 
Service Level 
Agreement (SLA) 

Acordo firmado entre a Contratante e a Contratada sobre as 
expectativas da prestação do serviço, prevendo-se índices mínimos 
de desempenho e a aplicação de penalidades, caso essas 
expectativas não sejam atingidas. 

ITIL (Information 
Technology 
Infrastructure Library) 

Em português pode ser traduzido por Biblioteca de Infraestrutura de 
Tecnologia da Informação e tem por principal objetivo a melhoria da 
qualidade dos serviços de tecnologia da informação de uma 
empresa, por meio de uma gestão com foco no cliente. 

CA SDM (Computer 
Associates - Service 
Desk Manager) 

Ferramenta da Computer Associates em uso no ambiente 
computacional da Contratante, que faz a mecanização do 
gerenciamento de serviços de TI, integrando as disciplinas 
preconizadas na ITIL. 

Observação: A ferramenta de Service Desk Manager pode ser 
alterada para um novo produto contratado no mercado, devendo a 
CONTRATADA utilizá-las de acordo com as definições da 
CONTRATANTE com orientações técnicas necessárias ao uso. 

Ticket Registro na CA SDM de uma solicitação de serviço, um incidente ou 
um problema. Ao abrir um ticket, é gerado um número de 
atendimento, deixando registrado os detalhes, históricos, data de 
solicitação e de solução do ticket e demais informações, internas ou 
não, sobre o que foi feito para resolvê-lo e o nível da satisfação do 
atendimento técnico e do cliente. 

Incidente Qualquer evento que não faz parte do funcionamento normal de um 
serviço de TIC e que causa, ou pode causar, a sua interrupção, 
redução da qualidade ou perda da sua integridade. Tickets de 
incidente possuem ANS determinado devido à necessidade de 
resolução rápida. 

Problema Incidentes cuja causa raiz não é conhecida e precisa ser investigada 
e solucionada. Tickets de problema tipicamente possuem ANS mais 
longo devido à sua característica investigativa. 
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PSP Processo de Software da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 
que tem como guia o Manifesto Ágil e o framework de 
desenvolvimento SCRUM e é constituído por atividades, métodos, 
práticas e transformações. 

Solicitação É um tipo de ticket em que há solicitação de atendimento; deve ser 
negociada, planejada, organizada, monitorada, executada, 
controlada, finalizada ou cancelada seguindo processos ITIL e do 
PSP. 

Posto de trabalho Representa um agrupamento de características pré-determinadas 
para a ocupação de uma posição na Contratante por um 
determinado profissional da Contratada de acordo com as 
características, tecnologias, perfis e funções necessárias ao 
atendimento de tickets definidos neste instrumento. 

Ordem de Serviço (OS) É um documento que formaliza o serviço a ser prestado e serve 
como ponto de partida para a organização dos postos de trabalho, 
para um ou mais profissionais, que realizarão os atendimentos das 
demandas definidas pela Contratante em determinado período. Com 
ela, a Contratada conseguirá planejar, organizar e alocar seus 
profissionais de acordo com a função requerida pela Contratante, 
mantendo o fluxo de trabalho sob controle. 

Célula de Resultados 
da PRODABEL 

Grupo técnico da PRODABEL responsável pelo planejamento, 
coordenação da execução e controle de atividades de 
desenvolvimento e sustentação de sistemas de tecnologia da 
informação na Contratante, bem como da definição de acordos de 
nível de serviço (ANS) para os atendimentos, monitoramento e 
avaliação dos resultados das atividades a serem realizadas pelos 
profissionais da Contratada que ocupam os postos de trabalho de 
desenvolvimento e sustentação de sistemas.  

Registro de satisfação 
da qualidade técnica 

Manifestação obrigatória da Célula de Resultados da PRODABEL 
sobre a qualidade dos serviços prestados pelos postos de trabalho, 
do ponto de vista técnico, de acordo com a necessidade exposta e 
registrada em determinado ticket na CA SDM e de acordo com os 
ANS previstos neste documento, e registrada através dos relatórios 
de indicadores extraídos da CA SDM acerca da prestação dos 
serviços executados pela Contratada de acordo com as referências 
de medição. 



 

BHTRANS – PE n.º 09/2021 – Anexo I – Termo de Referência – Página 4 de 25 

Coordenação de 
Planejamento e 
Controle de 
Atendimento 

Unidade colegiada de natureza deliberativa e de caráter 
permanente, responsável pelo alinhamento, definição, avaliação de 
impacto e aprovação dos ANS de tickets priorizados pela 
Contratante para atendimento pela Contratada. A Coordenação de 
Planejamento e Controle de Atendimento será composta pelo 
FISCAL da Contratante, pelo Gestor da Célula de Resultado da 
PRODABEL e pelo COORDENADOR da Contratada. 

 

1.5 – Materiais de referência 

O PSP, Processo de Software da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, encontra-se 
disponível em http://psp.pbh.gov.br. 

2 – OBJETO 
 
2.1 – Descrição do Objeto: 
 
Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de análise, desenvolvimento e 
manutenção de software utilizando práticas ágeis, análise e suporte à infraestrutura de 
operação, on-site, mediante cessão de mão de obra exclusiva, na modalidade posto de 
trabalho presencial, em conformidade com as especificações constantes no Termo de 
Referência e seus Apêndices, no Modelo de Proposta Comercial e no PSP. 
 
2.2 – Detalhamento do Objeto 
 
2.2.1 – Os serviços executados no escopo desta contratação visam apoiar as atividades sob 
responsabilidade técnica da Coordenação da Célula de Resultados da Empresa de Informática 
e Informação do Município de Belo Horizonte – PRODABEL em atendimento às demandas por 
desenvolvimento de software e sustentação de sistemas da Empresa de Transportes e Trânsito 
de Belo Horizonte S.A. – BHTRANS; e as atividades de análise e suporte à infraestrutura de 
operação de serviços e aplicações em rede sob a gestão da Gerência de Pesquisas e 
Tecnologia da Informação – GEPTI da BHTRANS. 
 
2.2.2 – O somatório de postos de trabalho previstos em todas as Ordens de Serviço, então 
vigentes, não poderá exceder o quantitativo máximo de postos de trabalho previstos neste 
Termo de Referência em relação à função específica, indicados no quadro abaixo: 
 

FUNÇÃO ITENS PERFIL DO POSTO DE TRABALHO QUANT. 

1 - Desenvolvimento de 
Software e Manutenção de 

Sistemas 

1 
Analista Desenvolvedor SÊNIOR 
(linguagem PHP / LARAVEL / VUE JS e 
banco de dados Oracle) 

2 

2 
Analista Desenvolvedor SÊNIOR 
(linguagem FORMS e banco de dados 
Oracle) 

2 

3 
Analista Desenvolvedor SÊNIOR 
(linguagem JAVA - JCompany e banco 
de dados Oracle) 

2 

http://psp.pbh.gov.br/
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4 
Analista PLENO de Requisitos de 
Sistemas 

1 

2 – Análise e Suporte à 
Infraestrutura 

5 Analista SÊNIOR de Infraestrutura 1 

Quadro 1 – Funções, perfis e quantidades dos postos de trabalho  
 
2.3 – Especificação dos Perfis dos Postos de Trabalho 
 
2.3.1 – O profissional indicado pela Contratada para a prestação do serviço de “Analista 
Desenvolvedor” e “Analista de Requisitos de Sistemas” para as tecnologias, processos e 
padrões de software indicadas na função “Desenvolvimento de Software e Manutenção de 
Sistemas” do Quadro 1, deverá atender, no mínimo, as seguintes exigências básicas: 
 
2.3.1.1 – Formação Acadêmica: 
 
Graduação em curso de nível superior, bacharel ou tecnólogo, nas áreas de Tecnologia da 
Informação, Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Tecnologia de Processamento 
de Dados, ou conclusão de qualquer curso de nível superior acompanhado de certificado de 
curso de pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado) na área de Tecnologia da 
Informação de, no mínimo, 360 (trezentas e sessenta) horas. 
 
2.3.1.2 – Comprovação obrigatória de experiência técnica na função de acordo com cada perfil 
indicado no Quadro 1: 
 

a. Analista Desenvolvedor SÊNIOR (linguagem PHP / LARAVEL / VUE JS e banco de 
dados Oracle) – Experiência técnica mínima de 7 (sete) anos atuando em 
desenvolvimento WEB: PHP 7, LARAVEL, VUEJS, JAVA SCRIPT; com conhecimento 
em desenvolvimento MOBILE. 

 
b. Analista Desenvolvedor SÊNIOR (linguagem FORMS e banco de dados Oracle) – 

Experiência técnica mínima de 7 (sete) anos atuando em desenvolvimento FORMS: 
FORMS 6, SQL REPORT, SQL, PLSQL. 

 
c. Analista Desenvolvedor SÊNIOR (linguagem JAVA – JCompany e banco de dados 

Oracle) – Experiência técnica mínima de 7 (sete) anos atuando em desenvolvimento 
JAVA – JCompany: JEE 5, conhecimento em Jcompany a partir da versão 5, 
Javascript, SQL, experiência em Oracle DB, TOMCAT, MAVEN. 

 
d. Analista de Requisitos de Sistemas PLENO – Experiência técnica mínima de 5 (cinco) 

anos atuando em levantamento e análise de requisitos de software, com a utilização de 
práticas ágeis e conhecimento do framework SCRUM. 

 
2.3.1.3 – Conhecimentos básicos necessários a todos os profissionais a serem alocados nos 
postos de trabalho na função “Desenvolvimento de Software e Manutenção de Sistemas” 
para os perfis de “Analista desenvolvedor”: 
 

a. Banco de dados ORACLE com PL/SQL (Procedural Language extensions to SQL 
Oracle) e construção de consultas a bancos de dados em linguagem SQL; 

b. HTML5 ou superior; 
c. Integração entre sistemas: Mensageria, Web services, REST, EJB; 
d. Javascript e Typescript; 
e. EA (Enterprise Architect); 
f. Princípios e práticas de desenvolvimento de software ágil; 
g. Análise de requisitos funcionais e não-funcionais, padrões de projeto, modelagem de 

dados relacional; 
h. Arquitetura de aplicações para ambiente web, arquitetura em três camadas, modelo 

MVC; 
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2.3.1.4 – Conhecimentos básicos necessários ao profissional a ser alocado no posto de 
trabalho na função “Desenvolvimento de Software e Manutenção de Sistemas” para o perfil 
de “Analista de Requisitos”:  
 
2.3.1.4.1 – Competências necessárias: 
 

a. Entendimento, análise e mapeamento de processos de negócio; 
b. Técnicas de elicitação, análise, especificação, documentação e validação das 

necessidades dos stakeholders de um projeto; 
c. Captura e modelagem de requisitos em uma linguagem formal de requisitos; 
d. Análise e implementação de funcionalidades e regras para o desenvolvimento do 

software; 
e. Domínio do ciclo de desenvolvimento de sistemas; 
f. Gestão de mudanças; 
g. Gerenciamento de requisitos; 
h. Análise de risco; 
i. Experiência com o uso da ferramenta EA - Enterprise Architect; 

 
2.3.1.4.2 – Habilidades: 
 

a. Comunicação oral e escrita entre o cliente e a equipe de desenvolvimento; 
b. Identificação de classes de clientes e stakeholders; 
c. Resolução e análise de problemas; 
d. Habilidade de negociação, moderação e convencimento; 
e. Resolução de conflitos; 
f. Capacidade de trabalhar com vários níveis de abstração; 
g. Capacidade de trabalhar sistemicamente; 
h. Coordenar atividades de grupo; abertura para mudanças; 
i. Inovação; 
j. Mente criativa. 

 
2.3.2 – O profissional indicado pela Contratada para a prestação de serviços de “Analista de 
Infraestrutura” deverá ter obrigatoriamente comprovada sua experiência técnica na função de, 
no mínimo, 7 (sete) anos atuando em atividades de análise e suporte à infraestrutura, 
arquitetura de Data Center e operação de serviços e aplicações em rede, atendendo, no 
mínimo, as seguintes exigências básicas: 
 
2.3.2.1 – Formação Acadêmica: 
 
Graduação em curso de nível superior, bacharel ou tecnólogo, na área de Tecnologia da 
Informação, Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Tecnologia de Processamento 
de Dados, ou conclusão de qualquer curso de nível superior acompanhado de certificado de 
curso de pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado) na área de Tecnologia da 
Informação de, no mínimo, 360 (trezentas e sessenta) horas. 
 
2.3.2.2 – Experiência mínima necessária ao profissional a ser alocado no posto de trabalho na 
função “Análise e Suporte à Infraestrutura” para o perfil de “Analista de Infraestrutura 
SÊNIOR”:  
 

a. Experiência em hardware, Servidores e Blade; 
b. Preparação de servidores Datacenter (S.O, áreas do storage, rede, segurança e todas 

as ações necessárias à sua implantação); 
c. Experiência em administração e arquitetura de redes de comunicação (LAN e WAN); 
d. Administração e configuração de equipamentos de rede; 
e. Conhecimento em softwares de monitoração de rede; 
f. Experiência em elaboração e análise de especificação técnica de hardware e software 

para fins de licitação; 
g. Experiência em administração dos sistemas Protheus e DATASUL (TOTVS); 



 

BHTRANS – PE n.º 09/2021 – Anexo I – Termo de Referência – Página 7 de 25 

h. Administração de sistemas operacionais Linux, Windows Server, SCO OpenServer e 
SCO Unixware; 

i. Experiência na instalação e configuração de rede TCP/IP, arquitetura e conectividade; 
j. Experiência em ferramentas corporativas voltadas à segurança da informação 

(exemplos: Antivírus Corporativo, WSUS); 
k. Experiência em administração de banco de dados Oracle, PostgreSQL e Progress;  
l. Experiência em implantação, configuração e suporte em rede Wireless; 
m. Experiência em instalação, configuração e administração de ambientes virtualizados: 

Vmware, XEN SERVER, Hyper-V; 
n. Conhecimento em administração de domínios Microsoft: Active Directory; 
o. Administração de servidores de aplicação: JBOSS, Wildfly, Tomcat, Apache e MOBI; 
p. Implantação de aplicações JAVA, PHP, FORMS, DELPHI; 
q. Conhecimento em administração do MS Internet Information Services (IIS); 
r. Conhecimento em arquitetura e administração de ambiente Storage; 
s. Administração de servidores de core do Data Center: HAProxy, LVS e Apache/ModJK; 
t. Experiência em planejamento e implementação de projetos de TIC; 
u. Administração e monitoração de File Server; 
v. Conhecimento em scripts Bat, Vbs e PowerShell; 
w. Experiência em administração DNS e DHCP. 

 
2.4 – Especificação dos serviços a serem executados pelos Postos de Trabalho 
 
2.4.1 – As seguintes atividades serão executadas pelos profissionais da Contratada alocados 
nos postos de trabalho de “Desenvolvimento de Software e Manutenção de Sistemas”, 
seguindo o FLUXO OPERACIONAL DO PROCESSO DE ATENDIMENTO E DA PRESTAÇÃO 
DO SERVIÇO (Apêndice I) e conforme a necessidade da Contratante: 
 
2.4.1.1 – Desenvolvimento e evolução de sistemas de informação requeridos pela Contratante, 
por tecnologia, e em conformidade com os perfis dos postos de trabalho da função 
“Desenvolvimento de Software e Manutenção de Sistemas” do Quadro 1: 
 
2.4.1.1.1 – Análise e desenvolvimento de sistemas: 
 

a. Análise de requisitos; 
b. Análise e desenho de arquitetura de sistemas; 
c. Análise e modelagem de dados - Execução de levantamento de dados e participação 

na definição de métodos e recursos necessários para implantação de sistemas e/ou 
alteração dos sistemas já existentes; 

d. Elaboração, especificação, desenvolvimento de modelos de dados; 
e. Testes - Elaboração, especificação e/ou execução de rotinas de testes dos sistemas; 
f. Implementação; 
g. Gerência de configuração; 
h. Implantação de sistemas; e, 
i. Documentação. 

 
2.4.1.1.1.1 – Detalhamento: 
 

a. Receber a demanda de serviço, fazer a análise técnica e esclarecer dúvidas com os 
responsáveis, a fim de dar início ao processo de implementação; 

b. Participação de reuniões técnicas e com o usuário para entendimento e atendimento 
da demanda; 

c. Ler e desenvolver diagramas previstos nos processos de desenvolvimento para 
modelar a solução do software; 

d. Elaborar modelos de dados do sistema;  
e. Proceder a codificação dos programas de computador, estudando os objetivos 

propostos, analisando as características dos dados de entrada e o processamento 
necessário a obtenção dos dados de saída desejados; 

f. Proceder a geração de massa de teste para realizar simulações a fim de aferir os 
resultados de programa;  
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g. Publicar o programa no ambiente de testes para realizar testes unitários, de integração 
e de sistema; 

h. Realizar testes em condições operacionais simuladas, visando verificar se o programa 
executa corretamente dentro do especificado e com a performance adequada e liberar 
para o usuário gestor fazer a homologação; 

i. Disponibilizar o programa para publicação em ambiente de Homologação e Produção; 
j. Responder pela qualidade, confiabilidade e desempenho dos recursos, serviços e 

informações geradas dos serviços sob a sua responsabilidade; 
k. Dar suporte técnico e treinamento a usuários na utilização de produtos de software; 
l. Elaborar e documentar produtos de software, registrando todos os procedimentos de 

trabalho e confeccionando os respectivos manuais; 
m. Manter atualizada todas as atividades e ações sob sua responsabilidade no CA SDM. 

 
2.4.1.1.2 – Sustentação e manutenção, adaptativa, corretiva e preventiva de sistemas legados, 
em conformidade com a tecnologia de banco de dados e da linguagem de programação: 
 

a. Análise de requisitos; 
b. Análise e desenho de arquitetura de sistemas; 
c. Análise e modelagem de dados; 
d. Elaboração, especificação, desenvolvimento e/ou supervisão e revisão de modelos de 

dados, visando implementar e manter os sistemas relacionados; 
e. Testes – elaboração, especificação e/ou execução de rotinas de testes dos sistemas; 
f. Implementação – Realização de manutenções corretivas e/ou evolutivas nos sistemas 

legados; 
g. Gerência de configuração e mudança;  
h. Implantação de sistemas; e, 
i. Documentação. 

 
2.4.1.1.2.1 – Detalhamento: 
 

a. Receber a demanda de serviço, fazer a análise técnica e esclarecer dúvidas com os 
responsáveis, a fim de dar início ao processo de implementação; 

b. Participação de reuniões técnicas e com o usuário para entendimento e atendimento 
da demanda; 

c. Ler e desenvolver diagramas previstos nos processos de desenvolvimento para 
modelar a solução do software; 

d. Elaborar modelos de dados do sistema; 
e. Proceder a codificação dos programas de computador, estudando os objetivos 

propostos, analisando as características dos dados de entrada e o processamento 
necessário a obtenção dos dados de saída desejados; 

f. Proceder a geração de massa de teste para realizar simulações a fim de aferir os 
resultados de programa;  

g. Publicar o programa no ambiente de testes para realizar testes unitários, de integração 
e de sistema; 

h. Realizar testes em condições operacionais simuladas, visando verificar se o programa 
executa corretamente dentro do especificado e com a performance adequada e liberar 
para o usuário gestor fazer a homologação; 

i. Disponibilizar o programa para publicação em ambiente de Homologação e Produção; 
j. Responder pela qualidade, confiabilidade e desempenho dos recursos, serviços e 

informações geradas dos serviços sob a sua responsabilidade; 
k. Dar suporte técnico e treinamento a usuários na utilização de produtos de software; 
l. Elaborar e documentar produtos de software, registrando todos os procedimentos de 

trabalho e confeccionando os respectivos manuais; 
m. Manter atualizada todas as atividades e ações sob sua responsabilidade no CA SDM. 

 
2.4.1.1.3 – Análise de requisito de sistemas: 
 

a. Receber a demanda de serviço, fazer a análise técnica e esclarecer dúvidas com os 
responsáveis, a fim de dar início ao processo de implementação; 
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b. Participação em reuniões técnicas e com o usuário para entendimento e atendimento 
da demanda; 

c. Levantamento de requisitos e especificação de projetos e demandas de software; 
d. Ler e desenvolver diagramas previstos nos processos de desenvolvimento para 

modelar a solução do software; 
e. Elaborar modelos de dados do sistema; 
f. Análise, desenho e validação de soluções e de requisitos de softwares; 
g. Análise, mapeamento e análise de negócio; 
h. Testes – elaboração, especificação, controle e execução de rotinas de testes dos 

sistemas; 
i. Elaboração de documentação técnica de especificação de requisitos de softwares, 

modelos e “status report” para gestão de projetos; e, 
j. Controle das mudanças em requisitos de software. 

 
2.4.2 – As seguintes atividades serão executadas pelo profissional da Contratada alocado no 
posto de trabalho da função “Análise e Suporte à Infraestrutura” no Quadro 1, em razão das 
demandas por análise e suporte à infraestrutura de operação de serviços e aplicações em rede 
sob a gestão da Contratante. 
 

a. Instalar, gerenciar, padronizar e organizar a infraestrutura de TIC da Contratante; 
b. Monitorar a performance dos sistemas, administrar os recursos de rede do ambiente 

operacional e banco de dados; 
c. Analisar e buscar correções para as falhas, erros e alertas; 
d. Atender incidentes e tickets relacionados aos softwares e hardwares dos ambientes de 

produção, homologação e testes; 
e. Realizar análise dos incidentes sob sua responsabilidade, propondo melhorias que 

minimizem a recorrência de falhas; 
f. Execução de atividades específicas da Contratante relacionadas a administração de 

infraestrutura. 
g. Instalação e configuração de servidor de aplicação e de banco de dados; 
h. Suporte ao ambiente operacional e de banco de dados;  
i. Elaboração de documentação técnica; 
j. Monitoramento e análise de desempenho dos sistemas, reavaliação de rotinas e 

elaboração de manuais; 
k. Identificação de possíveis defeitos nos ativos de infraestrutura, propondo soluções aos 

defeitos identificados no ambiente e apoio à aplicação;  
l. Participação nas reuniões técnicas e demais práticas inerentes às necessidades de 

ambiente; 
m. Elaborar planos de acompanhamento e controle da produção de serviços de TIC; 
n. Pesquisar e identificar pontos de sobrecarga e apresentar soluções para adequação e 

balanceamento do ambiente produtivo; 
o. Monitorar e planejar a capacidade e a evolução do ambiente operacional; 
p. Analisar o desempenho do ambiente e o cumprimento dos níveis operacionais; 
q. Negociar e elaborar acordos de nível operacional; 
r. Elaborar as rotinas e administrar a execução dos processos de suporte e entrega de 

serviços para cumprimento dos acordos de nível de serviço; 
s. Avaliar serviços, recursos e processos produtivos e propor medidas para a melhoria da 

segurança, qualidade e produtividade; 
t. Planejar e acompanhar as mudanças efetuadas no ambiente operacional e analisar os 

impactos; 
u. Assessorar a implantação de sistemas quanto a prazos, nível de serviço e 

dimensionamento de recursos; 
v. Definir rotinas de execução e controle dos serviços de TIC; 
w. Avaliar, especificar e dimensionar recursos operacionais para suporte aos serviços de 

TIC; 
x. Planejar e estruturar simulações de rotinas operacionais de serviços, identificando 

desvios e propondo melhorias; 
y. Pesquisar e acompanhar o modelo de infraestrutura do Data Center, seus itens de 

configuração e base de dados padrão da Contratante; 
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z. Manter atualizada todas as atividades e ações sob sua responsabilidade no CA SDM. 

3 – DETALHAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1 – Formalização dos serviços contratados – Ordem de Serviço 

3.1.1 – No prazo de 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do instrumento contratual, será 
realizada reunião de alinhamento de expectativas entre representantes da Contratada e da 
Contratante. 
 
3.1.2 – Havendo necessidade, a ocupação dos postos de trabalho será feita sob requisição da 
Contratante e formalizada por meio de abertura de Ordem de Serviço (OS) para a Contratada, 
para alocação dos profissionais solicitados. 
 
3.1.2.1 – A função, o perfil e a quantidade dos postos de trabalho demandados à Contratada 
constarão da Ordem de Serviço (OS), de acordo com as especificações definidas no Quadro 1. 
 
3.1.2.2 – Enquanto não for aberta OS pela Contratante, não deverá haver disponibilização de 
profissionais pela Contratada e, consequentemente, não haverá prestação de serviço a ser 
remunerado. 
 
3.1.2.3 – Na Ordem de Serviço, a Contratante informará também a data de início e, quando 
aplicável, a data prevista para término da OS. 
 
3.1.2.3.1 – Quando não explicitada a data de término, a OS permanecerá aberta até que a 
Contratante formalize o encerramento da prestação dos serviços ou no limite da data de 
encerramento do instrumento contratual. 
 
3.1.2.4 – Será determinada Ordem de Serviço específica para ocupação do profissional 
Analista de Infraestrutura Sênior. 
 
3.1.3 – Após ser comunicada da Ordem de Serviço, a Contratada terá o prazo de 30 (trinta) 
dias corridos para disponibilizar os profissionais que ocuparão os postos de trabalho solicitados 
para a prestação dos serviços. 
 
3.1.3.1 – A não disponibilização dos profissionais no prazo determinado caracterizará 
inexecução total ou parcial do Contrato, nos termos da Cláusula Décima da Minuta de Contrato 
– Anexo IX e respectivos subitens. 
 
3.1.3.2 – A não-ocupação de posto de trabalho, previamente demandado e acordado por meio 
de Ordem de Serviço, durante a prestação do serviço, ensejará em aplicação de sanções, 
conforme Cláusula Décima da Minuta de Contrato – Anexo IX, sem prejuízo do disposto no 
item 3.5 – Acordo de Nível de Serviço (ANS). 
 
3.1.3.3 – A Contratante poderá, a seu critério exclusivo, prorrogar este prazo, mediante 
solicitação da Contratada, devidamente justificada. 
 
3.1.4 – No prazo definido no item 3.1.3, a Contratada apresentará a relação de seus 
profissionais que serão alocados para cumprimento da Ordem de Serviço e os comprovantes 
de experiência e vínculos requisitados. 
 
3.1.4.1 – A Contratante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação dos 
profissionais e respectivos comprovantes para promover a validação pertinente. 
 
3.1.4.2 – Na validação, a Contratante conferirá o atendimento dos vínculos, as certificações 
profissionais exigidas e analisará a adequação do currículo apresentado em relação ao perfil, à 
qualificação e aos requisitos técnicos exigidos, sem prejuízo da avaliação destes e demais 
requisitos durante a efetiva prestação dos serviços. 
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3.1.5 – A Ordem de Serviço será considerada aberta após a verificação de cumprimento pela 
Contratada dos requisitos definidos neste Termo de Referência. 
 
3.1.5.1 – Ultrapassado o prazo estabelecido no subitem 3.1.4.1, sem que haja manifestação da 
Contratante, a Ordem de Serviço será considerada aberta no primeiro dia útil seguinte, para 
execução pela Contratada. 
 
3.1.6 – A seu critério exclusivo, em virtude de fatores como prazo, volume e ritmo de 
demandas, a Contratante poderá solicitar a redução ou o acréscimo de postos de trabalho na 
OS, por meio de aditivo à Ordem de Serviço. 
 
3.1.6.1 – Feita a solicitação de aumento ou redução dos postos de trabalho da Ordem de 
Serviço, o prazo que a Contratada terá para efetuar a alteração demandada será o mesmo 
previsto para ocupação inicial dos postos de trabalho, quando da abertura de Ordem de 
Serviço, 30 (trinta) dias corridos. 
 
3.1.7 – A Contratante poderá antecipar ou prorrogar o término da Ordem de Serviço, devendo 
comunicar a Contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos. 
 
3.1.7.1 – No caso de antecipação de término, durante o período entre a comunicação da 
Contratante e o encerramento efetivo do Ordem de Serviço, a Contratada continuará prestando 
o serviço regularmente, atendendo os serviços restantes e efetuando a transferência de 
conhecimento acerca dos softwares produzidos para a equipe da Célula de Resultados da 
PRODABEL. 

3.2 – Alocação dos postos de trabalho 

3.2.1 – Antes do início da efetiva prestação dos serviços, conforme item 3.1.4, a Contratada 
deverá apresentar relação dos seus profissionais e a Contratante conferirá o atendimento aos 
requisitos relacionados ao perfil, a qualificação e a experiência técnica, constantes e exigidas 
neste instrumento e no Edital que lhe deu origem. 
 
3.2.2 – Todos os empregados alocados pela Contratada para atuar na Contratante possuirão 
como características: discrição, cordialidade, boa comunicação e, em medida compatível com o 
desempenho da função especificada, habilidade para lidar com pessoas, capacidade de 
trabalhar em equipe, cooperação, responsabilidade e comprometimento com suas atividades, 
assiduidade, disponibilidade, administração e organização do tempo, atenção, perfil analítico e 
multidisciplinar, ter pensamento lógico para tomada de decisão e resolução de problemas, 
autonomia para a implementações de ações técnicas e flexibilidade para mudanças e 
adaptações. 
 
3.2.3 – A forma de comprovação da experiência da atuação do profissional na atividade será o 
currículo, mediante o qual cada profissional indicado apresentará a compatibilidade entre a 
experiência e as funções exercidas para o perfil solicitado. 
 
3.2.3.1 – A Contratante, a seu exclusivo critério, poderá exigir a comprovação das informações 
constantes dos currículos apresentados, a fim de confirmar que os profissionais indicados 
possuem de fato as qualificações técnicas exigidas. 
 
3.2.4 – A comprovação de vínculo de cada um dos profissionais indicados com a Contratada 
será assim realizada: 
 
3.2.4.1 – Caso o profissional seja proprietário/sócio da Contratada, o vínculo deverá ser 
comprovado por meio de "Certidão Simplificada", emitida pela Junta Comercial do Estado, ou 
do contrato social ou alteração contratual em vigor; 
 
3.2.4.2 – Caso o profissional não seja proprietário/sócio da Contratada, o vínculo deverá ser 
comprovado por meio do registro na carteira de trabalho, com a apresentação das partes 
referentes à identificação do profissional e do contrato de trabalho firmado com a Contratada; 
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3.2.5 – A Contratante se reserva o direito de avaliar, a qualquer tempo da contratação, a 
conformidade dos profissionais ao disposto nos perfis e qualificações exigidas, objetivando 
comprovar sua experiência e qualificação. 
 
3.2.5.1 – A qualificação do profissional será avaliada por meio de análise curricular e pela 
capacidade de execução de tarefas concretas no âmbito da prestação do serviço. 
 
3.2.6 – O profissional da Contratada que não atender aos requisitos exigidos ou descumprir 
reiteradamente os ANS definidos nos tickets a ele designados para atendimento sem a devida 
justificativa técnica aceita pela Contratante, poderá ter sua substituição solicitada a qualquer 
momento durante a prestação dos serviços. Neste caso, a Contratante notificará a Contratada 
para prover, no prazo de até 20 (vinte) dias corridos contados da intimação específica, a 
substituição do profissional, cuidando para que não haja prejuízo para o andamento dos 
serviços. 
 
3.2.7 – A alocação de profissional pela Contratada que não atenda aos requisitos de 
qualificação técnica, habilidades e demais competências profissionais exigidas neste 
instrumento, seja por análise curricular, seja pela incapacidade do profissional no decurso da 
execução das tarefas no âmbito da prestação do serviço, por 3 (três) vezes consecutivas no 
âmbito da mesma Ordem de Serviço, ou por 3 (vezes) vezes alternadas no período de 6 (seis) 
meses no âmbito do contrato, ensejará em aplicação de sanções à Contratada, conforme 
Cláusula Décima da Minuta de Contrato – Anexo IX, sem prejuízo do disposto no item 3.5 – 
Acordo de Nível de Serviço (ANS). 
 
     3.2.8 – Em caso de substituição de profissionais, a Contratada deverá comprovar e 
responsabilizar-se pelo cumprimento das qualificações exigidas no posto de trabalho, conforme 
descrito no item 3.1.4 e seus subitens. 
 
3.2.9 – Todo profissional da Contratada possuirá a qualificação mínima exigida, em 
conformidade com este Termo de Referência. 

3.3 – Execução dos serviços 

3.3.1 – A Contratada prestará presencialmente serviços de análise, desenvolvimento e 
manutenção de software e análise e suporte à infraestrutura seguindo os padrões técnicos 
adotados pela Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte – 
PRODABEL e adotando os processos definidos no PSP, conforme referenciado no item 1.4 
deste documento. 
 
3.3.2 – Os serviços serão prestados mediante o registro de tickets no CA Service Desk 
Manager – SDM, para atendimento às demandas específicas da Contratante, por meio de 
profissionais da Contratada alocados exclusivamente para a Contratante na forma de postos de 
trabalho      presenciais, informados no Quadro 1, os quais não terão vínculos empregatícios 
com a Contratante, tampouco com a PRODABEL, em nenhuma hipótese. 
 
3.3.3 – Os profissionais da Contratada, devidamente cadastrados, deverão manter sempre 
atualizados, no CA Service Desk Manager – SDM, os registros referentes ao andamento dos 
trabalhos, conforme as normas vigentes na PRODABEL. 
 
3.3.3.1 – Caso a Contratante opte pela alteração da ferramenta para registros de atendimentos, 
a Contratada será informada e orientada em relação à utilização da nova ferramenta. 
 
3.3.4 – O profissional Analista de Infraestrutura da Contratada atuará no posto de trabalho para 
atendimento aos tickets atribuídos pela Gerência de Pesquisas e Tecnologia da Informação – 
GEPTI da BHTRANS. 
 
3.3.5 – Os profissionais da Contratada alocados nos perfis da função “Desenvolvimento de 
Software e Manutenção de Sistemas” atuarão nos postos de trabalho para atendimento 
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aos tickets atribuídos pela Coordenação da Célula de Resultados da PRODABEL, enquanto o 
papel de Product Owner (PO), dentre outros, será orientado pela Coordenação de 
Planejamento e Controle de Atendimento. 
 
3.3.6 – A execução do serviço será gerenciada pela Coordenação de Planejamento e Controle 
de Atendimento, que fará o acompanhamento diário das atividades, da qualidade e dos níveis 
de serviço alcançados com vistas a efetuar eventuais ajustes. 

3.3.6.1 – A avaliação da qualidade dos serviços executados dar-se-á por meio do 
acompanhamento e análise de indicadores a nível de negócio e a nível técnico. 

3.3.7 – A equipe da Contratante, além da fiscalização da execução do Contrato, se encarregará 
das atividades inerentes aos demais papéis previstos no PSP e de outras ações que forem 
necessárias ao sucesso do desenvolvimento e da sustentação dos softwares. 
 
3.3.8 – A Coordenação da Célula de Resultados da PRODABEL será a responsável por exigir 
respeito aos padrões técnicos de desenvolvimento de software adotados e por adotar as 
providências cabíveis em caso de descumprimento. 
 
3.3.9 – A Contratada deverá garantir a transferência de conhecimento para a equipe da 
Contratante acerca das atividades de desenvolvimento, manutenção, tecnologias, suporte e 
demais serviços executados nos atendimentos dos tickets registrados na CA SDM, observadas 
e garantidas as orientações e padrões estabelecidos no PSP. 
 
3.3.10 – Até o momento de assinatura do instrumento contratual e como condição para tanto, a 
Contratada indicará, sem ônus adicional para a Contratante, 1 (um) PREPOSTO de serviços 
que, no âmbito da contratação, será responsável pela gestão administrativa e financeira 
durante o período de vigência do Contrato em conjunto com a Contratante, incluindo 
acompanhamento da execução dos serviços contratados, faturamento, interlocução principal 
junto à Contratante para questões legais e administrativas, e orientações aos profissionais da 
Contratada quanto ao cumprimento dos normativos internos da Contratante. 
 
3.3.10.1 – O PREPOSTO deverá possuir ao menos um curso superior completo e ter 
experiência comprovada em gestão de serviços terceirizados e conhecimentos de processo de 
desenvolvimento de software baseado em Scrum e de gestão de projetos. 
 
3.3.10.1.1 – A qualificação do PREPOSTO deverá ser comprovada por meio de certificado(s) 
e/ou comprovante(s) de conclusão de curso e currículo atualizado. 
 
3.3.10.2 – O PREPOSTO deverá estar disponível, presencialmente, por telefone ou através de 
videoconferência, durante todo o horário de prestação dos serviços, estando apto a esclarecer 
questões relacionadas aos faturamentos dos serviços prestados e demais assuntos relativos à 
execução contratual. 
 
3.3.10.3 – O PREPOSTO deverá participar de reuniões previamente agendadas pela 
Contratante, presencialmente ou através de plataforma de videoconferência padrão utilizada na 
Contratante, para discutir o andamento da execução contratual. 
 
3.3.10.4 – A Contratante poderá solicitar à Contratada, a qualquer momento durante o período 
da prestação dos serviços, mediante justificativa, a substituição do PREPOSTO. 
 
3.3.11 – A Contratada deverá designar também um COORDENADOR próprio, que estará 
constantemente presente nas dependências da Contratante, para alinhamento dos acordos e 
planejamentos, controles e execuções das atividades técnicas a serem realizadas, bem como o 
gerenciamento de cada um dos profissionais do seu quadro de recursos humanos que ocupam 
os postos de trabalho solicitados na OS.  
 
3.3.11.1 – O COORDENADOR será constituído membro na Coordenação de Planejamento e 
Controle de Atendimento como representante da Contratada, participando do 
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acompanhamento diário das atividades e atuando como facilitador junto à equipe da 
Contratada a fim de que a qualidade e os níveis de serviço sejam alcançados, efetuando 
ajustes quando necessários. 
 
3.3.11.2 – O COORDENADOR poderá ocupar concomitantemente um dos postos de trabalho 
solicitados na OS, sendo ele integrante de equipe técnica alocada pela Contratada para 
atendimento dos serviços prestados à Contratante, sem que haja prejuízo das suas atividades 
técnicas e do seu desempenho no posto de trabalho ocupado. 
 
3.3.11.3 – Caberá ao COORDENADOR da Contratada o monitoramento das atividades 
laborais dos profissionais alocados nos postos de trabalho, garantindo-se o atendimento dos 
tickets registrados na CA SDM dentro dos prazos estabelecidos em cronogramas ou definidos 
em ANS e a qualidade dos produtos entregues à Contratante; 
 
3.3.11.4 – A Contratante poderá solicitar à Contratada, a qualquer momento durante o período 
da prestação dos serviços, mediante justificativa, a substituição do COORDENADOR. 
 
3.3.12 – As atividades de liderança, coordenação ou gerência típicas do PREPOSTO e 
COORDENADOR não serão remuneradas diretamente, devendo o custo específico advindo 
destas atividades ser incluído pela Contratada na rubrica “V – Bonificação e Outras Despesas” 
do Quadro Resumo do Anexo III A a G – Modelo de Proposta Comercial. 
 
3.4 – Local e condições para a execução dos serviços 
 
3.4.1 – Os serviços objeto desta contratação serão executados nas dependências da 
Contratante, situada na Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Bairro Buritis, em Belo 
Horizonte / MG, nos dias úteis e em horário comercial da Contratante. 
 
3.4.2 – Será provida, exclusivamente nas dependências da Contratante, toda a infraestrutura 
necessária à execução das atividades pelos profissionais da Contratada ocupantes dos postos 
de trabalho, contemplando: o local físico adequado, mobiliários (mesa com gavetas e cadeira), 
estação de trabalho, impressora, servidores de desenvolvimento, telefone, softwares de 
desenvolvimento e operacionais, além de segurança para acesso à Rede Municipal de 
Informática – RMI. 
 
     3.4.2.1 – No caso da prestação de serviços em regime de teletrabalho (home office) pelos 
postos de trabalho, quando devidamente autorizada pela Contratante e respeitadas as demais 
exigências definidas neste instrumento, a infraestrutura local (micros, softwares, impressoras, 
mesa, cadeira, Internet e demais necessidades) para cada profissional deverá ser provida pela 
própria Contratada, sem ônus para a Contratante. Neste caso, a PRODABEL disponibilizará 
apenas o acesso externo e seguro à RMI aos ambientes (desenvolvimento, homologação e 
produção), servidores (aplicação, banco de dados) e sistemas em uso pela Contratante para a 
prestação dos serviços previstos nas Ordens de Serviços emitidas. 
 
3.4.3 – Durante todo o período contratual, a seu critério exclusivo, a Contratante poderá 
determinar à Contratada, com prévio aviso de 30 (trinta) dias corridos, que os serviços sejam 
prestados através de postos de trabalho remoto ou na modalidade de teletrabalho (home 
office). 
 
3.4.3.1 – No caso que trata este subitem, a Contratada ficará responsável em prover, por seus 
próprios meios, estrutura física, tecnológica e de acesso à internet aos seus profissionais, 
compatíveis com as características dos serviços deste objeto. 
 
3.4.4 – Para efeito desta contratação, entende-se por horário comercial o período 
compreendido entre 08h e 18h, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados. 
 
3.4.5 – A carga horária para os postos de trabalho aqui descritos será de 200 (duzentas) horas 
mensais e obedecerá ao calendário de funcionamento da Contratante. 
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3.4.6 – Serviços extraordinários, quando necessários, respeitarão as normas estabelecidas em 
acordos e/ou convenções coletivas de trabalho das categorias ou critérios legais fixados na 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 
 
3.4.7 – Excepcionalmente, a seu exclusivo critério, a Contratante, por meio da GEPTI, poderá 
determinar a execução de atividades, em dia não útil ou fora do horário normal de 
funcionamento da empresa, por um intervalo de tempo denominado “janela”, para a prestação 
de serviços que demandam a paralisação de sistemas e que não possam ser executados 
durante o horário normal de funcionamento da Contratante. 
 
3.4.8 – As horas executadas durante a “janela” de tempo deverão ser apuradas pelo 
COORDENADOR da Contratada e computadas em banco de horas, respeitada a legislação 
aplicável. Estas horas poderão ser utilizadas para folgas programadas dos profissionais 
envolvidos nestas atividades, mediante comunicação à GEPTI da Contratante, com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis. 
 
3.4.8.1 – A liberação de folgas programadas dos profissionais da Contratada requererá a 
concordância / aprovação do Fiscal do Contrato pela Contratante. 
 
3.4.9 – É vedada a realização de horas extras que exceda a jornada diária de 8 (oito) horas, 
salvo em ocasiões extraordinárias e com prévia determinação da Contratante, devendo a 
Contratada observar o limite temporal imposto. 
 
 
3.5 – Acordo de Nível de Serviço (ANS) 

3.5.1 – A gestão dos serviços contratados dar-se-á mediante o acompanhamento dos 
INDICADORES DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, indicados no Apêndice III, 
pela Coordenação de Planejamento e Controle de Atendimento, a partir de Acordo de Nível de 
Serviço previamente estabelecidos ou aqueles acordados entre a Contratante e a Contratada.  

3.5.1.1 – Para permitir a adequada obtenção dos indicadores de qualidade dos serviços 
prestados na CA SDM, todas as partes interessadas que vierem a interagir no ticket 
(Coordenação de Planejamento e Controle de Atendimento, profissionais da Contratada, 
usuários solicitantes e usuários afetados da Contratante) devem se comprometer a preencher 
as propriedades constantes em cada ticket, assim como dar o seu parecer após a conclusão do 
atendimento. 

3.5.1.2 – Qualquer exceção aos prazos estabelecidos indicados nesta seção, será acordada 
entre as partes, com prerrogativa da Contratante. 

3.5.2 – O ANS determina o acordo preestabelecido ou definido pela Célula de Resultado da 
PRODABEL, sobre os tempos de atendimento do serviço demandado, assim como as 
condições que caracterizam sua qualidade, culminando na aceitação do serviço executado e 
do artefato de software entregue. 

3.5.3 – A avaliação técnica dos serviços prestados pela Contratada será realizada 
mensalmente através do registro de satisfação da qualidade técnica, conforme definições do 
FLUXO OPERACIONAL DO PROCESSO DE ATENDIMENTO E DA PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO indicado no Apêndice I e dos INDICADORES DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS indicados no Apêndice III.  

3.5.4 – Todos os itens desta seção são passíveis de penalização e sanções a serem descritas 
em tópico específico. 

3.5.5 – O prazo de atendimento e resolução do ticket é definido considerando o tipo de ticket 
registrado no CA SDM, independente da função, como a seguir: 
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A) Incidentes: o ANS para atendimento e restabelecimento do serviço, implicando-se na 
estabilização adequada do ambiente operacional ou do sistema, será de acordo com a 
criticidade definida pela Contratante: 

a) Alta (indisponibilidade): até 4h (quatro horas) úteis; 
b) Média (indisponibilidade): até 8h (oito horas) úteis; 
c) Baixa (degradação): até 16h (dezesseis horas) úteis. 

B) Solicitações: o ANS será definido pela Coordenação da Célula de Resultado da 
PRODABEL que avaliará o tamanho da demanda, complexidade e outros critérios 
técnicos que sejam relevantes. 

C) Problemas: o ANS será definido pela Coordenação da Célula de Resultado da 
PRODABEL que avaliará o tamanho da demanda, complexidade e outros critérios 
técnicos que sejam relevantes. 

3.5.6 – O tempo entre a abertura do ticket atribuído ao COORDENADOR da Contratada e sua 
atribuição subsequente para o profissional no posto de trabalho, reconhecendo-o para dar 
início às atividades técnicas de atendimento, de acordo com o tipo de ticket registrado na CA 
SDM, independente da função, conforme o ANS abaixo: 

A) Incidentes: até 30 (trinta) minutos úteis; 

B) Solicitações:  
a) Corretivas e Adaptativas (Impacto/Urgência registrado na CA SDM: “Rápido”, 

“Muito Rápido”, “Imediato”): até 30 (trinta) minutos úteis; 
b) Demais modalidades - Evolutiva, Preventiva e Adaptativa: até 2 (duas) horas 

úteis. 
c) Problemas: até 2 (duas) horas úteis. 

3.5.7 – Cada ticket será avaliado ainda quanto à efetiva resolução da questão relatada durante 
o primeiro atendimento (transição para o status Resolvido na CA SDM), sendo esperado não 
haver necessidade de retomar o atendimento (status Retorno) para perfeita execução. 

3.5.7.1 – A quantidade de tickets que necessitaram de Retorno (ações de correção do 
atendimento realizado pelo posto de trabalho) é um indicador de qualidade, passível de 
penalizações, sendo esta quantidade desejável como 0 (zero). Nos casos em que o ticket 
constar status de "Retorno", o usuário da BHTRANS deve registrar na CA SDM o seu nível de 
satisfação e da qualidade do atendimento no processo de fechamento do ticket 
correspondente, de modo a refletir o impacto causado.  

3.5.8 – Cada posto de trabalho será avaliado a cada ticket resolvido, através da avaliação das 
competências abaixo: 

A) Cortesia e comunicação eficaz; 

B) Efetividade nos atendimentos realizados – quantidade de retornos; 

C) Capacidade de analisar a demanda e resolvê-la com eficiência e eficácia; 

D) Capacidade de trabalhar em equipe, com autonomia, pensamento lógico e crítico, 
responsabilidade, criatividade, organizando seu tempo e suas atividades, colaborando 
com os demais envolvidos na solução da questão; 

E) Conhecimentos técnicos multidisciplinares; 

F) Adaptação para mudança de contexto e atuação paralela em diferentes demandas, 
quando necessário intercalá-las; 
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G) Cumprimento das normas de atendimento e ao PSP; 

H) Manter o ticket com os devidos registros necessários ao monitoramento do andamento 
do atendimento pela Contratante. 

3.5.8.1 – Caso haja ocorrência de inadequação em algum item acima, ela deverá ser descrita 
em campo adequado do ticket da CA SDM, sendo avaliada posteriormente junto aos demais 
critérios de qualidade definidos. 

3.5.8.2 – A substituição do posto de trabalho poderá ser solicitada a qualquer tempo pela 
Contratante em decorrência de inadequação às competências exigidas, quando formalizada na 
avaliação destas competências, não excluindo a aplicação de sanções em caso de repetidas 
inadequações pela Contratada. 

3.5.9 – Para a performance dos postos de trabalho da Contratada definida nos INDICADORES 
DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS do Apêndice III, serão avaliados em relação à 
produtividade considerando-se a quantidade de tickets resolvidos em relação aos tickets 
planejados, respeitando-se a quantidade de postos de trabalho, as estimativas de tempo de 
atendimento realizadas e os ANS´s.  

3.5.10 – A cada ticket resolvido, conforme FLUXO OPERACIONAL DO PROCESSO DE 
ATENDIMENTO E DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO definido no Apêndice I, será gerada e 
encaminhada pela CA SDM ao usuário solicitante ou final afetado uma pesquisa de satisfação, 
composta por critérios qualitativos e quantitativos (range de avaliação: Muito Insatisfeito, 
Insatisfeito, Indiferente, Satisfeito e Muito Satisfeito), considerando-se dentro do ANS as 
respostas Indiferente, Satisfeito e Muito Satisfeito. 

3.5.11 – A avaliação da qualidade técnica do serviço executado dar-se-á por meio do registro 
de satisfação da qualidade técnica e acompanhamento e análise dos INDICADORES DE 
QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS indicados no Apêndice III. 

3.5.11.1 – Esta avaliação será realizada considerando os tickets finalizados (status Fechado na 
CA SDM) em relatório consolidado mensalmente e gerado na CA SDM. Este relatório conterá 
as métricas e indicadores estabelecidos no Apêndice III deste instrumento, e apoiará a tomada 
de decisão sobre sanções ou penalidades ou atuação imediata da fiscalização da Contratante 
junto à Contratada. 

3.5.12 – Serão adotados como Período de Estabilização os primeiros 3 (três) meses 
subsequentes ao efetivo início da prestação dos serviços contratados, nos termos do item 3.1.5 
e seus subitens, período no qual os indicadores poderão ser flexibilizados e ajustados, desde 
que de comum acordo entre as partes, não havendo cobrança dos respectivos redutores no 
pagamento. 

3.5.13 – Após o Período de Estabilização, o eventual descumprimento do Acordo de Nível de 
Serviço pela Contratada a sujeitará aos redutores de pagamento e às sanções associadas ao 
Indicador Final de Resultado (IFR). 

3.5.13.1 – Os redutores previstos são independentes entre si e poderão ser aplicados de forma 
isolada ou conjunta. 

3.5.14 – Na ocorrência dos fatos geradores, os redutores serão aplicados sobre o valor a ser 
pago pelos respectivos serviços, não importando a abertura de processo administrativo. 

3.5.15 – Os Acordos de Nível de Serviço vigorarão a partir da efetiva abertura da Ordem de 
Serviço até o final do período de vigência da respectiva OS. 
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3.5.15.1 – Em caso de prorrogação contratual, o Acordo de Nível de Serviço poderá ser revisto 
com alteração dos indicadores, desde que de comum acordo entre as partes. 

4 – PAGAMENTOS 

4.1 – A Contratada será remunerada pela alocação dos profissionais que prestarão os serviços 
no âmbito das Ordens de Serviço e de acordo com os postos de trabalho efetivamente 
ocupados no período, observados os níveis mínimos de serviço definidos no item 3.5 – Acordo 
de Nível de Serviço (ANS). 
 
4.2 – Tendo cumprido todos os requisitos contratuais, será devido o pagamento mensal à 
Contratada, conforme a quantidade de postos de trabalho efetivamente ocupados e os níveis 
de serviço alcançados. 
 
4.2.1 – Somente após a apuração dos indicadores de produtividade, satisfação e eficiência em 
cada ciclo da prestação de serviços e o aceite definitivo dos serviços pela Contratante, a 
Contratada poderá emitir o documento fiscal com o valor a ser faturado, obtido após a 
aplicação dos redutores concernentes ao Acordo de Nível de Serviço. 
 
4.3 – A Contratante não remunerará a Contratada por postos de trabalho não ocupados, 
observadas as regras do item 3.5 – Acordo de Nível de Serviço (ANS). 
 
     4.4 – A Contratada não será remunerada pelas horas não trabalhadas dos profissionais nos 
postos de trabalho, inclusive aquelas advindas de faltas legais (férias, licença médica, licença 
paternidade etc.). 
 
4.4.1 – Não haverá substituição de empregado ausente, exceto nos casos de licença 
maternidade e afastamento do profissional pelo INSS por período superior a 120 (cento e vinte) 
dias, e em caso de substituição definitiva do profissional previsto no subitem 3.2.6.  
 
4.5 – O pagamento está condicionado ao cumprimento de todas as obrigações especificadas 
neste Termo de Referência. 
 
4.5.1 – O pagamento será composto pelos valores relativos à remuneração dos empregados 
alocados na Contratante em conformidade com as Ordens de Serviço (OS) e respectivos 
encargos sociais e insumos, acrescidos das importâncias referentes ao Lucro e Despesas 
Administrativas / Operacionais e tributação discriminadas na proposta comercial da Contratada, 
conforme a efetiva ocorrência dos eventos de custo e efetuadas as glosas pertinentes atinentes 
ao Acordo de Nível de Serviço (ANS). 
 
4.5.2 – Somente serão reembolsadas despesas havidas comprovadamente, expressamente 
previstas nas planilhas e no limite do respectivo valor próprio previsto na proposta comercial. 
 
4.5.3 – O pagamento do serviço estará vinculado ao atendimento dos níveis mínimos de 
serviço exigidos, conforme regras constantes no item 3.5 – Acordo de Nível de Serviço (ANS). 
 
4.5.4 – A importância referente ao Lucro será obtida pela aplicação da respectiva taxa ofertada 
sobre o valor total a ser repassado à Contratada no mês de referência. 
 
4.5.5 – O valor expresso no documento fiscal será o resultante da aplicação dos redutores 
concernentes ao Acordo de Nível de Serviço (ANS). 
 
4.6 – As notas fiscais ou faturas deverão ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes 
comprovações: 
 
I - Pagamento da remuneração e das contribuições sociais incidentes, referentes ao mês da 
última Nota Fiscal ou Fatura vencida, aos empregados que atuem na execução do objeto do 
Contrato, a serem nominalmente indicados, quando se tratar de mão de obra diretamente 
envolvida na prestação de serviços continuados; 
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II - Regularidade fiscal, nos termos da legislação vigente; 
 
III - cumprimento das obrigações trabalhistas, referentes à última Nota Fiscal ou Fatura que 
tenha sido paga pela Administração Pública; 
 
IV - Autenticação do fiscal do contrato, de que trata o inciso II do art. 13 do Decreto Municipal 
n.º 15.562/2014. 
 
4.7 – As demais despesas contratuais serão pagas por evento, conforme Anexo III A a G – 
Modelo de Proposta Comercial, condicionadas à apresentação dos comprovantes dos efetivos 
desembolsos. 
 
4.8 – Os benefícios (vale-refeição/alimentação e vale-transporte) serão disponibilizados pela 
Contratada aos empregados que alocar na Contratante conforme prazo determinado na CCT 
(Convenção Coletiva de Trabalho) da categoria. 
 
4.9 – Os salários serão disponibilizados pela Contratada aos empregados que alocar na 
Contratante conforme prazo determinado na CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) da 
categoria. 
 
4.10 – A Contratada arcará com o recolhimento de todos os tributos e contribuições federais, 
estaduais e municipais devidos em decorrência do objeto do Contrato, inclusive aqueles retidos 
pela Contratante na forma da lei, devendo destacar as retenções tributárias devidas em suas 
notas fiscais/faturas ou entregar documentação comprobatória que comprove a necessidade de 
não retenção de certo(s) tributo(s). 

5 – AMBIENTE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

5.1 – A Contratante utiliza as seguintes plataformas tecnológicas: 

A) Software padrão das estações de trabalho: 
 

● Microsoft Windows 7, 8 e 10; 
● Microsoft Office; 
● Microsoft Internet Explorer mínimo 9. 

 
B) Sistemas operacionais e servidores: 

Os dados detalhados dos ambientes operacionais e servidores instalados estão 
indicados no Apêndice II - Ambiente operacional dos sistemas e serviços relacionados 
à infraestrutura da Contratante. 

C) Ambiente de Desenvolvimento: 
 

● Delphi 5 
● JCOMPANY 
● PLSQL 
● ORACLE FORMS 6 
● REPORTS 6 (software para elaboração de relatórios em conjunto com o 

FORMS) 
● PHP / LARAVEL /VUE JS 
● JAVA SCRIPT 
● GEO SERVER 
● J2EE 
● JSP 
● JAVA BEANS 
● XML E HTML 5 
● Microsoft SQL Server 2008 Integration Services 
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● Microsoft SQL Server Reporting Service 2008 
● Microsoft Office SharePoint 2013 
● Banco de dados Oracle 
● MOBI 

  
D) Ferramentas de Controle e Documentação: 
 

● Service Desk Manager – CA SDM; 
● Controle de versão de código-fonte e uso das ferramentas Subversion 1.6 ou 

superior e GIT 2 ou superior; 
● EA - Enterprise Architect. 

5.2 – Caberá à Contratada utilizar ferramentas e tecnologias adotadas pela Contratante, onde 
aplicável em seu ciclo de serviços. 

5.3 – A Contratante atualizará as versões de sistemas operacionais, linguagens de 
programação, bancos de dados e outras ferramentas de sua Plataforma Tecnológica, segundo 
sua necessidade e conveniência administrativa. 

6 – GARANTIA TÉCNICA DO OBJETO 
 
6.1 – Os serviços previstos neste Termo de Referência ficarão sob garantia de 6 (seis) meses, 
contados a partir da respectiva aceitação definitiva pela Contratante, abrangendo todas as 
funcionalidades produzidas ou alteradas pela Contratada. 

6.2 – No período de garantia, a Contratada corrigirá todos e quaisquer defeitos nos produtos 
entregues, que compreendem, dentre outros, as imperfeições percebidas, a ausência de 
artefatos ou de documentação obrigatória e qualquer outra ocorrência que impeça o 
funcionamento normal do serviço contratado ou que não se apresente dentro dos padrões e 
níveis de qualidade predefinidos.  

7 – REPACTUAÇÕES 
 
7.1 – A repactuação de preços deverá ser realizada, no que toca aos itens salariais da 
proposta comercial, com base nos percentuais concedidos à respectiva categoria profissional 
em Convenção Coletiva de Trabalho ou em Dissídio Coletivo de Trabalho. 
 
7.1.1 – A repactuação de preços ocorrerá após o transcurso de 01 (um) ano, contado da 
apresentação da proposta comercial, e terá como base o disposto na Convenção Coletiva de 
Trabalho ou no Dissídio Coletivo de Trabalho vigente. 
 
7.1.2 – A repactuação de preços produzirá efeitos retroativos à data da Convenção Coletiva do 
Trabalho ou do Dissídio Coletivo de Trabalho que lhe serviu de fundamento. 
 
7.1.3 – Na hipótese de previsão expressa no edital e desde que o licitante tenha feito referência 
explícita à última Convenção Coletiva de Trabalho ou Dissídio Coletivo de Trabalho no 
procedimento licitatório, a repactuação de preços poderá ocorrer a partir da data-base firmada 
nos respectivos instrumentos de negociação que serviram de fundamento para o orçamento da 
proposta comercial. 
 
7.1.4 – Fica estabelecida como data-base das repactuações subsequentes à primeira, 
realizada nos termos do subitem 7.1.1, a data da última repactuação, devendo-se observar o 
interregno mínimo de 01 (um) ano entre uma e outra. 
 
7.2 – As repactuações de preços não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer 
momento, o reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos da 
legislação vigente. 
 
7.3 – Para alterações de custos que se derem em razão de lei, decretos ou normativos 
regulatórios que tornem legalmente obrigatória a concessão de reajustes, a repactuação 
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ocorrerá a partir da data da vigência do instrumento normativo, ou, se for o caso, da data nele 
indicada. 
 
7.4 – As repactuações serão precedidas de solicitação das partes, acompanhadas de 
demonstração analítica da alteração dos custos, para mais ou para menos, por meio de 
apresentação da Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços pertinente e 
demais documentos que fundamentem a repactuação. 
 
7.5 – É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na 
proposta, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal ou norma 
coletiva. 
 
7.6 – O pedido de repactuação fundamentado, ainda que parcialmente, no aumento do custo 
referente ao plano de saúde será acompanhado: 
 
7.6.1 – De informação de preços atualmente praticados por pelo menos 2 (duas) outras 
operadoras, levantados pela Contratada junto ao mercado, com dados para validação das 
informações; e 
 
7.6.2 – Do pertinente cálculo atuarial do plano, a ser submetido a auditoria técnica, segundo a 
conveniência da Contratante, com os indicadores de utilização pelos empregados alocados na 
Contratante. 
 
7.6.3 – Se a sinistralidade do contrato firmado entre a operadora e a Contratada estiver acima 
daquela divulgada pela Agência Nacional de Saúde, na mesma segmentação de mercado, e os 
outros indicadores estiverem iguais ou inferiores àqueles encontrados no mesmo Caderno, na 
mesma segmentação, não será concedido reajuste acima do índice estipulado na Minuta de 
Contrato. 
 
7.7 – Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações passarão a viger: 
 
7.7.1 – A partir da assinatura da apostila ou do termo aditivo; 
 
7.7.2 – Em data futura, desde que acordada entre as partes; ou 
 
7.7.3 – Em data anterior à repactuação, exclusivamente quando a repactuação envolver 
revisão do custo de mão de obra e estiver vinculada a instrumento legal, acordo, convenção ou 
sentença normativa que contemple data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada 
para efeito de compensação do pagamento devido. 
 
7.8 – O pagamento retroativo será concedido exclusivamente para os itens que motivaram a 
retroatividade e apenas em relação à diferença porventura existente. 
 
7.8.1 – A Contratada poderá prever o pagamento retroativo do período em que a proposta de 
repactuação permaneceu sob sua análise. 
 
7.9 – A Contratante assegurar-se-á de que os preços contratados são compatíveis com 
aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais 
vantajosa, não se obrigando, pois, a empreender repactuação que demonstre ser contrária ao 
interesse público. 
 
7.10 – Os percentuais referentes ao “Lucro” e às “Despesas administrativas / operacionais” da 
rubrica “V – Bonificação e Outras Despesas”, do Quadro Resumo do Anexo III A a G – Modelo 
de Proposta Comercial, não serão objeto de reajuste ou repactuação, permanecendo fixos 
durante toda a contratação. 
 
8 – FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO 
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8.1 – A gestão do Contrato será exercida pela Diretoria de Planejamento e Informação – DPI 
da BHTRANS. 

8.2 – A fiscalização do Contrato será exercida pela Gerência de Pesquisas e Tecnologia da 
Informação - GEPTI da BHTRANS. 

8.2.1 – Caberá à Gerência de Pesquisas e Tecnologia da Informação - GEPTI da BHTRANS 
executar a fiscalização da contratação e ao empregado especificamente designado para 
exercer a função de fiscal do contrato, visando à observância do fiel cumprimento das 
exigências contratuais. 
 
8.2.2 – Caberá ao empregado da BHTRANS especificamente designado para este fim, 
executar a fiscalização da contratação nos termos da Lei Federal 13.303, art. 40 e do Decreto 
Municipal n.º 15.562/2014, visando à observância do fiel cumprimento das exigências deste 
Termo de Referência. 
 
8.2.3 – O fiscal do Contrato deverá exigir da empresa contratada os seguintes documentos, 
dentre outros previstos no Edital: 
 
I - No início da prestação de serviços e ao longo da execução do Contrato: 
 
a) documentação necessária para o registro no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores- 
SUCAF, atualizada; 
 
b) cópia do Atestado de Saúde Ocupacional – ASO; 
 
c) comprovação de recolhimento da garantia de que trata o art. 16 do Decreto 15.562/2014, no 
percentual estabelecido no Edital; 
 
d) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com as devidas anotações; 
 
e) cópia da Ficha de Registro dos Empregados devidamente preenchida; 
 
f) cópia do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho da categoria profissional; 
 
g) Ficha de Entrega de Equipamento de Proteção Individual- EPI ou coletiva, se o serviço 
exigir; 
 
h) comprovação do cumprimento das demais obrigações trabalhistas e previdenciárias, nos 
termos da legislação pertinente; 
 
II - Mensalmente, até o 12º (décimo segundo) dia de cada mês: 
 
a) cópia das folhas de pagamento, legíveis e em ordem alfabética com os respectivos 
comprovantes de crédito bancário; 
 
b) cópia da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à 
Previdência Social – GFIP – completa, gerada por intermédio do Sistema Empresa de 
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – SEFIP, contendo a Relação de 
Empregados – RE, Relação Tomador/Obra – RET, comprovante de declaração à Previdência 
Social e o protocolo de conectividade de envio; 
 
c) comprovante de compra e entrega de cesta básica, vale transporte, vale refeição ou 
alimentação, quando tais benefícios forem diretamente prestados aos empregados; 
 
d) cópia da relação analítica da folha de pagamento dos profissionais referente ao mês 
anterior; 
 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego; 
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f) cópia da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT; 
 
g) comprovação de demais obrigações trabalhistas e previdenciárias previstas na legislação 
pertinente. 
 
8.3 – A gestão, acompanhamento e fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem 
reduzem a responsabilidade da licitante contratada pelo correto cumprimento das obrigações 
decorrentes da prestação dos serviços contratados. 
 
9 – CONFIDENCIALIDADE 
 
9.1 – A Contratada, por meio de seus profissionais contratados, deverá respeitar a 
classificação das informações produzidas ou custodiadas pela BHTRANS que vier a ter acesso 
por necessidade do serviço, assinando, para tanto, previamente ao início das atividades de 
prestação de serviços, o termo de compromisso de manutenção de sigilo e respeito às normas 
de segurança vigentes na BHTRANS, de acordo com o modelo indicado no Apêndice IV. 
 
9.2 – A Contratada, por meio de seus profissionais contratados, manterá o mais absoluto sigilo 
sobre as operações, dados, materiais, pormenores, informações, documentos, especificações 
técnicas ou comerciais, inovações e aperfeiçoamentos tecnológicos ou comerciais, contidos em 
quaisquer documentos e/ou mídias, inclusive programas, rotinas ou arquivos, da BHTRANS, de 
seus clientes, empregados ou de terceiros, especialmente as informações cobertas pela Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD  – Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018), que 
lhe sejam, voluntária ou involuntariamente, reveladas, fornecidas, comunicadas, adquiridas 
(seja verbalmente ou por escrito, em forma eletrônica, textos desenhos, fotografias, gráficos, 
projetos, plantas ou qualquer outra forma), independentemente da classificação de sigilo 
conferida pela BHTRANS a tais documentos, devendo abster-se de copiar, reproduzir, vender, 
ceder, licenciar, comercializar, transferir ou de outra forma alienar, divulgar, revelar, reproduzir, 
disponibilizar tais informações a terceiros ou utilizá-las para quaisquer fins não atinentes aos 
serviços objeto da contratação. 
 
9.3 – A Contratada, na hipótese de término ou rescisão do Contrato, ou mediante solicitação da 
BHTRANS, observado, nesse último caso, o prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do seu 
recebimento, devolverá todo o material (ainda que em mídias), bem como suas respectivas 
cópias, que, sob qualquer forma, estejam em seu poder ou de qualquer integrante da equipe de 
trabalho. 
 
9.3.1 – A Contratada apagará as informações de quaisquer bancos de dados e/ou destruí-las 
em até 02 (dois) dias úteis contados do recebimento da solicitação/orientação a que se refere o 
subitem anterior, remetendo à BHTRANS, em seguida, declaração de pleno cumprimento da 
solicitação/orientação, assinada por seu(s) representante(s) legal(is). 
 
9.4 – Todos os serviços solicitados pela BHTRANS à Contratada serão de propriedade apenas 
da BHTRANS, a quem deverá ser assegurado acesso irrestrito a qualquer momento na 
vigência da respectiva Ordem de Serviço ou do Contrato. 
 
9.5 – Durante a vigência da respectiva Ordem de Serviço ou do Contrato e particularmente ao 
seu encerramento, independente da razão que tenha motivado o seu término, a Contratada 
repassará à BHTRANS todas as informações necessárias à continuidade da operação dos 
serviços. 
 
9.6 – A Contratada indenizará, defenderá e assegurará à BHTRANS, quaisquer perdas, danos, 
custos, despesas, responsabilidades, ações, reclamações e procedimentos decorrentes, direta 
ou indiretamente, do descumprimento das obrigações de sigilo, sem prejuízo das medidas 
liminares ou cautelares cabíveis em relação ao seu descumprimento efetivo ou potencial. 
 
9.7 – A Contratada obterá, por escrito, a ciência de cada um dos profissionais das equipes 
de desenvolvimento quanto à obrigação de sigilo assumida, mediante a assinatura de Termo 
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de Confidencialidade nos termos do Apêndice IV, o qual deverá ser apresentado à BHTRANS 
previamente ao início das atividades de prestação de serviços, conforme item 3.1.4, ou sempre 
que necessário em razão de modificação da equipe. 
 
9.8 – As obrigações de sigilo subsistirão ao término da Ordem de Serviço ou em caso de 
rescisão. 
 
9.9 – O dever de sigilo estabelecido nos subitens acima não será aplicável a quaisquer 
informações que pertençam ao domínio público anteriormente ao seu recebimento pela 
Contratada; ou posteriormente ao seu recebimento pela Contratada, desde que não tenham 
recebido tal qualidade em decorrência de violação das obrigações de sigilo contratadas; ou, 
ainda, caso sejam reveladas pela Contratada, por força de lei ou por ordem de autoridade 
competente. 
 
10 – CESSÃO DE DIREITOS À PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 
10.1 – Os direitos relativos à propriedade intelectual dos serviços técnicos especializados 
desenvolvidos pela licitante contratada passam a ser de propriedade da BHTRANS, sem 
prejuízo da identificação dos respectivos autores e da responsabilidade técnica a eles 
atribuída. 

11 – SUBCONTRATAÇÃO 

11.1 – Não é permitida a subcontratação para a execução de nenhum dos serviços que 
compõe o presente Termo de Referência. 
 
12 – DEMAIS CONDIÇÕES 
 
12.1 – As demais condições encontram-se definidas nos Apêndices, no Edital e seus Anexos. 
 
12.2 – São Apêndices deste Termo de Referência: 
 
a)  Apêndice I - Fluxo Operacional do Processo de Atendimento e da Prestação do Serviço; 
b) Apêndice II - Ambiente Operacional dos Sistemas e Serviços relacionados à Infraestrutura; 
c) Apêndice III – Indicadores de Qualidade dos Serviços Prestados; 
d) Apêndice IV – Termo de Confidencialidade. 
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De acordo: 
 
 
 
 

Eduardo Starling Lopes - Diretor de Atenção ao Usuário - DAU 
Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – PRODABEL 

 
(Em cumprimento ao disposto no § 2º do Art. 8º do Decreto 15.562/14) 
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APÊNDICE I 
FLUXO OPERACIONAL DO PROCESSO DE ATENDIMENTO E DA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

1 – Orientações gerais: 

1.1 – A Ordem de Serviço (OS) determina a solicitação da Contratante à Contratada pela 
alocação de seus profissionais nos postos de trabalho. A OS deverá ser expedida pela 
Contratante especificando a data de início e, quando aplicável, a data prevista para término da 
OS, respeitadas a data de encerramento do Contrato, os quantitativos e perfis definidos para 
os postos de trabalho (Quadro 1 do Termo de Referência), em consonância com o instrumento 
jurídico contratual. 

1.2 – As solicitações de atendimento para desenvolvimento, melhorias, sustentação em 
sistemas e aplicações serão atendidas pela Contratada, via posto de trabalho, mediante o 
registo da necessidade através da abertura de ticket na CA SDM.  

1.3 – O atendimento de determinada SOLICITAÇÃO para desenvolvimento de melhorias, 
sustentação registrada pelo usuário por meio de um ticket, será atendida quando deliberada 
pela Coordenação de Planejamento e Controle de Atendimento. Excepcionalmente, 
INCIDENTES ou PROBLEMAS, resultantes de necessidades de manutenções corretivas de 
sistemas e suporte à operação e infraestrutura, poderão ser atendidas emergencialmente com 
o devido registro realizado na CA SDM, antes de iniciar o atendimento. Porém, estas 
demandas deverão ser apresentadas à Coordenação de Planejamento e Controle de 
Atendimento para o devido conhecimento e monitoramento das ações encaminhadas à 
Contratada. 

1.4 – Não serão registradas pelos usuários múltiplas necessidades em um mesmo ticket, ou 
seja, cada necessidade específica será registrada em um único ticket para atendimento por um 
posto de trabalho. 

1.5 – Será obrigação da Contratada manter atualizadas, para todos os tickets que estiverem 
sob a sua responsabilidade, as informações técnicas das ações em curso por determinado 
posto de trabalho desde a sua iniciação até sua conclusão, possibilitando o monitoramento e 
acompanhamento diário da evolução do atendimento pela Contratante. 

1.6 – Os tickets com registro que demandam ação por parte do usuário da Contratante serão 
monitorados pela Coordenação de Planejamento e Controle de Atendimento para o devido 
controle de priorização de atividades, de forma a não comprometer o planejamento dos 
atendimentos previstos pela Contratada e o seu respectivo posto de trabalho. 

1.7 – Os representantes da PRODABEL e da Contratante deverão aprovar, ao final de cada 
ciclo de prestação de serviços, o relatório de registro de satisfação da qualidade técnica dos 
tickets correspondente à medição, registrando o seu parecer de satisfação da qualidade dos 
serviços prestados pela Contratada no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês subsequente 
ao mês da medição. Este relatório será gerado na CA SDM pela PRODABEL, impresso e 
assinado pelo Coordenador da Célula de Resultados da PRODABEL e pelo FISCAL da 
Contratante. Este documento será parte integrante do processo administrativo de pagamento à 
Contratada. 

1.8 – O gestor e o fiscal da Contratante, bem como a Coordenação de Planejamento e Controle 
de Atendimento, terão acessos a consultas e relatórios da CA SDM com o range da qualidade 
dos serviços prestados pela Contratada registrado pelo usuário afetado ou pelo solicitante, de 
acordo com os passos citados no fluxo abaixo: 
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2 – Detalhamento do fluxo: 

2.1 – Passo 1: Registro do ticket na CA SDM pelo usuário solicitante da Contratante com a 
necessidade (requisitos e regras de negócio) e os resultados esperados devidamente 
detalhados; 

2.2 – Passo 2: Alinhamento do escopo registrado no ticket com o usuário de negócio para o 
registro de esforço de atendimento ao ticket pela Célula de Resultado da PRODABEL, de 
acordo com a definição do acordo de nível de serviço definido com o COORDENADOR dos 
postos de trabalho da Contratante; 

2.3 – Passo 3: Quando aplicável, haverá uma deliberação prévia da Coordenação de 
Planejamento e Controle de Atendimento aprovando o encaminhamento do ticket para 
atendimento pela Contratada. Havendo sobreposição de atendimentos de tickets para um 
mesmo posto de trabalho, essa coordenação definirá a sequência de execução (prioridade) dos 
tickets aprovados, atuando, se necessário, no replanejamento de prazos; 

2.4 – Passo 4:  A Célula de Resultado da PRODABEL fará a atribuição do ticket na CA SDM ao 
COORDENADOR da Contratada que, posteriormente, atribuirá ao profissional que ocupa um 
dos postos de trabalho para sua execução; 

2.5 – Passo 5:  O profissional no posto de trabalho deverá atender ao ticket que estiver em seu 
nome, de acordo com as ações definidas, prazos e resultados esperados registrados. Havendo 
necessidade de reprogramação de prazo de atendimento, revisão de escopo ou de resultados 
esperados e/ou demais aspectos que impeçam a continuidade do serviço pelo profissional no 
posto de trabalho, o ticket deverá ser submetido pela Contratada com os devidos registros das 
informações à Coordenação de Planejamento e Controle de Atendimento para a devida 
apreciação; 

2.6 – Passo 6: Após o atendimento e a conclusão do ticket pelo profissional no posto de 
trabalho, o COORDENADOR da Contratada deverá registrar o status do ticket como 
“aguardando homologação do usuário”; 

2.7 – Passo 7:  O usuário responsável pelo ticket deverá realizar a homologação do referido 
ticket em até 3 (três) dias úteis contados da data da notificação por e-mail via CA SDM, 
registrando as informações do processo de homologação e informando se está de acordo ou 
não com a solução dada; 

2.8 – Passo 8: O COORDENADOR da Contratada deverá alterar o status para “Resolvido”, 
caso a solução seja homologada pelo usuário, ou para “Retorno”, se necessário resolver 
alguma pendência (bugs, falhas, problemas de implementação) registrada pelo usuário 
responsável. Se o ticket estiver com pendências, a Célula de Resultado da PRODABEL poderá 
atribuir novamente o ticket ao profissional no posto de trabalho, com a ciência do 
COORDENADOR da Contratada;     

2.9 – Passo 9: Após resolvido o ticket, o usuário solicitante ou usuário afetado deverá registrar 
dentro do prazo de até 2 (dois) dias úteis o nível de satisfação e da qualidade do atendimento 
para fechamento do ticket correspondente. Caso o ticket seja fechado sem o devido registro do 
nível de satisfação e da qualidade do atendimento pelo usuário solicitante ou usuário afetado, o 
indicador de qualidade será definido como “Indiferente”. 
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APÊNDICE II   

AMBIENTE OPERACIONAL DOS SISTEMAS E SERVIÇOS 
RELACIONADOS À INFRAESTRUTURA 

 

A) Servidoras que compõem a estrutura de ERP da empresa e eSocial - Produtos TOTVS 
DATASUL -TSS - TAF - License server; Bancos de Dados: Progress e Postgresql; Ambientes:  
Produção, Homologação e testes:  

MÁQUINA SISTEMA OPERACIONAL BANCO DE DADOS 

DATASULAPP Windows Server 2012 R2 standard  

DATASULBD Windows Server 2012 R2 standard Progress e Postgresql 

 

B) O InfoISIS é um Sistema para gerenciamento, manutenção e automação de processos de 
empréstimos em acervos documentais técnicos, administrativos e/ou bibliográficos 

OBS: equipamento usado como servidor de licenças do AutoTURN 

MÁQUINA SISTEMA OPERACIONAL BANCO DE DADOS 

VWCP-INFOISIS Windows Server 2012 R2 standard Firebird e SQL Server 

 

C)  Servidor de arquivos e projetos CAD, repositório de sistemas FORMS  

MÁQUINA SISTEMA OPERACIONAL BANCO DE DADOS 

VALLADOLID MS Windows 2008 R2 Server  

 

D)  PDC E BDC Antigo domínio BHTRANS  

MÁQUINA SISTEMA OPERACIONAL BANCO DE DADOS 

BARCELONA MS Windows NT4  

PENA_TREVINCA MS Windows NT4  

 

E)  Servidores: Intranet BHTRANS, Desenvolvimento da Internet; Armazenamento de Fotos 
Sistema Sisgem e BH34 – Emissão de multas, REDS 

MÁQUINA SISTEMA OPERACIONAL BANCO DE DADOS 

VERRIN MS Windows 2008 Server  

 

F)  Servidores Bancos de dados Produção, homologação e desenvolvimento   

MÁQUINA SISTEMA OPERACIONAL BANCO DE DADOS 

S700-PRODABEL RED HAT 6 Oracle 10 

S242-PRODABEL RED HAT 6 Oracle 10 
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G)  Servidores VMWARE  

MÁQUINA SISTEMA OPERACIONAL BANCO DE DADOS 

MADRI VMWare ESXi 6.5  

ROMA VMWare ESXi 6.5  

MILAO VMWare ESXi 6.5  

S337-PRODABEL VMWare ESXi 6.5  

 

H)   Servidor WEB – Sistema Info Tráfego (infotrafego.pbh.gov.br) 

OBS: equipamento s298-prodabel armazena e disponibiliza dados abertos de radares. 

MÁQUINA SISTEMA OPERACIONAL BANCO DE DADOS 

S298-PRODABEL MS Windows 2003 Server  

INFOTRAFEGO01 Windows XP  

 

I)   Servidor de aplicações internet da BHTRANS, multas.pbh.gov.br, 
servicosbhtrans.pbh.gov.br  

MÁQUINA SISTEMA OPERACIONAL BANCO DE DADOS 

S63-BHTRANS MS Windows 2000 Server  

J)  Terminal Server - Datasul - Procedimentos operacionais  

MÁQUINA SISTEMA OPERACIONAL BANCO DE DADOS 

TORINO MS Windows 2003 Server  

 

k)   Servidores de aplicação SGO e INFOBUS 

MÁQUINA SISTEMA OPERACIONAL BANCO DE DADOS 

MAQUINENZA MS Windows 2008 Server  

MANZANARES MS Windows 2008 Server PostgreSQL 

 

L)   A Central de Controle e Operação semafóricos, TESC, OPTIMUS, DIGICON    

MÁQUINA SISTEMA OPERACIONAL BANCO DE DADOS 

Servidores TESC WIN1 Windows Server 2008 STD  

Servidores TESC WIN2 Windows Server 2008 STD  

Servidores OPTIMUS RED HAT 5,5  

Servidores DIGICON Windows Server 2008 STD  
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Servidores TESC (SAP) Windows Server 2008 STD  

 

M)   URA - unidade de resposta audível     

MÁQUINA SISTEMA OPERACIONAL BANCO DE DADOS 

URA Linux  

 

N)    Sistema móvel de vistoria, Sistema móvel de registro de infração de transporte, Sistema 
de Auto de Infração de Trânsito     

MÁQUINA SISTEMA OPERACIONAL BANCO DE DADOS 

Oviedo Linux  

 

O)    Sistema de gerenciamento de câmeras de trânsito - DIGIFOT        

MÁQUINA SISTEMA OPERACIONAL BANCO DE DADOS 

DIGIFORT MS Windows 2008 R2 Std Edition X64  

 

P)   Sistema de gerenciamento de câmeras de MOVE - CLUSTER DIGIFOT 

MÁQUINA SISTEMA OPERACIONAL BANCO DE DADOS 

Cluster MOVE MS Windows 2008 R2 Std Edition X64  

Cluster MOVE MS Windows 2008 R2 Std Edition X64  

Cluster MOVE MS Windows 2008 R2 Std Edition X64  

Cluster MOVE MS Windows 2008 R2 Std Edition X64  

Cluster MOVE MS Windows 2008 R2 Std Edition X64  

Cluster MOVE MS Windows 2008 R2 Std Edition X64  

Cluster MOVE MS Windows 2008 R2 Std Edition X64  

Cluster MOVE MS Windows 2008 R2 Std Edition X64  

Cluster MOVE MS Windows 2008 R2 Std Edition X64  

Cluster MOVE MS Windows 2008 R2 Std Edition X64  

Cluster MOVE MS Windows 2008 R2 Std Edition X64  

Cluster MOVE MS Windows 2008 R2 Std Edition X64  

Obs.: As informações acima poderão sofrer alterações a partir da evolução ou adequação dos 
ambientes instalados. 
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APÊNDICE III 
INDICADORES DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

Na apuração dos indicadores, serão considerados os tickets encaminhados e/ou priorizados 
pela Coordenação de Planejamento e Controle de Atendimento aos profissionais da Contratada 
que ocupam os postos de trabalho. Os ANS devidamente estabelecidos serão apurados por 
meio do relatório de registro de satisfação da qualidade técnica através de medições dentro de 
cada ciclo mensal no decorrer da prestação dos serviços. Os indicadores serão apurados pela 
CA SDM e apresentados pela PRODABEL por meio de relatórios de sua base de dados, em 
concordância com as definições dos quadros a seguir: 

1) INDICADOR DE ATENDIMENTO NO PRAZO (IAP) 

Conceito Descrição 

Descrição do 
Indicador 

Este indicador tem como objetivo medir a eficiência da Contratada no 
que diz respeito ao cumprimento dos prazos acordados. 

Aferição Este indicador será aferido por meio de relatório pré-configurado e 
consolidado na ferramenta CA SDM, mensalmente, até o quinto dia útil 
do mês subsequente ao de referência.  

Fórmula de Cálculo IAP = (QTR / QRM) 

Onde: 

QTR = Quantidade de Tickets Resolvidos no mês de referência, que 
foram dentro do prazo acordado; e, 

QRM = Quantidade de Tickets Resolvidos no mês de referência. 
Atenção: Não devem ser considerados no cálculo do QTR e do QRM, 
aqueles tickets cujo status e ações não dependem de atuação da 
Contratada. Estes tickets deverão ter as suas datas de expectativas 
atualizadas pela Célula de Resultados da PRODABEL para apuração 
no mês subsequente. 

Nível Mínimo de 
Serviço 

Para este indicador é esperado o valor acima de 0,60 para os três 
primeiros meses da data de execução do contrato e acima de 0,80 a 
partir do quarto mês da execução do contrato até o final do primeiro 
ano. Após o término do primeiro ano, esse indicador pode ser 
reavaliado pela Contratante. 

2) INDICADOR DE SATISFAÇÃO DO ATENDIMENTO (ISA) 

Conceito Descrição 

Descrição do 
Indicador 

Este indicador tem como objetivo medir o nível de satisfação dos 
usuários da Contratante em relação aos tickets que foram resolvidos 
no período de referência pelos profissionais da Contratada. 
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Aferição Este indicador será aferido por meio de relatório pré-configurado e 
consolidado na ferramenta CA SDM, mensalmente, até o quinto dia útil 
do mês subsequente ao de referência.  

Fórmula de Cálculo ISA = (QTS / QRM) 

Onde: 

QTS = Quantidade de Tickets Resolvidos no mês de referência que 
estejam com o nível de satisfação do usuário igual a “Indiferente”, 
“Satisfeito” ou “Muito Satisfeito”; e, 

QRM = Quantidade de Tickets Resolvidos no mês de referência. 
Atenção: Não devem ser considerados no cálculo do QTS e do QRM, 
aqueles tickets cujo status e ações não dependem de atuação da 
Contratada. Estes tickets deverão ter as suas datas de expectativas 
atualizadas pela Célula de Resultados da PRODABEL para apuração 
nos meses seguintes de referência. 

Nível Mínimo de 
Serviço 

Para este indicador é esperado o valor acima de 0,60 para os três 
primeiros meses da data de execução do contrato e acima de 0,80 a 
partir do quarto mês da execução do contrato até o final do primeiro 
ano. Após o término do primeiro ano, esse indicador pode ser 
reavaliado pela Contratante 
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Sanções a serem 
aplicadas no caso 
de descumprimento 
dos indicadores IAP 
e ISA 

Fórmula de Cálculo: 

         Indicador de final de resultado (IFR) = (2 * IAP + ISA) / 3. 

a) Apenas nos três primeiros meses de referência de medição 
contados a partir da data de início da execução do contrato, 
considera-se as sanções: 

IFR entre 0,1 e 0,3 – percentual de redução de 20% sobre 
“Lucro” da rubrica “V – Bonificação e Outras Despesas”, do 
Quadro Resumo da Planilha de Composição de Custos e 
Formação de Preços; ou, 

IFR entre 0,4 e 0,7 - percentual de redução de 10% sobre o 
“Lucro” da rubrica “V – Bonificação e Outras Despesas”, do 
Quadro Resumo da Planilha de Composição de Custos e 
Formação de Preços. 

b) Após os três primeiros meses de referência de medição 
contados a partir da data da data da assinatura do contrato, 
considera-se as sanções: 

IFR entre 0,1 e 0,3 - percentual de redução de 30% sobre o 
“Lucro” da rubrica “V – Bonificação e Outras Despesas”, do 
Quadro Resumo da Planilha de Composição de Custos e 
Formação de Preços; ou, 

IFR entre 0,4 e 0,8 - percentual de redução de 15% sobre o 
“Lucro” da rubrica “V – Bonificação e Outras Despesas”, do 
Quadro Resumo da Planilha de Composição de Custos e 
Formação de Preços. 

 

Após o término do primeiro ano, esse indicador pode ser reavaliado 
pela Contratante. 
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APÊNDICE IV 
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

_________________________________, ____ de __________________ de _______. 
 
 
À 
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. – BHTRANS 
 
 
 
 
Tendo em vista a contratação da empresa ______________________________, de cuja 
equipe técnica faço parte, para realização dos serviços constantes do edital do Pregão 
Eletrônico n.º 09/2021 e, considerando o acesso a informações confidenciais relacionadas à 
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. – BHTRANS, comprometo-me, de 
acordo com este TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, aos termos e condições abaixo 
discriminados. 
 
1. Para os fins deste instrumento, as informações e os documentos normalmente não 
divulgados ao público são considerados confidenciais, sendo classificados como não passíveis 
de reprodução e de uso ou acesso restrito. 
 
2. Assim, comprometo-me: 
 
a) a manter, em relação a terceiros, sigilo sobre todas as informações confidenciais a que 
tenha acesso, especialmente aquelas cobertas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD  – Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018); 
 
b) a utilizar as informações relacionadas à Empresa de Transportes e Trânsito de Belo 
Horizonte S.A. – BHTRANS exclusivamente na execução dos serviços constantes do edital do 
Pregão Eletrônico n.º 09/2021; e 
 
c) a não divulgar a terceiros, revelar, reproduzir ou, ainda, de qualquer modo dispor das 
referidas informações em relação à Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. 
– BHTRANS ou às entidades municipais a ela relacionadas. 
 
3. Não se consideram “terceiros”, porém, para os efeitos do item anterior, as pessoas físicas 
e/ou jurídicas participantes da execução dos serviços constantes do edital do Pregão Eletrônico 
n.º 09/2021. 
 
4. São de minha exclusiva responsabilidade todos os danos decorrentes de eventual violação 
ao compromisso de confidencialidade ora firmado. Caso seja obrigado a revelar qualquer 
informação confidencial por determinação legal de autoridades competentes, devo, 
imediatamente, notificar a Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. – 
BHTRANS e me comprometer a cumprir a referida determinação no limite do estritamente 
solicitado. 
 
 
 
Assinatura: __________________________________________________________________ 
 
 
Nome completo: ______________________________________________________________ 
 

CPF: _______________________________________________________________________ 



2020

LOTE ITEM FUNÇÃO POSTO DE TRABALHO SALÁRIO-BASE (R$)*
CUSTO TOTAL 
UNITÁRIO (R$)

QUANTIDADE
VALOR TOTAL 
MENSAL (R$)

VALOR TOTAL 
ANUAL (R$)

1
Analista Desenvolvedor SÊNIOR (linguagem PHP /
LARAVEL / VUE JS e banco de dados Oracle)

                     8.900,00 20.070,09               2 40.140,18        481.682,16             

2
Analista Desenvolvedor SÊNIOR (linguagem
FORMS e banco de dados Oracle)

                     9.000,00 20.275,34               2 40.550,68        486.608,16             

3
Analista Desenvolvedor SÊNIOR (linguagem JAVA -
JCompany e banco de dados Oracle)

                     9.000,00 20.275,34               2 40.550,68        486.608,16             

4 Analista PLENO de Requisitos de Sistemas                      6.000,00 14.169,55               1 14.169,55        170.034,60             

5 2 - Infraestrutura Analista SÊNIOR de Infraestrutura                      8.000,00 18.223,62               1 18.223,62        218.683,44             

1.843.616,52          

ANEXO II
PLANILHA DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

AS PLANILHAS DESTE ARQUIVO UTILIZAM A DESONERAÇÃO A QUE SE REFERE A LEI FEDERAL 12.546/2011, ARTS. 7º, INCISO I, e 7º-A, CAPUT

DATA BASE DA CCT:

1 - Desenvolvimento de 
Software e Manutenção 

de sistemas1

PREÇO GLOBAL
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FUNÇÃO ITEM POSTO DE TRABALHO
SALÁRIO-BASE 

(R$)*
CUSTO UNITÁRIO 

TOTAL (R$)
QUANTIDADE

VALOR TOTAL 
MENSAL (R$)

VALOR TOTAL 
ANUAL (R$)

1
Analista Desenvolvedor SÊNIOR (linguagem PHP / LARAVEL
/ VUE JS e banco de dados Oracle)

                  8.900,00 20.070,09                2 40.140,18                481.682,16              

2
Analista Desenvolvedor SÊNIOR (linguagem FORMS e banco
de dados Oracle)

                  9.000,00 20.275,34                2 40.550,68                486.608,16              

3
Analista Desenvolvedor SÊNIOR (linguagem JAVA -
JCompany e banco de dados Oracle)

                  9.000,00 20.275,34                2 40.550,68                486.608,16              

4 Analista PLENO de Requisitos de Sistemas                   6.000,00 14.169,55                1 14.169,55                170.034,60              

2 - Infraestrutura 5 Analista SÊNIOR de Infraestrutura                   8.000,00 18.223,62                1 18.223,62                218.683,44              
153.634,71              1.843.616,52           

DATA BASE DA CCT 2020

Valor unitário anual 
(R$)

6.300,00R$             
27,84

Valor
300,00R$                
20,00R$                  

Valor (R$)

-R$                      

Percentual

2,0000%

Percentual Valor mensal
15,0000% R$ 15.079,53

7,0000%
R$ 7.876,28

15,0000% R$ 16.877,78

Percentual (%)
2,5000%
3,0000%
0,6500%

Obs.: Os valores obtidos como quocientes ou por meio de aplicação de taxas percentuais serão truncados na segunda casa decimal, nos termos da Lei

Federal nº 9.069/1995, art. 1º, §5º.

ANEXO II A
QUADRO RESUMO

PREÇO GLOBAL

1 - Desenvolvimento de 
Software e Manutenção 

de sistemas

2
A memória de cálculo da composição do percentual apresentado para o campo será detalhada na aba B - Detalhamentos.

² 
Este item abrange insumos eventualmente não discriminados nas planilhas e necessários à execução do objeto, a critério do licitante. Caso sejam 

indicados, tais insumos deverão ser discriminados detalhadamente na aba B - Detalhamentos.

1
Valor mensal a ser considerado PELO FORNECEDOR na elaboração da proposta comercial, tendo em conta um mês de trabalho ininterrupto. Não

expresso nas planilhas e de recebimento certo. Memória de Cálculo: somatório dos campos em VERDE nas abas C a G, não considerados valores

referentes a dependentes em relação ao plano de saúde e respectiva taxa.

3
Valor mensal a ser considerado pela BHTRANS para provisionamento, portanto, expresso nas planilhas de composição de custos. Vinculado à

ocorrência de NECESSARIAMENTE TODOS os eventos previstos na composição dos custos, inclusive os incertos. Memória de Cálculo: TOTAL 1

Inserir na tabela abaixo os valores propostos para os insumos de valor subjetivo, por posto

I - Insumos de valor subjetivo

Outros insumos² não previstos na planilha, mas afeitos à realidade do licitante e de 
previsão necessária, discriminados um a um na aba B - Detalhamentos.

II - Plano de saúde
Valor mensal do plano de saúde por pessoa

III - Outros benefícios obrigatórios

Tributação sobre o faturamento

Valor da taxa de adesão ao plano de saúde por pessoa

Valor mensal referente a benefícios impostos pela legislação vigente, ACT ou CCT, 
não previstos na planilha, por profissional. Deverão ser discriminados detalhamente 
na aba B - Detalhamentos.

Riscos ambientais do trabalho - RAT x FAP

Lucro1

Despesas administrativas/operacionais2 discriminadas uma a uma na aba B - 
Detalhamentos.

ISSQN ou ISS
COFINS
PIS/PASEP

Lucro máximo3

IV - Encargos sociais incidentes sobre a remuneração

V - Bonificação e outras despesas
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OUTROS INSUMOS VALOR ANUAL (R$) Justificativa

Outros insumos, conforme pesquisa de preços. R$6.300,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

TOTAL DE OUTROS INSUMOS R$6.300,00

OUTROS BENEFÍCIOS OBRIGATÓRIOS VALOR MENSAL (R$) Justificativa

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

TOTAL DE OUTROS BENEFÍCIOS OBRIGATÓRIOS R$ 0,00

DETALHAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS Percentual (%)

Despesas administrativas e operacionais, conforme pesquisa de preços. 7,0000%

 0,0000%

 0,0000%

 0,0000%

 0,0000%

 0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS 7,0000%

DETALHAMENTO COM A COMPOSIÇÃO DOS CAMPOS OUTROS BENEFÍCIOS OBRIGATÓRIOS, 
OUTROS INSUMOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS

ANEXO II B
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I - SALÁRIO ESTIMADO DO PROFISSIONAL - MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
Analista Desenvolvedor SÊNIOR (linguagem PHP /
LARAVEL / VUE JS e banco de dados Oracle)

- Carga horária de 200h/mês 8.900,00        -

II - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO QUANTIDADE MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
Salário-base - - 8.900,00        -

Horas-extras estimadas 0 ([Salário * percentual da CCT)/200] * Quantidade -                 
Quantidade estimada pela BHTRANS e % 
previsto na CCT

DSR - (Horas-extras) * 5/25 -                 
Súmula 172 do TST, considerando 25 
dias úteis em um mês de 30 dias 

TOTAL II - (soma) 8.900,00        -

III - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A 
REMUNERAÇÃO

PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

GRUPO III - A
A.01 FGTS 8,0000% 8,000% * TOTAL II 712,00           Art. 15, Lei 8.030/90, e  Art. 7º , III, CF.
A.02 SESI/SESC 1,5000% 1,500% * TOTAL II 133,50           Art. 30, Lei 8.036/90.
A.03 SENAI/SENAC 1,0000% 1,000% * TOTAL II 89,00             Decreto 2.318/86.
A.04 INCRA 0,2000% 0,200% * TOTAL II 17,80             Lei 7.787/89 e DL 1.146/70.
A.05 SEBRAE 0,6000% 0,600% * TOTAL II 53,40             Art. 8º, Lei 8.029/90, e Lei 8.154/90.
A.06 Salário educação 2,5000% 2,500% * TOTAL II 222,50           Art. 3º, I, Decreto 87.043/82.
A.07 Riscos ambientais do trabalho - RAT x FAP 2,0000% (RAT*FAP) * TOTAL II 178,00           Decreto 6.957/2009.

TOTAL III - A 15,8000% (soma) 1.406,20        -

GRUPO III - B PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
B.01 - 13º salário 8,3333% (1/12) * TOTAL II 741,66           Art. 7º, VIII, CF/88.
B.02 - Férias + 1/3 11,1111% ((1+1/3)/12) * TOTAL II 988,88           Art. 7º, XVII, CF/88.
B.03 - Aviso prévio trabalhado¹ 1,9444% ((7/30)/12) * TOTAL II 173,05           Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e 491 CLT.
B.04 - Auxílio doença² 1,3889% ((5/30)/12) * TOTAL II 123,61           Art. 59 a 64, Lei 8.213/91.
B.05 - Acidente de trabalho³ 0,0417% ((15/30)/12) * 1% * TOTAL II 3,70               Art. 19 a 23 da Lei, 8.213/91.

B.06 - Faltas legais4 0,2778% ((1/30)/12) * TOTAL II 24,72             Art. 473, CLT.

B.07 - Férias sobre licença maternidade5 0,0556% (((1+1/3)/12)*1,5%*(4/12)) * TOTAL II 4,94               
Impacto do item férias sobre a licença 
maternidade.

B.08 - Licença paternidade6 0,0208% ((5/30)/12)*1,5%) * TOTAL II 1,85               Art. 7º, XIX, CF/88, e 10, §1º, CLT.

TOTAL III - B 23,1736% (soma) 2.062,41        -
¹ Redução de 7 dias ou de 2h por dia. Percentual 
relativo a contrato de 12 meses.

4 Estimativa de 1 ausência por ano.

² Estimativa de 5 dias de licença por ano.
5 Estimativa de 1,5% dos funcionários usufruindo de 4 
meses de licença por ano.

³ Estimativa de 1 licença de 15 dias por ano para 1% 
dos funcionários.

6 Estimativa de 1,5% dos funcionários usufruindo 5 dias 
da licença por ano.

GRUPO III - C PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
C.01 - Aviso prévio indenizado¹ 2,0833% 25% * (1/12) * TOTAL II 185,41           Art. 7º, XXI, CF/88, 477,487 e 491 CLT.
C.02 - Indenização adicional² 2,0833% 25% * (1/12) * TOTAL II 185,41           Art. 9º, Lei 7.238/84.
C.03 - Indenização (rescisão sem justa causa - 
multa de 40% do FGTS)³

3,2000% 40% * 8% * TOTAL II 284,80           Leis 8.036/90 e 9.491/97.

TOTAL III - C 7,3667% (soma) 655,62           -

¹ Considerando que 25% dos funcionários serão 
substituídos durante 1 ano.

³ Multa de 40% do FGTS em relação aos trabalhadores contratados.

² Considerando que 25% dos funcionários serão 
demitidos em situação de recebimento de 
indenização adicional.
GRUPO III - D PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
D.01 - Incidência dos encargos do grupo A sobre o 
grupo B

3,6614% ((TOTAL III - A * TOTAL III - B)) * TOTAL II 325,86           -

TOTAL III - D 3,6614% (soma) 325,86           -

GRUPO III - E PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
E.01 - Incidência do FGTS exclusivamente sobre o 
aviso prévio indenizado

0,16667% A.02 * C.01 * TOTAL II 14,83             Súmula 305 do TST.

E.02 - Incidência do FGTS exclusivamente sobre o 
período médio de afastamento superior a 15 dias 
motivado por acidente de trabalho¹

0,0033% A.02 * B.05 * TOTAL II 0,29               -

TOTAL III - E 0,1700% (soma) 15,12             -

GRUPO III - F PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

F.01 - Incidência dos encargos do grupo A sobre o 
salário maternidade

0,0856% TOTAL III - A * (13/12) * (4/12) * 1,5% * TOTAL II 7,61               
Estimativa de que 1,5% dos funcionários 
usufruirão da licença maternidade de 4 
meses em 1 ano.

TOTAL III - F 0,0856% (soma) 7,61               -

TOTAL III 50,2573% (soma) 4.472,82        -

IV - INSUMOS VALOR (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

Auxílio-alimentação 499,40               22,70*22 dias 499,40           
Conforme CCT SINDINFOR/MG - 
SINDADOS/MG - 2020/2021

Vale-transporte 396,00               4,50*4*22 dias 396,00           
Baseado no preço médio praticado em 
BH/MG, 2 passagens de ida e 2 de volta, 
22 dias.

Plano de saúde 300,00                Valor * 1 300,00           Estimativa para 1 titular.

ANEXO II C
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - POSTO 1 - PHP SÊNIOR

¹ Estimativa de que 1% dos funcionários sofrem acidentes por ano, com ausência média de 30 dias. O percentual do FGTS (8%) será aplicado somente sobre os 15 dias restantes do 
afastamento, porque os 15 primeiros dias já foram calculados no item B.05.
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Taxa de adesão ao plano de saúde 1,67                   Valor * 1 / 12 1,67               Estimativa para 1 titular.
Desconto legal sobre transporte (máximo de 6% do 
salário-base)

(396,00)              (-0,06*Salário) (396,00)          Lei 7.418/85.

Outros insumos (Valor mensal) 525,00               Detalhados na aba B - "Detalhamentos" / 12 525,00           
Insumos eventualmente não previstos na 
planilha necessários ao cumprimento do 
objeto.

Outros benefícios obrigatórios -                   Detalhados na aba B - "Detalhamentos" -                 
Valor mensal referente a benefícios 
impostos pela legislação vigente, ACT ou 
CCT, não previstos na planilha.

TOTAL IV - (soma) 1.326,07        -

TOTAL 1: TOTAL DA REMUNERAÇÃO + 
ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS

- TOTAL II  + TOTAL III + TOTAL IV 14.698,89      -

V - BONIFICAÇÃO E OUTRAS DESPESAS PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
Lucro máximo 15,00000% 2.204,83        -
Despesas administrativas/operacionais 7,00000% 1.028,92        -

TOTAL V 22,00000% (soma) 3.233,75        -

VI - TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
ISSQN ou ISS 2,5000% 501,75           -
COFINS 3,0000% 602,10           -
PIS/PASEP 0,6500% 130,45           -

CPRB 4,5000% 903,15           
Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta

TOTAL VI 10,6500% (soma) 2.137,45        -

CUSTO POR FUNCIONÁRIO MEMÓRIA DE CÁLCULO MENSAL (R$) ANUAL (R$)

(TOTAL 1 + TOTAL V + TOTAL VI) 20.070,09      240.841,08

((TOTAL 1 + TOTAL V)/(1-(ISS + COFINS + 
PIS/PASEP+CPRB)))*alíquota

Incide sobre o TOTAL 1
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I - SALÁRIO ESTIMADO DO PROFISSIONAL - MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
Analista Desenvolvedor SÊNIOR (linguagem
FORMS e banco de dados Oracle)

- Carga horária de 200h/mês 9.000,00        -

II - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO QUANTIDADE MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
Salário-base - - 9.000,00        -

Horas-extras estimadas 0 ([Salário * percentual da CCT)/200] * Quantidade -                 
Quantidade estimada pela BHTRANS e % 
previsto na CCT

DSR - (Horas-extras) * 5/25 -                 
Súmula 172 do TST, considerando 25 
dias úteis em um mês de 30 dias 

TOTAL II - (soma) 9.000,00        -

III - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A 
REMUNERAÇÃO

PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

GRUPO III - A
A.01 FGTS 8,0000% 8,000% * TOTAL II 720,00           Art. 15, Lei 8.030/90, e  Art. 7º , III, CF.
A.02 SESI/SESC 1,5000% 1,500% * TOTAL II 135,00           Art. 30, Lei 8.036/90.
A.03 SENAI/SENAC 1,0000% 1,000% * TOTAL II 90,00             Decreto 2.318/86.
A.04 INCRA 0,2000% 0,200% * TOTAL II 18,00             Lei 7.787/89 e DL 1.146/70.
A.05 SEBRAE 0,6000% 0,600% * TOTAL II 54,00             Art. 8º, Lei 8.029/90, e Lei 8.154/90.
A.06 Salário educação 2,5000% 2,500% * TOTAL II 225,00           Art. 3º, I, Decreto 87.043/82.
A.07 Riscos ambientais do trabalho - RAT x FAP 2,0000% (RAT*FAP) * TOTAL II 180,00           Decreto 6.957/2009.

TOTAL III - A 15,8000% (soma) 1.422,00        -

GRUPO III - B PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
B.01 - 13º salário 8,3333% (1/12) * TOTAL II 750,00           Art. 7º, VIII, CF/88.
B.02 - Férias + 1/3 11,1111% ((1+1/3)/12) * TOTAL II 1.000,00        Art. 7º, XVII, CF/88.
B.03 - Aviso prévio trabalhado¹ 1,9444% ((7/30)/12) * TOTAL II 175,00           Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e 491 CLT.
B.04 - Auxílio doença² 1,3889% ((5/30)/12) * TOTAL II 125,00           Art. 59 a 64, Lei 8.213/91.
B.05 - Acidente de trabalho³ 0,0417% ((15/30)/12) * 1% * TOTAL II 3,75               Art. 19 a 23 da Lei, 8.213/91.

B.06 - Faltas legais4 0,2778% ((1/30)/12) * TOTAL II 25,00             Art. 473, CLT.

B.07 - Férias sobre licença maternidade5 0,0556% (((1+1/3)/12)*1,5%*(4/12)) * TOTAL II 5,00               
Impacto do item férias sobre a licença 
maternidade.

B.08 - Licença paternidade6 0,0208% ((5/30)/12)*1,5%) * TOTAL II 1,87               Art. 7º, XIX, CF/88, e 10, §1º, CLT.

TOTAL III - B 23,1736% (soma) 2.085,62        -
¹ Redução de 7 dias ou de 2h por dia. Percentual 
relativo a contrato de 12 meses.

4 Estimativa de 1 ausência por ano.

² Estimativa de 5 dias de licença por ano.
5 Estimativa de 1,5% dos funcionários usufruindo de 4 
meses de licença por ano.

³ Estimativa de 1 licença de 15 dias por ano para 1% 
dos funcionários.

6 Estimativa de 1,5% dos funcionários usufruindo 5 dias 
da licença por ano.

GRUPO III - C PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
C.01 - Aviso prévio indenizado¹ 2,0833% 25% * (1/12) * TOTAL II 187,50           Art. 7º, XXI, CF/88, 477,487 e 491 CLT.
C.02 - Indenização adicional² 2,0833% 25% * (1/12) * TOTAL II 187,50           Art. 9º, Lei 7.238/84.
C.03 - Indenização (rescisão sem justa causa - 
multa de 40% do FGTS)³

3,2000% 40% * 8% * TOTAL II 288,00           Leis 8.036/90 e 9.491/97.

TOTAL III - C 7,3667% (soma) 663,00           -

¹ Considerando que 25% dos funcionários serão 
substituídos durante 1 ano.

³ Multa de 40% do FGTS em relação aos trabalhadores contratados.

² Considerando que 25% dos funcionários serão 
demitidos em situação de recebimento de 
indenização adicional.
GRUPO III - D PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
D.01 - Incidência dos encargos do grupo A sobre o 
grupo B

3,6614% ((TOTAL III - A * TOTAL III - B)) * TOTAL II 329,52           -

TOTAL III - D 3,6614% (soma) 329,52           -

GRUPO III - E PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
E.01 - Incidência do FGTS exclusivamente sobre o 
aviso prévio indenizado

0,16667% A.02 * C.01 * TOTAL II 15,00             Súmula 305 do TST.

E.02 - Incidência do FGTS exclusivamente sobre o 
período médio de afastamento superior a 15 dias 
motivado por acidente de trabalho¹

0,0033% A.02 * B.05 * TOTAL II 0,30               -

TOTAL III - E 0,1700% (soma) 15,30             -

GRUPO III - F PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

F.01 - Incidência dos encargos do grupo A sobre o 
salário maternidade

0,0856% TOTAL III - A * (13/12) * (4/12) * 1,5% * TOTAL II 7,70               
Estimativa de que 1,5% dos funcionários 
usufruirão da licença maternidade de 4 
meses em 1 ano.

TOTAL III - F 0,0856% (soma) 7,70               -

TOTAL III 50,2573% (soma) 4.523,14        -

IV - INSUMOS VALOR (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

Auxílio-alimentação 499,40               22,70*22 dias 499,40           
Conforme CCT SINDINFOR/MG - 
SINDADOS/MG - 2020/2021

Vale-transporte 396,00               4,50*4*22 dias 396,00           
Baseado no preço médio praticado em 
BH/MG, 2 passagens de ida e 2 de volta, 
22 dias.

Plano de saúde 300,00                Valor * 1 300,00           Estimativa para 1 titular.

ANEXO II D
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - POSTO 2 - FORMS SÊNIOR

¹ Estimativa de que 1% dos funcionários sofrem acidentes por ano, com ausência média de 30 dias. O percentual do FGTS (8%) será aplicado somente sobre os 15 dias restantes do 
afastamento, porque os 15 primeiros dias já foram calculados no item B.05.
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Taxa de adesão ao plano de saúde 1,67                   Valor * 1 / 12 1,67               Estimativa para 1 titular.
Desconto legal sobre transporte (máximo de 6% do 
salário-base)

(396,00)              (-0,06*Salário) (396,00)          Lei 7.418/85.

Outros insumos (Valor mensal) 525,00               Detalhados na aba B - "Detalhamentos" / 12 525,00           
Insumos eventualmente não previstos na 
planilha necessários ao cumprimento do 
objeto.

Outros benefícios obrigatórios -                   Detalhados na aba B - "Detalhamentos" -                 
Valor mensal referente a benefícios 
impostos pela legislação vigente, ACT ou 
CCT, não previstos na planilha.

TOTAL IV - (soma) 1.326,07        -

TOTAL 1: TOTAL DA REMUNERAÇÃO + 
ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS

- TOTAL II  + TOTAL III + TOTAL IV 14.849,21      -

V - BONIFICAÇÃO E OUTRAS DESPESAS PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
Lucro máximo 15,00000% 2.227,38        -
Despesas administrativas/operacionais 7,00000% 1.039,44        -

TOTAL V 22,00000% (soma) 3.266,82        -

VI - TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
ISSQN ou ISS 2,5000% 506,88           -
COFINS 3,0000% 608,26           -
PIS/PASEP 0,6500% 131,78           -

CPRB 4,5000% 912,39           
Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta

TOTAL VI 10,6500% (soma) 2.159,31        -

CUSTO POR FUNCIONÁRIO MEMÓRIA DE CÁLCULO MENSAL (R$) ANUAL (R$)

(TOTAL 1 + TOTAL V + TOTAL VI) 20.275,34      243.304,08

((TOTAL 1 + TOTAL V)/(1-(ISS + COFINS + 
PIS/PASEP+CPRB)))*alíquota

Incide sobre o TOTAL 1
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I - SALÁRIO ESTIMADO DO PROFISSIONAL - MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
Analista Desenvolvedor SÊNIOR (linguagem JAVA - 
JCompany e banco de dados Oracle)

- Carga horária de 200h/mês 9.000,00        -

II - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO QUANTIDADE MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
Salário-base - - 9.000,00        -

Horas-extras estimadas 0 ([Salário * percentual da CCT)/200] * Quantidade -                 
Quantidade estimada pela BHTRANS e % 
previsto na CCT

DSR - (Horas-extras) * 5/25 -                 
Súmula 172 do TST, considerando 25 
dias úteis em um mês de 30 dias 

TOTAL II - (soma) 9.000,00        -

III - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A 
REMUNERAÇÃO

PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

GRUPO III - A
A.01 FGTS 8,0000% 8,000% * TOTAL II 720,00           Art. 15, Lei 8.030/90, e  Art. 7º , III, CF.
A.02 SESI/SESC 1,5000% 1,500% * TOTAL II 135,00           Art. 30, Lei 8.036/90.
A.03 SENAI/SENAC 1,0000% 1,000% * TOTAL II 90,00             Decreto 2.318/86.
A.04 INCRA 0,2000% 0,200% * TOTAL II 18,00             Lei 7.787/89 e DL 1.146/70.
A.05 SEBRAE 0,6000% 0,600% * TOTAL II 54,00             Art. 8º, Lei 8.029/90, e Lei 8.154/90.
A.06 Salário educação 2,5000% 2,500% * TOTAL II 225,00           Art. 3º, I, Decreto 87.043/82.
A.07 Riscos ambientais do trabalho - RAT x FAP 2,0000% (RAT*FAP) * TOTAL II 180,00           Decreto 6.957/2009.

TOTAL III - A 15,8000% (soma) 1.422,00        -

GRUPO III - B PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
B.01 - 13º salário 8,3333% (1/12) * TOTAL II 750,00           Art. 7º, VIII, CF/88.
B.02 - Férias + 1/3 11,1111% ((1+1/3)/12) * TOTAL II 1.000,00        Art. 7º, XVII, CF/88.
B.03 - Aviso prévio trabalhado¹ 1,9444% ((7/30)/12) * TOTAL II 175,00           Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e 491 CLT.
B.04 - Auxílio doença² 1,3889% ((5/30)/12) * TOTAL II 125,00           Art. 59 a 64, Lei 8.213/91.
B.05 - Acidente de trabalho³ 0,0417% ((15/30)/12) * 1% * TOTAL II 3,75               Art. 19 a 23 da Lei, 8.213/91.

B.06 - Faltas legais4 0,2778% ((1/30)/12) * TOTAL II 25,00             Art. 473, CLT.

B.07 - Férias sobre licença maternidade5 0,0556% (((1+1/3)/12)*1,5%*(4/12)) * TOTAL II 5,00               
Impacto do item férias sobre a licença 
maternidade.

B.08 - Licença paternidade6 0,0208% ((5/30)/12)*1,5%) * TOTAL II 1,87               Art. 7º, XIX, CF/88, e 10, §1º, CLT.

TOTAL III - B 23,1736% (soma) 2.085,62        -
¹ Redução de 7 dias ou de 2h por dia. Percentual 
relativo a contrato de 12 meses.

4 Estimativa de 1 ausência por ano.

² Estimativa de 5 dias de licença por ano.
5 Estimativa de 1,5% dos funcionários usufruindo de 4 
meses de licença por ano.

³ Estimativa de 1 licença de 15 dias por ano para 1% 
dos funcionários.

6 Estimativa de 1,5% dos funcionários usufruindo 5 dias 
da licença por ano.

GRUPO III - C PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
C.01 - Aviso prévio indenizado¹ 2,0833% 25% * (1/12) * TOTAL II 187,50           Art. 7º, XXI, CF/88, 477,487 e 491 CLT.
C.02 - Indenização adicional² 2,0833% 25% * (1/12) * TOTAL II 187,50           Art. 9º, Lei 7.238/84.
C.03 - Indenização (rescisão sem justa causa - 
multa de 40% do FGTS)³

3,2000% 40% * 8% * TOTAL II 288,00           Leis 8.036/90 e 9.491/97.

TOTAL III - C 7,3667% (soma) 663,00           -

¹ Considerando que 25% dos funcionários serão 
substituídos durante 1 ano.

³ Multa de 40% do FGTS em relação aos trabalhadores contratados.

² Considerando que 25% dos funcionários serão 
demitidos em situação de recebimento de 
indenização adicional.
GRUPO III - D PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
D.01 - Incidência dos encargos do grupo A sobre o 
grupo B

3,6614% ((TOTAL III - A * TOTAL III - B)) * TOTAL II 329,52           -

TOTAL III - D 3,6614% (soma) 329,52           -

GRUPO III - E PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
E.01 - Incidência do FGTS exclusivamente sobre o 
aviso prévio indenizado

0,16667% A.02 * C.01 * TOTAL II 15,00             Súmula 305 do TST.

E.02 - Incidência do FGTS exclusivamente sobre o 
período médio de afastamento superior a 15 dias 
motivado por acidente de trabalho¹

0,0033% A.02 * B.05 * TOTAL II 0,30               -

TOTAL III - E 0,1700% (soma) 15,30             -

GRUPO III - F PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

F.01 - Incidência dos encargos do grupo A sobre o 
salário maternidade

0,0856% TOTAL III - A * (13/12) * (4/12) * 1,5% * TOTAL II 7,70               
Estimativa de que 1,5% dos funcionários 
usufruirão da licença maternidade de 4 
meses em 1 ano.

TOTAL III - F 0,0856% (soma) 7,70               -

TOTAL III 50,2573% (soma) 4.523,14        -

IV - INSUMOS VALOR (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

Auxílio-alimentação 499,40               22,70*22 dias 499,40           
Conforme CCT SINDINFOR/MG - 
SINDADOS/MG - 2020/2021

Vale-transporte 396,00               4,50*4*22 dias 396,00           
Baseado no preço médio praticado em 
BH/MG, 2 passagens de ida e 2 de volta, 
22 dias.

Plano de saúde 300,00                Valor * 1 300,00           Estimativa para 1 titular.

ANEXO II E
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - POSTO 3 - JAVA SÊNIOR

¹ Estimativa de que 1% dos funcionários sofrem acidentes por ano, com ausência média de 30 dias. O percentual do FGTS (8%) será aplicado somente sobre os 15 dias restantes do 
afastamento, porque os 15 primeiros dias já foram calculados no item B.05.
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Taxa de adesão ao plano de saúde 1,67                   Valor * 1 / 12 1,67               Estimativa para 1 titular.
Desconto legal sobre transporte (máximo de 6% do 
salário-base)

(396,00)              (-0,06*Salário) (396,00)          Lei 7.418/85.

Outros insumos (Valor mensal) 525,00               Detalhados na aba B - "Detalhamentos" / 12 525,00           
Insumos eventualmente não previstos na 
planilha necessários ao cumprimento do 
objeto.

Outros benefícios obrigatórios -                   Detalhados na aba B - "Detalhamentos" -                 
Valor mensal referente a benefícios 
impostos pela legislação vigente, ACT ou 
CCT, não previstos na planilha.

TOTAL IV - (soma) 1.326,07        -

TOTAL 1: TOTAL DA REMUNERAÇÃO + 
ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS

- TOTAL II  + TOTAL III + TOTAL IV 14.849,21      -

V - BONIFICAÇÃO E OUTRAS DESPESAS PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
Lucro máximo 15,00000% 2.227,38        -
Despesas administrativas/operacionais 7,00000% 1.039,44        -

TOTAL V 22,00000% (soma) 3.266,82        -

VI - TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
ISSQN ou ISS 2,5000% 506,88           -
COFINS 3,0000% 608,26           -
PIS/PASEP 0,6500% 131,78           -

CPRB 4,5000% 912,39           
Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta

TOTAL VI 10,6500% (soma) 2.159,31        -

CUSTO POR FUNCIONÁRIO MEMÓRIA DE CÁLCULO MENSAL (R$) ANUAL (R$)

(TOTAL 1 + TOTAL V + TOTAL VI) 20.275,34      243.304,08

((TOTAL 1 + TOTAL V)/(1-(ISS + COFINS + 
PIS/PASEP+CPRB)))*alíquota

Incide sobre o TOTAL 1
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I - SALÁRIO ESTIMADO DO PROFISSIONAL - MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

Analista PLENO de Requisitos de Sistemas - Carga horária de 200h/mês 6.000,00        -

II - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO QUANTIDADE MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
Salário-base - - 6.000,00        -

Horas-extras estimadas 0 ([Salário * percentual da CCT)/200] * Quantidade -                 
Quantidade estimada pela BHTRANS e % 
previsto na CCT

DSR - (Horas-extras) * 5/25 -                 
Súmula 172 do TST, considerando 25 
dias úteis em um mês de 30 dias 

TOTAL II - (soma) 6.000,00        -

III - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A 
REMUNERAÇÃO

PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

GRUPO III - A
A.01 FGTS 8,0000% 8,000% * TOTAL II 480,00           Art. 15, Lei 8.030/90, e  Art. 7º , III, CF.
A.02 SESI/SESC 1,5000% 1,500% * TOTAL II 90,00             Art. 30, Lei 8.036/90.
A.03 SENAI/SENAC 1,0000% 1,000% * TOTAL II 60,00             Decreto 2.318/86.
A.04 INCRA 0,2000% 0,200% * TOTAL II 12,00             Lei 7.787/89 e DL 1.146/70.
A.05 SEBRAE 0,6000% 0,600% * TOTAL II 36,00             Art. 8º, Lei 8.029/90, e Lei 8.154/90.
A.06 Salário educação 2,5000% 2,500% * TOTAL II 150,00           Art. 3º, I, Decreto 87.043/82.
A.07 Riscos ambientais do trabalho - RAT x FAP 2,0000% (RAT*FAP) * TOTAL II 120,00           Decreto 6.957/2009.

TOTAL III - A 15,8000% (soma) 948,00           -

GRUPO III - B PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
B.01 - 13º salário 8,3333% (1/12) * TOTAL II 500,00           Art. 7º, VIII, CF/88.
B.02 - Férias + 1/3 11,1111% ((1+1/3)/12) * TOTAL II 666,66           Art. 7º, XVII, CF/88.
B.03 - Aviso prévio trabalhado¹ 1,9444% ((7/30)/12) * TOTAL II 116,66           Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e 491 CLT.
B.04 - Auxílio doença² 1,3889% ((5/30)/12) * TOTAL II 83,33             Art. 59 a 64, Lei 8.213/91.
B.05 - Acidente de trabalho³ 0,0417% ((15/30)/12) * 1% * TOTAL II 2,50               Art. 19 a 23 da Lei, 8.213/91.

B.06 - Faltas legais4 0,2778% ((1/30)/12) * TOTAL II 16,66             Art. 473, CLT.

B.07 - Férias sobre licença maternidade5 0,0556% (((1+1/3)/12)*1,5%*(4/12)) * TOTAL II 3,33               
Impacto do item férias sobre a licença 
maternidade.

B.08 - Licença paternidade6 0,0208% ((5/30)/12)*1,5%) * TOTAL II 1,25               Art. 7º, XIX, CF/88, e 10, §1º, CLT.

TOTAL III - B 23,1736% (soma) 1.390,39        -
¹ Redução de 7 dias ou de 2h por dia. Percentual 
relativo a contrato de 12 meses.

4 Estimativa de 1 ausência por ano.

² Estimativa de 5 dias de licença por ano.
5 Estimativa de 1,5% dos funcionários usufruindo de 4 
meses de licença por ano.

³ Estimativa de 1 licença de 15 dias por ano para 1% 
dos funcionários.

6 Estimativa de 1,5% dos funcionários usufruindo 5 dias 
da licença por ano.

GRUPO III - C PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
C.01 - Aviso prévio indenizado¹ 2,0833% 25% * (1/12) * TOTAL II 125,00           Art. 7º, XXI, CF/88, 477,487 e 491 CLT.
C.02 - Indenização adicional² 2,0833% 25% * (1/12) * TOTAL II 125,00           Art. 9º, Lei 7.238/84.
C.03 - Indenização (rescisão sem justa causa - 
multa de 40% do FGTS)³

3,2000% 40% * 8% * TOTAL II 192,00           Leis 8.036/90 e 9.491/97.

TOTAL III - C 7,3667% (soma) 442,00           -

¹ Considerando que 25% dos funcionários serão 
substituídos durante 1 ano.

³ Multa de 40% do FGTS em relação aos trabalhadores contratados.

² Considerando que 25% dos funcionários serão 
demitidos em situação de recebimento de 
indenização adicional.
GRUPO III - D PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
D.01 - Incidência dos encargos do grupo A sobre o 
grupo B

3,6614% ((TOTAL III - A * TOTAL III - B)) * TOTAL II 219,68           -

TOTAL III - D 3,6614% (soma) 219,68           -

GRUPO III - E PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
E.01 - Incidência do FGTS exclusivamente sobre o 
aviso prévio indenizado

0,16667% A.02 * C.01 * TOTAL II 10,00             Súmula 305 do TST.

E.02 - Incidência do FGTS exclusivamente sobre o 
período médio de afastamento superior a 15 dias 
motivado por acidente de trabalho¹

0,0033% A.02 * B.05 * TOTAL II 0,20               -

TOTAL III - E 0,1700% (soma) 10,20             -

GRUPO III - F PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

F.01 - Incidência dos encargos do grupo A sobre o 
salário maternidade

0,0856% TOTAL III - A * (13/12) * (4/12) * 1,5% * TOTAL II 5,13               
Estimativa de que 1,5% dos funcionários 
usufruirão da licença maternidade de 4 
meses em 1 ano.

TOTAL III - F 0,0856% (soma) 5,13               -

TOTAL III 50,2573% (soma) 3.015,40        -

IV - INSUMOS VALOR (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

Auxílio-alimentação 499,40               22,70*22 dias 499,40           
Conforme CCT SINDINFOR/MG - 
SINDADOS/MG - 2020/2021

Vale-transporte 396,00               4,50*4*22 dias 396,00           
Baseado no preço médio praticado em 
BH/MG, 2 passagens de ida e 2 de volta, 
22 dias.

Plano de saúde 300,00                Valor * 1 300,00           Estimativa para 1 titular.
Taxa de adesão ao plano de saúde 1,67                   Valor * 1 / 12 1,67               Estimativa para 1 titular.

ANEXO II F
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - POSTO 4 - REQUISITOS PLENO

¹ Estimativa de que 1% dos funcionários sofrem acidentes por ano, com ausência média de 30 dias. O percentual do FGTS (8%) será aplicado somente sobre os 15 dias restantes do 
afastamento, porque os 15 primeiros dias já foram calculados no item B.05.
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Desconto legal sobre transporte (máximo de 6% do 
salário-base)

(360,00)              (-0,06*Salário) (360,00)          Lei 7.418/85.

Outros insumos (Valor mensal) 525,00               Detalhados na aba B - "Detalhamentos" / 12 525,00           
Insumos eventualmente não previstos na 
planilha necessários ao cumprimento do 
objeto.

Outros benefícios obrigatórios -                   Detalhados na aba B - "Detalhamentos" -                 
Valor mensal referente a benefícios 
impostos pela legislação vigente, ACT ou 
CCT, não previstos na planilha.

TOTAL IV - (soma) 1.362,07        -

TOTAL 1: TOTAL DA REMUNERAÇÃO + 
ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS

- TOTAL II  + TOTAL III + TOTAL IV 10.377,47      -

V - BONIFICAÇÃO E OUTRAS DESPESAS PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
Lucro máximo 15,00000% 1.556,62        -
Despesas administrativas/operacionais 7,00000% 726,42           -

TOTAL V 22,00000% (soma) 2.283,04        -

VI - TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
ISSQN ou ISS 2,5000% 354,23           -
COFINS 3,0000% 425,08           -
PIS/PASEP 0,6500% 92,10             -

CPRB 4,5000% 637,63           
Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta

TOTAL VI 10,6500% (soma) 1.509,04        -

CUSTO POR FUNCIONÁRIO MEMÓRIA DE CÁLCULO MENSAL (R$) ANUAL (R$)

(TOTAL 1 + TOTAL V + TOTAL VI) 14.169,55      170.034,60

((TOTAL 1 + TOTAL V)/(1-(ISS + COFINS + 
PIS/PASEP+CPRB)))*alíquota

Incide sobre o TOTAL 1
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I - SALÁRIO ESTIMADO DO PROFISSIONAL - MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

Analista SÊNIOR de Infraestrutura - Carga horária de 200h/mês 8.000,00        -

II - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO QUANTIDADE MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
Salário-base - - 8.000,00        -

Horas-extras estimadas 0 ([Salário * percentual da CCT)/200] * Quantidade -                 
Quantidade estimada pela BHTRANS e % 
previsto na CCT

DSR - (Horas-extras) * 5/25 -                 
Súmula 172 do TST, considerando 25 
dias úteis em um mês de 30 dias 

TOTAL II - (soma) 8.000,00        -

III - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A 
REMUNERAÇÃO

PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

GRUPO III - A
A.01 FGTS 8,0000% 8,000% * TOTAL II 640,00           Art. 15, Lei 8.030/90, e  Art. 7º , III, CF.
A.02 SESI/SESC 1,5000% 1,500% * TOTAL II 120,00           Art. 30, Lei 8.036/90.
A.03 SENAI/SENAC 1,0000% 1,000% * TOTAL II 80,00             Decreto 2.318/86.
A.04 INCRA 0,2000% 0,200% * TOTAL II 16,00             Lei 7.787/89 e DL 1.146/70.
A.05 SEBRAE 0,6000% 0,600% * TOTAL II 48,00             Art. 8º, Lei 8.029/90, e Lei 8.154/90.
A.06 Salário educação 2,5000% 2,500% * TOTAL II 200,00           Art. 3º, I, Decreto 87.043/82.
A.07 Riscos ambientais do trabalho - RAT x FAP 2,0000% (RAT*FAP) * TOTAL II 160,00           Decreto 6.957/2009.

TOTAL III - A 15,8000% (soma) 1.264,00        -

GRUPO III - B PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
B.01 - 13º salário 8,3333% (1/12) * TOTAL II 666,66           Art. 7º, VIII, CF/88.
B.02 - Férias + 1/3 11,1111% ((1+1/3)/12) * TOTAL II 888,88           Art. 7º, XVII, CF/88.
B.03 - Aviso prévio trabalhado¹ 1,9444% ((7/30)/12) * TOTAL II 155,55           Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e 491 CLT.
B.04 - Auxílio doença² 1,3889% ((5/30)/12) * TOTAL II 111,11           Art. 59 a 64, Lei 8.213/91.
B.05 - Acidente de trabalho³ 0,0417% ((15/30)/12) * 1% * TOTAL II 3,33               Art. 19 a 23 da Lei, 8.213/91.

B.06 - Faltas legais4 0,2778% ((1/30)/12) * TOTAL II 22,22             Art. 473, CLT.

B.07 - Férias sobre licença maternidade5 0,0556% (((1+1/3)/12)*1,5%*(4/12)) * TOTAL II 4,44               
Impacto do item férias sobre a licença 
maternidade.

B.08 - Licença paternidade6 0,0208% ((5/30)/12)*1,5%) * TOTAL II 1,66               Art. 7º, XIX, CF/88, e 10, §1º, CLT.

TOTAL III - B 23,1736% (soma) 1.853,85        -
¹ Redução de 7 dias ou de 2h por dia. Percentual 
relativo a contrato de 12 meses.

4 Estimativa de 1 ausência por ano.

² Estimativa de 5 dias de licença por ano.
5 Estimativa de 1,5% dos funcionários usufruindo de 4 
meses de licença por ano.

³ Estimativa de 1 licença de 15 dias por ano para 1% 
dos funcionários.

6 Estimativa de 1,5% dos funcionários usufruindo 5 dias 
da licença por ano.

GRUPO III - C PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
C.01 - Aviso prévio indenizado¹ 2,0833% 25% * (1/12) * TOTAL II 166,66           Art. 7º, XXI, CF/88, 477,487 e 491 CLT.
C.02 - Indenização adicional² 2,0833% 25% * (1/12) * TOTAL II 166,66           Art. 9º, Lei 7.238/84.
C.03 - Indenização (rescisão sem justa causa - 
multa de 40% do FGTS)³

3,2000% 40% * 8% * TOTAL II 256,00           Leis 8.036/90 e 9.491/97.

TOTAL III - C 7,3667% (soma) 589,32           -

¹ Considerando que 25% dos funcionários serão 
substituídos durante 1 ano.

³ Multa de 40% do FGTS em relação aos trabalhadores contratados.

² Considerando que 25% dos funcionários serão 
demitidos em situação de recebimento de 
indenização adicional.
GRUPO III - D PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
D.01 - Incidência dos encargos do grupo A sobre o 
grupo B

3,6614% ((TOTAL III - A * TOTAL III - B)) * TOTAL II 292,91           -

TOTAL III - D 3,6614% (soma) 292,91           -

GRUPO III - E PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
E.01 - Incidência do FGTS exclusivamente sobre o 
aviso prévio indenizado

0,16667% A.02 * C.01 * TOTAL II 13,33             Súmula 305 do TST.

E.02 - Incidência do FGTS exclusivamente sobre o 
período médio de afastamento superior a 15 dias 
motivado por acidente de trabalho¹

0,0033% A.02 * B.05 * TOTAL II 0,26               -

TOTAL III - E 0,1700% (soma) 13,59             -

GRUPO III - F PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

F.01 - Incidência dos encargos do grupo A sobre o 
salário maternidade

0,0856% TOTAL III - A * (13/12) * (4/12) * 1,5% * TOTAL II 6,84               
Estimativa de que 1,5% dos funcionários 
usufruirão da licença maternidade de 4 
meses em 1 ano.

TOTAL III - F 0,0856% (soma) 6,84               -

TOTAL III 50,2573% (soma) 4.020,51        -

IV - INSUMOS VALOR (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

Auxílio-alimentação 499,40               22,70*22 dias 499,40           
Conforme CCT SINDINFOR/MG - 
SINDADOS/MG - 2020/2021

Vale-transporte 396,00               4,50*4*22 dias 396,00           
Baseado no preço médio praticado em 
BH/MG, 2 passagens de ida e 2 de volta, 
22 dias.

Plano de saúde 300,00                Valor * 1 300,00           Estimativa para 1 titular.
Taxa de adesão ao plano de saúde 1,67                   Valor * 1 / 12 1,67               Estimativa para 1 titular.

ANEXO II G
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - POSTO 5 - INFRA SÊNIOR

¹ Estimativa de que 1% dos funcionários sofrem acidentes por ano, com ausência média de 30 dias. O percentual do FGTS (8%) será aplicado somente sobre os 15 dias restantes do 
afastamento, porque os 15 primeiros dias já foram calculados no item B.05.
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Desconto legal sobre transporte (máximo de 6% do 
salário-base)

(396,00)              (-0,06*Salário) (396,00)          Lei 7.418/85.

Outros insumos (Valor mensal) 525,00               Detalhados na aba B - "Detalhamentos" / 12 525,00           
Insumos eventualmente não previstos na 
planilha necessários ao cumprimento do 
objeto.

Outros benefícios obrigatórios -                   Detalhados na aba B - "Detalhamentos" -                 
Valor mensal referente a benefícios 
impostos pela legislação vigente, ACT ou 
CCT, não previstos na planilha.

TOTAL IV - (soma) 1.326,07        -

TOTAL 1: TOTAL DA REMUNERAÇÃO + 
ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS

- TOTAL II  + TOTAL III + TOTAL IV 13.346,58      -

V - BONIFICAÇÃO E OUTRAS DESPESAS PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
Lucro máximo 15,00000% 2.001,98        -
Despesas administrativas/operacionais 7,00000% 934,26           -

TOTAL V 22,00000% (soma) 2.936,24        -

VI - TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
ISSQN ou ISS 2,5000% 455,59           -
COFINS 3,0000% 546,70           -
PIS/PASEP 0,6500% 118,45           -

CPRB 4,5000% 820,06           
Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta

TOTAL VI 10,6500% (soma) 1.940,80        -

CUSTO POR FUNCIONÁRIO MEMÓRIA DE CÁLCULO MENSAL (R$) ANUAL (R$)

(TOTAL 1 + TOTAL V + TOTAL VI) 18.223,62      218.683,44

((TOTAL 1 + TOTAL V)/(1-(ISS + COFINS + 
PIS/PASEP+CPRB)))*alíquota

Incide sobre o TOTAL 1
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jan/00

LOTE ITEM FUNÇÃO POSTO DE TRABALHO SALÁRIO-BASE (R$)*
CUSTO TOTAL 
UNITÁRIO (R$)

QUANTIDADE
VALOR TOTAL 
MENSAL (R$)

VALOR TOTAL 
ANUAL (R$)

1
Analista Desenvolvedor SÊNIOR (linguagem PHP /
LARAVEL / VUE JS e banco de dados Oracle)

                                 -   937,59                     2 1.875,18          22.502,16                

2
Analista Desenvolvedor SÊNIOR (linguagem
FORMS e banco de dados Oracle)

                                 -   937,59                     2 1.875,18          22.502,16                

3
Analista Desenvolvedor SÊNIOR (linguagem JAVA -
JCompany e banco de dados Oracle)

                                 -   937,59                     2 1.875,18          22.502,16                

4 Analista PLENO de Requisitos de Sistemas                                  -   937,59                     1 937,59             11.251,08                
5 2 - Infraestrutura Analista SÊNIOR de Infraestrutura                                  -   937,59                     1 937,59             11.251,08                

90.008,64                

*Preço Global (por extenso): _________________________________

*Prazo de validade da proposta: _________ dias. (ver alíena "e" do item 13.1 do Edital)

Local e Data: ________________________,____ de ________________ de 2021.

Identificação da empresa Licitante: ___________________________

CNPJ da Empresa Licitante: _________________________________________

Telefone de contato da Empresa Licitante: _________________________________________

E-mail da Empresa Licitante: _________________________________________________

Identificação do(s) Representante(s) Legal(ais): ___________________________________

Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais): _____________________________________

ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL - DESONERADA

AS PLANILHAS DESTE ARQUIVO SÃO PARA A UTILIZAÇÃO DA LICITANTE QUE PRATICA A DESONERAÇÃO A QUE SE REFERE A LEI FEDERAL 12.546/2011, ARTS. 7º, INCISO I, e 7º-A, 
CAPUT

ATENÇÃO: 

Deverão ser preenchidas apenas as células assinaladas com a cor amarela nas planilhas de abas A (Quadro Resumo) e B (Detalhamentos). Os demais preços/valores de todas as planilhas serão 
calculados automaticamente. 

DATA BASE DA CCT:

1 - Desenvolvimento de 
Software e Manutenção 

de sistemas

* O licitante deverá observar a remuneração mínima aceitável para cada posto de trabalho, conforme Anexo II – Planilha de Preços de Referência e subitem 13.1.1 do Edital.

Declaramos:
1. conhecimento das exigências para contratação dispostas no Capítulo 18 do Edital, incluindo a obrigatoriedade da comprovação do cadastro no SUCAF – Sistema Único de Cadastro de Fornecedores
da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (alínea "c" do item 18.2).

2. conhecimento de todas as condições previstas para a prestação dos serviços referente ao objeto licitado no Pregão Eletrônico n.º 09/2021 e seus respectivos Anexos, e com elas concordamos.

1

PREÇO GLOBAL
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FUNÇÃO ITEM POSTO DE TRABALHO
SALÁRIO-BASE 

(R$)*
CUSTO UNITÁRIO 

TOTAL (R$)
QUANTIDADE

VALOR TOTAL 
MENSAL (R$)

VALOR TOTAL 
ANUAL (R$)

1
Analista Desenvolvedor SÊNIOR (linguagem PHP / LARAVEL
/ VUE JS e banco de dados Oracle)

937,59                     2 1.875,18                  22.502,16                

2
Analista Desenvolvedor SÊNIOR (linguagem FORMS e banco
de dados Oracle)

937,59                     2 1.875,18                  22.502,16                

3
Analista Desenvolvedor SÊNIOR (linguagem JAVA -
JCompany e banco de dados Oracle)

937,59                     2 1.875,18                  22.502,16                

4 Analista PLENO de Requisitos de Sistemas 937,59                     1 937,59                     11.251,08                

2 - Infraestrutura 5 Analista SÊNIOR de Infraestrutura 937,59                     1 937,59                     11.251,08                
7.500,72                  90.008,64                

DATA BASE DA CCT

Valor unitário anual 
(R$)

-R$                      
27,84

Valor

Valor (R$)

-R$                      

Percentual

Percentual Valor mensal
R$ 0,00

0,0000%
R$ 0,00

0,0000% R$ 0,00

Percentual (%)
ISSQN ou ISS
COFINS
PIS/PASEP

Lucro máximo3

IV - Encargos sociais incidentes sobre a remuneração

V - Bonificação e outras despesas

II - Plano de saúde
Valor mensal do plano de saúde por pessoa

III - Outros benefícios obrigatórios

Tributação sobre o faturamento

Valor da taxa de adesão ao plano de saúde por pessoa

Valor mensal referente a benefícios impostos pela legislação vigente, ACT ou CCT, 
não previstos na planilha, por profissional. Deverão ser discriminados detalhamente 
na aba B - Detalhamentos.

Riscos ambientais do trabalho - RAT x FAP

Lucro1

Despesas administrativas/operacionais2 discriminadas uma a uma na aba B - 
Detalhamentos.

Obs.: Os valores obtidos como quocientes ou por meio de aplicação de taxas percentuais serão truncados na segunda casa decimal, nos termos da Lei

Federal nº 9.069/1995, art. 1º, §5º.

ANEXO III A
QUADRO RESUMO

PREÇO GLOBAL

1 - Desenvolvimento de 
Software e Manutenção 

de sistemas

O LICITANTE DEVERÁ PREENCHER APENAS AS CÉLULAS DESTACADAS DE AMARELO.

ATENÇÃO: AS PLANILHAS DESTE ARQUIVO SÃO PARA A UTILIZAÇÃO DA LICITANTE QUE PRATICA A DESONERAÇÃO A QUE SE REFERE A LEI FEDERAL 12.546/2011, ARTS. 7º, INCISO I, 
e 7º-A, CAPUT

2
A memória de cálculo da composição do percentual apresentado para o campo será detalhada na aba B - Detalhamentos.

² 
Este item abrange insumos eventualmente não discriminados nas planilhas e necessários à execução do objeto, a critério do licitante. Caso sejam 

indicados, tais insumos deverão ser discriminados detalhadamente na aba B - Detalhamentos.

1
Valor mensal a ser considerado PELO FORNECEDOR na elaboração da proposta comercial, tendo em conta um mês de trabalho ininterrupto. Não

expresso nas planilhas e de recebimento certo. Memória de Cálculo: somatório dos campos em VERDE nas abas C a G, não considerados valores

referentes a dependentes em relação ao plano de saúde e respectiva taxa.

3
Valor mensal a ser considerado pela BHTRANS para provisionamento, portanto, expresso nas planilhas de composição de custos. Vinculado à

ocorrência de NECESSARIAMENTE TODOS os eventos previstos na composição dos custos, inclusive os incertos. Memória de Cálculo: TOTAL 1

* O licitante deverá observar a remuneração mínima aceitável para cada posto de trabalho, conforme Anexo II – Planilha de Preços de Referência e 

subitem 13.1.1 do Edital.

Inserir na tabela abaixo os valores propostos para os insumos de valor subjetivo, por posto

I - Insumos de valor subjetivo

Outros insumos² não previstos na planilha, mas afeitos à realidade do licitante e de 
previsão necessária, discriminados um a um na aba B - Detalhamentos.
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OUTROS INSUMOS VALOR ANUAL (R$) Justificativa

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

TOTAL DE OUTROS INSUMOS R$0,00

OUTROS BENEFÍCIOS OBRIGATÓRIOS VALOR MENSAL (R$) Justificativa

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

TOTAL DE OUTROS BENEFÍCIOS OBRIGATÓRIOS R$ 0,00

DETALHAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS Percentual (%)

0,0000%

 0,0000%

 0,0000%

 0,0000%

 0,0000%

 0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS 0,0000%

DETALHAMENTO COM A COMPOSIÇÃO DOS CAMPOS OUTROS BENEFÍCIOS OBRIGATÓRIOS, 
OUTROS INSUMOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS

ANEXO III B
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I - SALÁRIO ESTIMADO DO PROFISSIONAL - MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
Analista Desenvolvedor SÊNIOR (linguagem PHP /
LARAVEL / VUE JS e banco de dados Oracle)

- Carga horária de 200h/mês -                 -

II - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO QUANTIDADE MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
Salário-base - - -                 -

Horas-extras estimadas 0 ([Salário * percentual da CCT)/200] * Quantidade -                 
Quantidade estimada pela BHTRANS e % 
previsto na CCT

DSR - (Horas-extras) * 5/25 -                 
Súmula 172 do TST, considerando 25 
dias úteis em um mês de 30 dias 

TOTAL II - (soma) -                 -

III - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A 
REMUNERAÇÃO

PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

GRUPO III - A
A.01 FGTS 8,0000% 8,000% * TOTAL II -                 Art. 15, Lei 8.030/90, e  Art. 7º , III, CF.
A.02 SESI/SESC 1,5000% 1,500% * TOTAL II -                 Art. 30, Lei 8.036/90.
A.03 SENAI/SENAC 1,0000% 1,000% * TOTAL II -                 Decreto 2.318/86.
A.04 INCRA 0,2000% 0,200% * TOTAL II -                 Lei 7.787/89 e DL 1.146/70.
A.05 SEBRAE 0,6000% 0,600% * TOTAL II -                 Art. 8º, Lei 8.029/90, e Lei 8.154/90.
A.06 Salário educação 2,5000% 2,500% * TOTAL II -                 Art. 3º, I, Decreto 87.043/82.
A.07 Riscos ambientais do trabalho - RAT x FAP 0,0000% (RAT*FAP) * TOTAL II -                 Decreto 6.957/2009.

TOTAL III - A 13,8000% (soma) -                 -

GRUPO III - B PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
B.01 - 13º salário 8,3333% (1/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, VIII, CF/88.
B.02 - Férias + 1/3 11,1111% ((1+1/3)/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, XVII, CF/88.
B.03 - Aviso prévio trabalhado¹ 1,9444% ((7/30)/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e 491 CLT.
B.04 - Auxílio doença² 1,3889% ((5/30)/12) * TOTAL II -                 Art. 59 a 64, Lei 8.213/91.
B.05 - Acidente de trabalho³ 0,0417% ((15/30)/12) * 1% * TOTAL II -                 Art. 19 a 23 da Lei, 8.213/91.

B.06 - Faltas legais4 0,2778% ((1/30)/12) * TOTAL II -                 Art. 473, CLT.

B.07 - Férias sobre licença maternidade5 0,0556% (((1+1/3)/12)*1,5%*(4/12)) * TOTAL II -                 
Impacto do item férias sobre a licença 
maternidade.

B.08 - Licença paternidade6 0,0208% ((5/30)/12)*1,5%) * TOTAL II -                 Art. 7º, XIX, CF/88, e 10, §1º, CLT.

TOTAL III - B 23,1736% (soma) -                 -
¹ Redução de 7 dias ou de 2h por dia. Percentual 
relativo a contrato de 12 meses.

4 Estimativa de 1 ausência por ano.

² Estimativa de 5 dias de licença por ano.
5 Estimativa de 1,5% dos funcionários usufruindo de 4 
meses de licença por ano.

³ Estimativa de 1 licença de 15 dias por ano para 1% 
dos funcionários.

6 Estimativa de 1,5% dos funcionários usufruindo 5 dias 
da licença por ano.

GRUPO III - C PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
C.01 - Aviso prévio indenizado¹ 2,0833% 25% * (1/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, XXI, CF/88, 477,487 e 491 CLT.
C.02 - Indenização adicional² 2,0833% 25% * (1/12) * TOTAL II -                 Art. 9º, Lei 7.238/84.
C.03 - Indenização (rescisão sem justa causa - 
multa de 40% do FGTS)³

3,2000% 40% * 8% * TOTAL II -                 Leis 8.036/90 e 9.491/97.

TOTAL III - C 7,3667% (soma) -                 -

¹ Considerando que 25% dos funcionários serão 
substituídos durante 1 ano.

³ Multa de 40% do FGTS em relação aos trabalhadores contratados.

² Considerando que 25% dos funcionários serão 
demitidos em situação de recebimento de 
indenização adicional.
GRUPO III - D PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
D.01 - Incidência dos encargos do grupo A sobre o 
grupo B

3,1980% ((TOTAL III - A * TOTAL III - B)) * TOTAL II -                 -

TOTAL III - D 3,1980% (soma) -                 -

GRUPO III - E PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
E.01 - Incidência do FGTS exclusivamente sobre o 
aviso prévio indenizado

0,16667% A.02 * C.01 * TOTAL II -                 Súmula 305 do TST.

E.02 - Incidência do FGTS exclusivamente sobre o 
período médio de afastamento superior a 15 dias 
motivado por acidente de trabalho¹

0,0033% A.02 * B.05 * TOTAL II -                 -

TOTAL III - E 0,1700% (soma) -                 -

GRUPO III - F PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

F.01 - Incidência dos encargos do grupo A sobre o 
salário maternidade

0,0748% TOTAL III - A * (13/12) * (4/12) * 1,5% * TOTAL II -                 
Estimativa de que 1,5% dos funcionários 
usufruirão da licença maternidade de 4 
meses em 1 ano.

TOTAL III - F 0,0748% (soma) -                 -

TOTAL III 47,7830% (soma) -                 -

IV - INSUMOS VALOR (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

Auxílio-alimentação 499,40               22,70*22 dias 499,40           
Conforme CCT SINDINFOR/MG - 
SINDADOS/MG - 2020/2021

Vale-transporte 396,00               4,50*4*22 dias 396,00           
Baseado no preço médio praticado em 
BH/MG, 2 passagens de ida e 2 de volta, 
22 dias.

Plano de saúde -                    Valor * 1 -                 Estimativa para 1 titular.

ANEXO III C
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - POSTO 1 - PHP SÊNIOR

¹ Estimativa de que 1% dos funcionários sofrem acidentes por ano, com ausência média de 30 dias. O percentual do FGTS (8%) será aplicado somente sobre os 15 dias restantes do 
afastamento, porque os 15 primeiros dias já foram calculados no item B.05.
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Taxa de adesão ao plano de saúde -                   Valor * 1 / 12 -                 Estimativa para 1 titular.
Desconto legal sobre transporte (máximo de 6% do 
salário-base)

-                   (-0,06*Salário) -                 Lei 7.418/85.

Outros insumos (Valor mensal) -                   Detalhados na aba B - "Detalhamentos" / 12 -                 
Insumos eventualmente não previstos na 
planilha necessários ao cumprimento do 
objeto.

Outros benefícios obrigatórios -                   Detalhados na aba B - "Detalhamentos" -                 
Valor mensal referente a benefícios 
impostos pela legislação vigente, ACT ou 
CCT, não previstos na planilha.

TOTAL IV - (soma) 895,40           -

TOTAL 1: TOTAL DA REMUNERAÇÃO + 
ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS

- TOTAL II  + TOTAL III + TOTAL IV 895,40           -

V - BONIFICAÇÃO E OUTRAS DESPESAS PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
Lucro máximo 0,00000% -               -
Despesas administrativas/operacionais 0,00000% -               -

TOTAL V 0,00000% (soma) -                 -

VI - TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
ISSQN ou ISS 0,0000% -                 -
COFINS 0,0000% -                 -
PIS/PASEP 0,0000% -                 -

CPRB 4,5000% 42,19             
Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta

TOTAL VI 4,5000% (soma) 42,19             -

CUSTO POR FUNCIONÁRIO MEMÓRIA DE CÁLCULO MENSAL (R$) ANUAL (R$)

(TOTAL 1 + TOTAL V + TOTAL VI) 937,59           11.251,08

((TOTAL 1 + TOTAL V)/(1-(ISS + COFINS + 
PIS/PASEP+CPRB)))*alíquota

Incide sobre o TOTAL 1
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I - SALÁRIO ESTIMADO DO PROFISSIONAL - MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
Analista Desenvolvedor SÊNIOR (linguagem
FORMS e banco de dados Oracle)

- Carga horária de 200h/mês -                 -

II - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO QUANTIDADE MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
Salário-base - - -                 -

Horas-extras estimadas 0 ([Salário * percentual da CCT)/200] * Quantidade -                 
Quantidade estimada pela BHTRANS e % 
previsto na CCT

DSR - (Horas-extras) * 5/25 -                 
Súmula 172 do TST, considerando 25 
dias úteis em um mês de 30 dias 

TOTAL II - (soma) -                 -

III - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A 
REMUNERAÇÃO

PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

GRUPO III - A
A.01 FGTS 8,0000% 8,000% * TOTAL II -                 Art. 15, Lei 8.030/90, e  Art. 7º , III, CF.
A.02 SESI/SESC 1,5000% 1,500% * TOTAL II -                 Art. 30, Lei 8.036/90.
A.03 SENAI/SENAC 1,0000% 1,000% * TOTAL II -                 Decreto 2.318/86.
A.04 INCRA 0,2000% 0,200% * TOTAL II -                 Lei 7.787/89 e DL 1.146/70.
A.05 SEBRAE 0,6000% 0,600% * TOTAL II -                 Art. 8º, Lei 8.029/90, e Lei 8.154/90.
A.06 Salário educação 2,5000% 2,500% * TOTAL II -                 Art. 3º, I, Decreto 87.043/82.
A.07 Riscos ambientais do trabalho - RAT x FAP 0,0000% (RAT*FAP) * TOTAL II -                 Decreto 6.957/2009.

TOTAL III - A 13,8000% (soma) -                 -

GRUPO III - B PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
B.01 - 13º salário 8,3333% (1/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, VIII, CF/88.
B.02 - Férias + 1/3 11,1111% ((1+1/3)/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, XVII, CF/88.
B.03 - Aviso prévio trabalhado¹ 1,9444% ((7/30)/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e 491 CLT.
B.04 - Auxílio doença² 1,3889% ((5/30)/12) * TOTAL II -                 Art. 59 a 64, Lei 8.213/91.
B.05 - Acidente de trabalho³ 0,0417% ((15/30)/12) * 1% * TOTAL II -                 Art. 19 a 23 da Lei, 8.213/91.

B.06 - Faltas legais4 0,2778% ((1/30)/12) * TOTAL II -                 Art. 473, CLT.

B.07 - Férias sobre licença maternidade5 0,0556% (((1+1/3)/12)*1,5%*(4/12)) * TOTAL II -                 
Impacto do item férias sobre a licença 
maternidade.

B.08 - Licença paternidade6 0,0208% ((5/30)/12)*1,5%) * TOTAL II -                 Art. 7º, XIX, CF/88, e 10, §1º, CLT.

TOTAL III - B 23,1736% (soma) -                 -
¹ Redução de 7 dias ou de 2h por dia. Percentual 
relativo a contrato de 12 meses.

4 Estimativa de 1 ausência por ano.

² Estimativa de 5 dias de licença por ano.
5 Estimativa de 1,5% dos funcionários usufruindo de 4 
meses de licença por ano.

³ Estimativa de 1 licença de 15 dias por ano para 1% 
dos funcionários.

6 Estimativa de 1,5% dos funcionários usufruindo 5 dias 
da licença por ano.

GRUPO III - C PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
C.01 - Aviso prévio indenizado¹ 2,0833% 25% * (1/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, XXI, CF/88, 477,487 e 491 CLT.
C.02 - Indenização adicional² 2,0833% 25% * (1/12) * TOTAL II -                 Art. 9º, Lei 7.238/84.
C.03 - Indenização (rescisão sem justa causa - 
multa de 40% do FGTS)³

3,2000% 40% * 8% * TOTAL II -                 Leis 8.036/90 e 9.491/97.

TOTAL III - C 7,3667% (soma) -                 -

¹ Considerando que 25% dos funcionários serão 
substituídos durante 1 ano.

³ Multa de 40% do FGTS em relação aos trabalhadores contratados.

² Considerando que 25% dos funcionários serão 
demitidos em situação de recebimento de 
indenização adicional.
GRUPO III - D PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
D.01 - Incidência dos encargos do grupo A sobre o 
grupo B

3,1980% ((TOTAL III - A * TOTAL III - B)) * TOTAL II -                 -

TOTAL III - D 3,1980% (soma) -                 -

GRUPO III - E PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
E.01 - Incidência do FGTS exclusivamente sobre o 
aviso prévio indenizado

0,16667% A.02 * C.01 * TOTAL II -                 Súmula 305 do TST.

E.02 - Incidência do FGTS exclusivamente sobre o 
período médio de afastamento superior a 15 dias 
motivado por acidente de trabalho¹

0,0033% A.02 * B.05 * TOTAL II -                 -

TOTAL III - E 0,1700% (soma) -                 -

GRUPO III - F PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

F.01 - Incidência dos encargos do grupo A sobre o 
salário maternidade

0,0748% TOTAL III - A * (13/12) * (4/12) * 1,5% * TOTAL II -                 
Estimativa de que 1,5% dos funcionários 
usufruirão da licença maternidade de 4 
meses em 1 ano.

TOTAL III - F 0,0748% (soma) -                 -

TOTAL III 47,7830% (soma) -                 -

IV - INSUMOS VALOR (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

Auxílio-alimentação 499,40               22,70*22 dias 499,40           
Conforme CCT SINDINFOR/MG - 
SINDADOS/MG - 2020/2021

Vale-transporte 396,00               4,50*4*22 dias 396,00           
Baseado no preço médio praticado em 
BH/MG, 2 passagens de ida e 2 de volta, 
22 dias.

Plano de saúde -                    Valor * 1 -                 Estimativa para 1 titular.

ANEXO III D
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - POSTO 2 - FORMS SÊNIOR

¹ Estimativa de que 1% dos funcionários sofrem acidentes por ano, com ausência média de 30 dias. O percentual do FGTS (8%) será aplicado somente sobre os 15 dias restantes do 
afastamento, porque os 15 primeiros dias já foram calculados no item B.05.
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Taxa de adesão ao plano de saúde -                   Valor * 1 / 12 -                 Estimativa para 1 titular.
Desconto legal sobre transporte (máximo de 6% do 
salário-base)

-                   (-0,06*Salário) -                 Lei 7.418/85.

Outros insumos (Valor mensal) -                   Detalhados na aba B - "Detalhamentos" / 12 -                 
Insumos eventualmente não previstos na 
planilha necessários ao cumprimento do 
objeto.

Outros benefícios obrigatórios -                   Detalhados na aba B - "Detalhamentos" -                 
Valor mensal referente a benefícios 
impostos pela legislação vigente, ACT ou 
CCT, não previstos na planilha.

TOTAL IV - (soma) 895,40           -

TOTAL 1: TOTAL DA REMUNERAÇÃO + 
ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS

- TOTAL II  + TOTAL III + TOTAL IV 895,40           -

V - BONIFICAÇÃO E OUTRAS DESPESAS PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
Lucro máximo 0,00000% -               -
Despesas administrativas/operacionais 0,00000% -               -

TOTAL V 0,00000% (soma) -                 -

VI - TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
ISSQN ou ISS 0,0000% -                 -
COFINS 0,0000% -                 -
PIS/PASEP 0,0000% -                 -

CPRB 4,5000% 42,19             
Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta

TOTAL VI 4,5000% (soma) 42,19             -

CUSTO POR FUNCIONÁRIO MEMÓRIA DE CÁLCULO MENSAL (R$) ANUAL (R$)

(TOTAL 1 + TOTAL V + TOTAL VI) 937,59           11.251,08

((TOTAL 1 + TOTAL V)/(1-(ISS + COFINS + 
PIS/PASEP+CPRB)))*alíquota

Incide sobre o TOTAL 1
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I - SALÁRIO ESTIMADO DO PROFISSIONAL - MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
Analista Desenvolvedor SÊNIOR (linguagem JAVA - 
JCompany e banco de dados Oracle)

- Carga horária de 200h/mês -                 -

II - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO QUANTIDADE MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
Salário-base - - -                 -

Horas-extras estimadas 0 ([Salário * percentual da CCT)/200] * Quantidade -                 
Quantidade estimada pela BHTRANS e % 
previsto na CCT

DSR - (Horas-extras) * 5/25 -                 
Súmula 172 do TST, considerando 25 
dias úteis em um mês de 30 dias 

TOTAL II - (soma) -                 -

III - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A 
REMUNERAÇÃO

PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

GRUPO III - A
A.01 FGTS 8,0000% 8,000% * TOTAL II -                 Art. 15, Lei 8.030/90, e  Art. 7º , III, CF.
A.02 SESI/SESC 1,5000% 1,500% * TOTAL II -                 Art. 30, Lei 8.036/90.
A.03 SENAI/SENAC 1,0000% 1,000% * TOTAL II -                 Decreto 2.318/86.
A.04 INCRA 0,2000% 0,200% * TOTAL II -                 Lei 7.787/89 e DL 1.146/70.
A.05 SEBRAE 0,6000% 0,600% * TOTAL II -                 Art. 8º, Lei 8.029/90, e Lei 8.154/90.
A.06 Salário educação 2,5000% 2,500% * TOTAL II -                 Art. 3º, I, Decreto 87.043/82.
A.07 Riscos ambientais do trabalho - RAT x FAP 0,0000% (RAT*FAP) * TOTAL II -                 Decreto 6.957/2009.

TOTAL III - A 13,8000% (soma) -                 -

GRUPO III - B PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
B.01 - 13º salário 8,3333% (1/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, VIII, CF/88.
B.02 - Férias + 1/3 11,1111% ((1+1/3)/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, XVII, CF/88.
B.03 - Aviso prévio trabalhado¹ 1,9444% ((7/30)/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e 491 CLT.
B.04 - Auxílio doença² 1,3889% ((5/30)/12) * TOTAL II -                 Art. 59 a 64, Lei 8.213/91.
B.05 - Acidente de trabalho³ 0,0417% ((15/30)/12) * 1% * TOTAL II -                 Art. 19 a 23 da Lei, 8.213/91.

B.06 - Faltas legais4 0,2778% ((1/30)/12) * TOTAL II -                 Art. 473, CLT.

B.07 - Férias sobre licença maternidade5 0,0556% (((1+1/3)/12)*1,5%*(4/12)) * TOTAL II -                 
Impacto do item férias sobre a licença 
maternidade.

B.08 - Licença paternidade6 0,0208% ((5/30)/12)*1,5%) * TOTAL II -                 Art. 7º, XIX, CF/88, e 10, §1º, CLT.

TOTAL III - B 23,1736% (soma) -                 -
¹ Redução de 7 dias ou de 2h por dia. Percentual 
relativo a contrato de 12 meses.

4 Estimativa de 1 ausência por ano.

² Estimativa de 5 dias de licença por ano.
5 Estimativa de 1,5% dos funcionários usufruindo de 4 
meses de licença por ano.

³ Estimativa de 1 licença de 15 dias por ano para 1% 
dos funcionários.

6 Estimativa de 1,5% dos funcionários usufruindo 5 dias 
da licença por ano.

GRUPO III - C PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
C.01 - Aviso prévio indenizado¹ 2,0833% 25% * (1/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, XXI, CF/88, 477,487 e 491 CLT.
C.02 - Indenização adicional² 2,0833% 25% * (1/12) * TOTAL II -                 Art. 9º, Lei 7.238/84.
C.03 - Indenização (rescisão sem justa causa - 
multa de 40% do FGTS)³

3,2000% 40% * 8% * TOTAL II -                 Leis 8.036/90 e 9.491/97.

TOTAL III - C 7,3667% (soma) -                 -

¹ Considerando que 25% dos funcionários serão 
substituídos durante 1 ano.

³ Multa de 40% do FGTS em relação aos trabalhadores contratados.

² Considerando que 25% dos funcionários serão 
demitidos em situação de recebimento de 
indenização adicional.
GRUPO III - D PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
D.01 - Incidência dos encargos do grupo A sobre o 
grupo B

3,1980% ((TOTAL III - A * TOTAL III - B)) * TOTAL II -                 -

TOTAL III - D 3,1980% (soma) -                 -

GRUPO III - E PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
E.01 - Incidência do FGTS exclusivamente sobre o 
aviso prévio indenizado

0,16667% A.02 * C.01 * TOTAL II -                 Súmula 305 do TST.

E.02 - Incidência do FGTS exclusivamente sobre o 
período médio de afastamento superior a 15 dias 
motivado por acidente de trabalho¹

0,0033% A.02 * B.05 * TOTAL II -                 -

TOTAL III - E 0,1700% (soma) -                 -

GRUPO III - F PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

F.01 - Incidência dos encargos do grupo A sobre o 
salário maternidade

0,0748% TOTAL III - A * (13/12) * (4/12) * 1,5% * TOTAL II -                 
Estimativa de que 1,5% dos funcionários 
usufruirão da licença maternidade de 4 
meses em 1 ano.

TOTAL III - F 0,0748% (soma) -                 -

TOTAL III 47,7830% (soma) -                 -

IV - INSUMOS VALOR (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

Auxílio-alimentação 499,40               22,70*22 dias 499,40           
Conforme CCT SINDINFOR/MG - 
SINDADOS/MG - 2020/2021

Vale-transporte 396,00               4,50*4*22 dias 396,00           
Baseado no preço médio praticado em 
BH/MG, 2 passagens de ida e 2 de volta, 
22 dias.

Plano de saúde -                    Valor * 1 -                 Estimativa para 1 titular.

ANEXO III E
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - POSTO 3 - JAVA SÊNIOR

¹ Estimativa de que 1% dos funcionários sofrem acidentes por ano, com ausência média de 30 dias. O percentual do FGTS (8%) será aplicado somente sobre os 15 dias restantes do 
afastamento, porque os 15 primeiros dias já foram calculados no item B.05.
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Taxa de adesão ao plano de saúde -                   Valor * 1 / 12 -                 Estimativa para 1 titular.
Desconto legal sobre transporte (máximo de 6% do 
salário-base)

-                   (-0,06*Salário) -                 Lei 7.418/85.

Outros insumos (Valor mensal) -                   Detalhados na aba B - "Detalhamentos" / 12 -                 
Insumos eventualmente não previstos na 
planilha necessários ao cumprimento do 
objeto.

Outros benefícios obrigatórios -                   Detalhados na aba B - "Detalhamentos" -                 
Valor mensal referente a benefícios 
impostos pela legislação vigente, ACT ou 
CCT, não previstos na planilha.

TOTAL IV - (soma) 895,40           -

TOTAL 1: TOTAL DA REMUNERAÇÃO + 
ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS

- TOTAL II  + TOTAL III + TOTAL IV 895,40           -

V - BONIFICAÇÃO E OUTRAS DESPESAS PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
Lucro máximo 0,00000% -               -
Despesas administrativas/operacionais 0,00000% -               -

TOTAL V 0,00000% (soma) -                 -

VI - TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
ISSQN ou ISS 0,0000% -                 -
COFINS 0,0000% -                 -
PIS/PASEP 0,0000% -                 -

CPRB 4,5000% 42,19             
Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta

TOTAL VI 4,5000% (soma) 42,19             -

CUSTO POR FUNCIONÁRIO MEMÓRIA DE CÁLCULO MENSAL (R$) ANUAL (R$)

(TOTAL 1 + TOTAL V + TOTAL VI) 937,59           11.251,08

((TOTAL 1 + TOTAL V)/(1-(ISS + COFINS + 
PIS/PASEP+CPRB)))*alíquota

Incide sobre o TOTAL 1
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I - SALÁRIO ESTIMADO DO PROFISSIONAL - MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

Analista PLENO de Requisitos de Sistemas - Carga horária de 200h/mês -                 -

II - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO QUANTIDADE MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
Salário-base - - -                 -

Horas-extras estimadas 0 ([Salário * percentual da CCT)/200] * Quantidade -                 
Quantidade estimada pela BHTRANS e % 
previsto na CCT

DSR - (Horas-extras) * 5/25 -                 
Súmula 172 do TST, considerando 25 
dias úteis em um mês de 30 dias 

TOTAL II - (soma) -                 -

III - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A 
REMUNERAÇÃO

PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

GRUPO III - A
A.01 FGTS 8,0000% 8,000% * TOTAL II -                 Art. 15, Lei 8.030/90, e  Art. 7º , III, CF.
A.02 SESI/SESC 1,5000% 1,500% * TOTAL II -                 Art. 30, Lei 8.036/90.
A.03 SENAI/SENAC 1,0000% 1,000% * TOTAL II -                 Decreto 2.318/86.
A.04 INCRA 0,2000% 0,200% * TOTAL II -                 Lei 7.787/89 e DL 1.146/70.
A.05 SEBRAE 0,6000% 0,600% * TOTAL II -                 Art. 8º, Lei 8.029/90, e Lei 8.154/90.
A.06 Salário educação 2,5000% 2,500% * TOTAL II -                 Art. 3º, I, Decreto 87.043/82.
A.07 Riscos ambientais do trabalho - RAT x FAP 0,0000% (RAT*FAP) * TOTAL II -                 Decreto 6.957/2009.

TOTAL III - A 13,8000% (soma) -                 -

GRUPO III - B PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
B.01 - 13º salário 8,3333% (1/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, VIII, CF/88.
B.02 - Férias + 1/3 11,1111% ((1+1/3)/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, XVII, CF/88.
B.03 - Aviso prévio trabalhado¹ 1,9444% ((7/30)/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e 491 CLT.
B.04 - Auxílio doença² 1,3889% ((5/30)/12) * TOTAL II -                 Art. 59 a 64, Lei 8.213/91.
B.05 - Acidente de trabalho³ 0,0417% ((15/30)/12) * 1% * TOTAL II -                 Art. 19 a 23 da Lei, 8.213/91.

B.06 - Faltas legais4 0,2778% ((1/30)/12) * TOTAL II -                 Art. 473, CLT.

B.07 - Férias sobre licença maternidade5 0,0556% (((1+1/3)/12)*1,5%*(4/12)) * TOTAL II -                 
Impacto do item férias sobre a licença 
maternidade.

B.08 - Licença paternidade6 0,0208% ((5/30)/12)*1,5%) * TOTAL II -                 Art. 7º, XIX, CF/88, e 10, §1º, CLT.

TOTAL III - B 23,1736% (soma) -                 -
¹ Redução de 7 dias ou de 2h por dia. Percentual 
relativo a contrato de 12 meses.

4 Estimativa de 1 ausência por ano.

² Estimativa de 5 dias de licença por ano.
5 Estimativa de 1,5% dos funcionários usufruindo de 4 
meses de licença por ano.

³ Estimativa de 1 licença de 15 dias por ano para 1% 
dos funcionários.

6 Estimativa de 1,5% dos funcionários usufruindo 5 dias 
da licença por ano.

GRUPO III - C PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
C.01 - Aviso prévio indenizado¹ 2,0833% 25% * (1/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, XXI, CF/88, 477,487 e 491 CLT.
C.02 - Indenização adicional² 2,0833% 25% * (1/12) * TOTAL II -                 Art. 9º, Lei 7.238/84.
C.03 - Indenização (rescisão sem justa causa - 
multa de 40% do FGTS)³

3,2000% 40% * 8% * TOTAL II -                 Leis 8.036/90 e 9.491/97.

TOTAL III - C 7,3667% (soma) -                 -

¹ Considerando que 25% dos funcionários serão 
substituídos durante 1 ano.

³ Multa de 40% do FGTS em relação aos trabalhadores contratados.

² Considerando que 25% dos funcionários serão 
demitidos em situação de recebimento de 
indenização adicional.
GRUPO III - D PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
D.01 - Incidência dos encargos do grupo A sobre o 
grupo B

3,1980% ((TOTAL III - A * TOTAL III - B)) * TOTAL II -                 -

TOTAL III - D 3,1980% (soma) -                 -

GRUPO III - E PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
E.01 - Incidência do FGTS exclusivamente sobre o 
aviso prévio indenizado

0,16667% A.02 * C.01 * TOTAL II -                 Súmula 305 do TST.

E.02 - Incidência do FGTS exclusivamente sobre o 
período médio de afastamento superior a 15 dias 
motivado por acidente de trabalho¹

0,0033% A.02 * B.05 * TOTAL II -                 -

TOTAL III - E 0,1700% (soma) -                 -

GRUPO III - F PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

F.01 - Incidência dos encargos do grupo A sobre o 
salário maternidade

0,0748% TOTAL III - A * (13/12) * (4/12) * 1,5% * TOTAL II -                 
Estimativa de que 1,5% dos funcionários 
usufruirão da licença maternidade de 4 
meses em 1 ano.

TOTAL III - F 0,0748% (soma) -                 -

TOTAL III 47,7830% (soma) -                 -

IV - INSUMOS VALOR (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

Auxílio-alimentação 499,40               22,70*22 dias 499,40           
Conforme CCT SINDINFOR/MG - 
SINDADOS/MG - 2020/2021

Vale-transporte 396,00               4,50*4*22 dias 396,00           
Baseado no preço médio praticado em 
BH/MG, 2 passagens de ida e 2 de volta, 
22 dias.

Plano de saúde -                    Valor * 1 -                 Estimativa para 1 titular.
Taxa de adesão ao plano de saúde -                   Valor * 1 / 12 -                 Estimativa para 1 titular.

ANEXO III F
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - POSTO 4 - REQUISITOS PLENO

¹ Estimativa de que 1% dos funcionários sofrem acidentes por ano, com ausência média de 30 dias. O percentual do FGTS (8%) será aplicado somente sobre os 15 dias restantes do 
afastamento, porque os 15 primeiros dias já foram calculados no item B.05.
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Desconto legal sobre transporte (máximo de 6% do 
salário-base)

-                   (-0,06*Salário) -                 Lei 7.418/85.

Outros insumos (Valor mensal) -                   Detalhados na aba B - "Detalhamentos" / 12 -                 
Insumos eventualmente não previstos na 
planilha necessários ao cumprimento do 
objeto.

Outros benefícios obrigatórios -                   Detalhados na aba B - "Detalhamentos" -                 
Valor mensal referente a benefícios 
impostos pela legislação vigente, ACT ou 
CCT, não previstos na planilha.

TOTAL IV - (soma) 895,40           -

TOTAL 1: TOTAL DA REMUNERAÇÃO + 
ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS

- TOTAL II  + TOTAL III + TOTAL IV 895,40           -

V - BONIFICAÇÃO E OUTRAS DESPESAS PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
Lucro máximo 0,00000% -               -
Despesas administrativas/operacionais 0,00000% -               -

TOTAL V 0,00000% (soma) -                 -

VI - TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
ISSQN ou ISS 0,0000% -                 -
COFINS 0,0000% -                 -
PIS/PASEP 0,0000% -                 -

CPRB 4,5000% 42,19             
Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta

TOTAL VI 4,5000% (soma) 42,19             -

CUSTO POR FUNCIONÁRIO MEMÓRIA DE CÁLCULO MENSAL (R$) ANUAL (R$)

(TOTAL 1 + TOTAL V + TOTAL VI) 937,59           11.251,08

((TOTAL 1 + TOTAL V)/(1-(ISS + COFINS + 
PIS/PASEP+CPRB)))*alíquota

Incide sobre o TOTAL 1
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I - SALÁRIO ESTIMADO DO PROFISSIONAL - MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

Analista SÊNIOR de Infraestrutura - Carga horária de 200h/mês -                 -

II - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO QUANTIDADE MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
Salário-base - - -                 -

Horas-extras estimadas 0 ([Salário * percentual da CCT)/200] * Quantidade -                 
Quantidade estimada pela BHTRANS e % 
previsto na CCT

DSR - (Horas-extras) * 5/25 -                 
Súmula 172 do TST, considerando 25 
dias úteis em um mês de 30 dias 

TOTAL II - (soma) -                 -

III - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A 
REMUNERAÇÃO

PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

GRUPO III - A
A.01 FGTS 8,0000% 8,000% * TOTAL II -                 Art. 15, Lei 8.030/90, e  Art. 7º , III, CF.
A.02 SESI/SESC 1,5000% 1,500% * TOTAL II -                 Art. 30, Lei 8.036/90.
A.03 SENAI/SENAC 1,0000% 1,000% * TOTAL II -                 Decreto 2.318/86.
A.04 INCRA 0,2000% 0,200% * TOTAL II -                 Lei 7.787/89 e DL 1.146/70.
A.05 SEBRAE 0,6000% 0,600% * TOTAL II -                 Art. 8º, Lei 8.029/90, e Lei 8.154/90.
A.06 Salário educação 2,5000% 2,500% * TOTAL II -                 Art. 3º, I, Decreto 87.043/82.
A.07 Riscos ambientais do trabalho - RAT x FAP 0,0000% (RAT*FAP) * TOTAL II -                 Decreto 6.957/2009.

TOTAL III - A 13,8000% (soma) -                 -

GRUPO III - B PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
B.01 - 13º salário 8,3333% (1/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, VIII, CF/88.
B.02 - Férias + 1/3 11,1111% ((1+1/3)/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, XVII, CF/88.
B.03 - Aviso prévio trabalhado¹ 1,9444% ((7/30)/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e 491 CLT.
B.04 - Auxílio doença² 1,3889% ((5/30)/12) * TOTAL II -                 Art. 59 a 64, Lei 8.213/91.
B.05 - Acidente de trabalho³ 0,0417% ((15/30)/12) * 1% * TOTAL II -                 Art. 19 a 23 da Lei, 8.213/91.

B.06 - Faltas legais4 0,2778% ((1/30)/12) * TOTAL II -                 Art. 473, CLT.

B.07 - Férias sobre licença maternidade5 0,0556% (((1+1/3)/12)*1,5%*(4/12)) * TOTAL II -                 
Impacto do item férias sobre a licença 
maternidade.

B.08 - Licença paternidade6 0,0208% ((5/30)/12)*1,5%) * TOTAL II -                 Art. 7º, XIX, CF/88, e 10, §1º, CLT.

TOTAL III - B 23,1736% (soma) -                 -
¹ Redução de 7 dias ou de 2h por dia. Percentual 
relativo a contrato de 12 meses.

4 Estimativa de 1 ausência por ano.

² Estimativa de 5 dias de licença por ano.
5 Estimativa de 1,5% dos funcionários usufruindo de 4 
meses de licença por ano.

³ Estimativa de 1 licença de 15 dias por ano para 1% 
dos funcionários.

6 Estimativa de 1,5% dos funcionários usufruindo 5 dias 
da licença por ano.

GRUPO III - C PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
C.01 - Aviso prévio indenizado¹ 2,0833% 25% * (1/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, XXI, CF/88, 477,487 e 491 CLT.
C.02 - Indenização adicional² 2,0833% 25% * (1/12) * TOTAL II -                 Art. 9º, Lei 7.238/84.
C.03 - Indenização (rescisão sem justa causa - 
multa de 40% do FGTS)³

3,2000% 40% * 8% * TOTAL II -                 Leis 8.036/90 e 9.491/97.

TOTAL III - C 7,3667% (soma) -                 -

¹ Considerando que 25% dos funcionários serão 
substituídos durante 1 ano.

³ Multa de 40% do FGTS em relação aos trabalhadores contratados.

² Considerando que 25% dos funcionários serão 
demitidos em situação de recebimento de 
indenização adicional.
GRUPO III - D PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
D.01 - Incidência dos encargos do grupo A sobre o 
grupo B

3,1980% ((TOTAL III - A * TOTAL III - B)) * TOTAL II -                 -

TOTAL III - D 3,1980% (soma) -                 -

GRUPO III - E PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
E.01 - Incidência do FGTS exclusivamente sobre o 
aviso prévio indenizado

0,16667% A.02 * C.01 * TOTAL II -                 Súmula 305 do TST.

E.02 - Incidência do FGTS exclusivamente sobre o 
período médio de afastamento superior a 15 dias 
motivado por acidente de trabalho¹

0,0033% A.02 * B.05 * TOTAL II -                 -

TOTAL III - E 0,1700% (soma) -                 -

GRUPO III - F PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

F.01 - Incidência dos encargos do grupo A sobre o 
salário maternidade

0,0748% TOTAL III - A * (13/12) * (4/12) * 1,5% * TOTAL II -                 
Estimativa de que 1,5% dos funcionários 
usufruirão da licença maternidade de 4 
meses em 1 ano.

TOTAL III - F 0,0748% (soma) -                 -

TOTAL III 47,7830% (soma) -                 -

IV - INSUMOS VALOR (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

Auxílio-alimentação 499,40               22,70*22 dias 499,40           
Conforme CCT SINDINFOR/MG - 
SINDADOS/MG - 2020/2021

Vale-transporte 396,00               4,50*4*22 dias 396,00           
Baseado no preço médio praticado em 
BH/MG, 2 passagens de ida e 2 de volta, 
22 dias.

Plano de saúde -                    Valor * 1 -                 Estimativa para 1 titular.
Taxa de adesão ao plano de saúde -                   Valor * 1 / 12 -                 Estimativa para 1 titular.

ANEXO III G
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - POSTO 5 - INFRA SÊNIOR

¹ Estimativa de que 1% dos funcionários sofrem acidentes por ano, com ausência média de 30 dias. O percentual do FGTS (8%) será aplicado somente sobre os 15 dias restantes do 
afastamento, porque os 15 primeiros dias já foram calculados no item B.05.
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Desconto legal sobre transporte (máximo de 6% do 
salário-base)

-                   (-0,06*Salário) -                 Lei 7.418/85.

Outros insumos (Valor mensal) -                   Detalhados na aba B - "Detalhamentos" / 12 -                 
Insumos eventualmente não previstos na 
planilha necessários ao cumprimento do 
objeto.

Outros benefícios obrigatórios -                   Detalhados na aba B - "Detalhamentos" -                 
Valor mensal referente a benefícios 
impostos pela legislação vigente, ACT ou 
CCT, não previstos na planilha.

TOTAL IV - (soma) 895,40           -

TOTAL 1: TOTAL DA REMUNERAÇÃO + 
ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS

- TOTAL II  + TOTAL III + TOTAL IV 895,40           -

V - BONIFICAÇÃO E OUTRAS DESPESAS PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
Lucro máximo 0,00000% -               -
Despesas administrativas/operacionais 0,00000% -               -

TOTAL V 0,00000% (soma) -                 -

VI - TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
ISSQN ou ISS 0,0000% -                 -
COFINS 0,0000% -                 -
PIS/PASEP 0,0000% -                 -

CPRB 4,5000% 42,19             
Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta

TOTAL VI 4,5000% (soma) 42,19             -

CUSTO POR FUNCIONÁRIO MEMÓRIA DE CÁLCULO MENSAL (R$) ANUAL (R$)

(TOTAL 1 + TOTAL V + TOTAL VI) 937,59           11.251,08

((TOTAL 1 + TOTAL V)/(1-(ISS + COFINS + 
PIS/PASEP+CPRB)))*alíquota

Incide sobre o TOTAL 1
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jan/00

LOTE ITEM FUNÇÃO POSTO DE TRABALHO
SALÁRIO-BASE 

(R$)*
CUSTO TOTAL 
UNITÁRIO (R$)

QUANTIDADE
VALOR TOTAL 
MENSAL (R$)

VALOR TOTAL 
ANUAL (R$)

1
Analista Desenvolvedor SÊNIOR (linguagem PHP / LARAVEL
/ VUE JS e banco de dados Oracle)

                             -   895,40                     2 1.790,80                  21.489,60                

2
Analista Desenvolvedor SÊNIOR (linguagem FORMS e banco
de dados Oracle)

                             -   895,40                     2 1.790,80                  21.489,60                

3
Analista Desenvolvedor SÊNIOR (linguagem JAVA -
JCompany e banco de dados Oracle)

                             -   895,40                     2 1.790,80                  21.489,60                

4 Analista PLENO de Requisitos de Sistemas                              -   895,40                     1 895,40                     10.744,80                

5 2 - Infraestrutura Analista SÊNIOR de Infraestrutura                              -   895,40                     1 895,40                     10.744,80                
85.958,40                

*Preço Global (por extenso): _________________________________

*Prazo de validade da proposta: _________ dias. (ver alíena "e" do item 13.1 do Edital)

Local e Data: ________________________,____ de ________________ de 2021.

Identificação da empresa Licitante: ___________________________

CNPJ da Empresa Licitante: _________________________________________

Telefone de contato da Empresa Licitante: _________________________________________

E-mail da Empresa Licitante: _________________________________________________

Identificação do(s) Representante(s) Legal(ais): ___________________________________

Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais): _____________________________________

2. conhecimento de todas as condições previstas para a prestação dos serviços referente ao objeto licitado no Pregão Eletrônico n.º 09/2021 e seus respectivos Anexos, e com elas concordamos.

ANEXO III

* O licitante deverá observar a remuneração mínima aceitável para cada posto de trabalho, conforme Anexo II – Planilha de Preços de Referência e subitem 13.1.1 do Edital.

Declaramos:
1. conhecimento das exigências para contratação dispostas no Capítulo 18 do Edital, incluindo a obrigatoriedade da comprovação do cadastro no SUCAF – Sistema Único de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte (alínea "c" do item 18.2).

1

PREÇO GLOBAL

Deverão ser preenchidas apenas as células assinaladas com a cor amarela nas planilhas de abas A (Quadro Resumo) e B (Detalhamentos). Os demais preços/valores de todas as planilhas serão calculados 
automaticamente. 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL - NÃO DESONERADA

DATA BASE DA CCT:

1 - Desenvolvimento de 
Software e Manutenção 

de sistemas
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FUNÇÃO ITEM POSTO DE TRABALHO SALÁRIO-BASE (R$)*
CUSTO TOTAL 
UNITÁRIO (R$)

QUANTIDADE
VALOR TOTAL 
MENSAL (R$)

VALOR TOTAL 
ANUAL (R$)

1
Analista Desenvolvedor SÊNIOR (linguagem PHP /
LARAVEL / VUE JS e banco de dados Oracle)

895,40                    2 1.790,80                21.489,60              

2
Analista Desenvolvedor SÊNIOR (linguagem FORMS e
banco de dados Oracle)

895,40                    2 1.790,80                21.489,60              

3
Analista Desenvolvedor SÊNIOR (linguagem JAVA -
JCompany e banco de dados Oracle)

895,40                    2 1.790,80                21.489,60              

4 Analista PLENO de Requisitos de Sistemas 895,40                    1 895,40                   10.744,80              

2 - Infraestrutura 5 Analista SÊNIOR de Infraestrutura 895,40                    1 895,40                   10.744,80              
7.163,20                85.958,40              

DATA BASE DA CCT

Valor unitário 
anual (R$)

-R$                     
27,84

Valor

Valor (R$)

-R$                     

Percentual

Percentual Valor mensal
R$ 0,00

0,0000%
R$ 0,00

0,0000% R$ 0,00

Percentual (%)

Valor mensal do plano de saúde por pessoa

III - Outros benefícios obrigatórios

Valor da taxa de adesão ao plano de saúde por pessoa

Valor mensal referente a benefícios impostos pela legislação vigente, ACT ou CCT, 
não previstos na planilha, por profissional. Deverão ser discriminados detalhamente 
na aba B - Detalhamentos.

PIS/PASEP

Lucro máximo3

IV - Encargos sociais incidentes sobre a remuneração

V - Bonificação e outras despesas

Tributação sobre o faturamento

Riscos ambientais do trabalho - RAT x FAP

Lucro mínimo1

Despesas administrativas/operacionais2 discriminadas uma a uma na aba B - 
Detalhamentos.

ISSQN ou ISS
COFINS

Obs.: Os valores obtidos como quocientes ou por meio de aplicação de taxas percentuais serão truncados na segunda casa decimal, nos termos da Lei

Federal nº 9.069/1995, art. 1º, §5º.

ANEXO III A
QUADRO RESUMO

PREÇO GLOBAL

1 - Desenvolvimento de 
Software e Manutenção 

de sistemas

O LICITANTE DEVERÁ PREENCHER APENAS AS CÉLULAS DESTACADAS DE AMARELO.

2
A memória de cálculo da composição do percentual apresentado para o campo será detalhada na aba B - Detalhamentos.

² 
Este item abrange insumos eventualmente não discriminados nas planilhas e necessários à execução do objeto, a critério do licitante. Caso sejam 

indicados, tais insumos deverão ser discriminados detalhadamente na aba B - Detalhamentos.

1
Valor mensal a ser considerado PELO FORNECEDOR na elaboração da proposta comercial, tendo em conta um mês de trabalho ininterrupto. Não

expresso nas planilhas e de recebimento certo. Memória de Cálculo: somatório dos campos em VERDE nas abas C a G, não considerados valores

referentes a dependentes em relação ao plano de saúde e respectiva taxa.

3
Valor mensal a ser considerado pela BHTRANS para provisionamento, portanto, expresso nas planilhas de composição de custos. Vinculado à

ocorrência de NECESSARIAMENTE TODOS os eventos previstos na composição dos custos, inclusive os incertos. Memória de Cálculo: TOTAL 1

* O licitante deverá observar a remuneração mínima aceitável para cada posto de trabalho, conforme Anexo II – Planilha de Preços de Referência e 

subitem 13.1.1 do Edital.

Inserir na tabela abaixo os valores propostos para os insumos de valor subjetivo, por posto

I - Insumos de valor subjetivo

Outros insumos² não previstos na planilha, mas afeitos à realidade do licitante e de 
previsão necessária, discriminados um a um na aba B - Detalhamentos.

II - Plano de saúde
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OUTROS INSUMOS VALOR ANUAL (R$) Justificativa

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

TOTAL DE OUTROS INSUMOS R$0,00

OUTROS BENEFÍCIOS OBRIGATÓRIOS VALOR MENSAL (R$) Justificativa

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

TOTAL DE OUTROS BENEFÍCIOS OBRIGATÓRIOS R$ 0,00

DETALHAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS Percentual (%)

 0,0000%

 0,0000%

 0,0000%

 0,0000%

 0,0000%

 0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS 0,0000%

DETALHAMENTO COM A COMPOSIÇÃO DOS CAMPOS OUTROS BENEFÍCIOS OBRIGATÓRIOS, 
OUTROS INSUMOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS

ANEXO III B
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I - SALÁRIO ESTIMADO DO PROFISSIONAL - MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
Analista Desenvolvedor SÊNIOR (linguagem PHP / 
LARAVEL / VUE JS e banco de dados Oracle)

- Carga horária de 200h/mês -                 -

II - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO QUANTIDADE MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
Salário-base - - -                 -

Horas-extras estimadas 0 ([Salário * percentual da CCT)/200] * Quantidade -                 
Quantidade estimada pela BHTRANS e % 
previsto na CCT

DSR - (Horas-extras) * 5/25 -                 
Súmula 172 do TST, considerando 25 
dias úteis em um mês de 30 dias 

TOTAL II - (soma) -                 -

III - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A 
REMUNERAÇÃO

PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

GRUPO III - A
A.01 INSS 20,0000% 20,000% * TOTAL II -                 Art. 22, I, Lei 8.212/91
A.02 FGTS 8,0000% 8,000% * TOTAL II -                 Art. 15, Lei 8.030/90, e  Art. 7º , III, CF.
A.03 SESI/SESC 1,5000% 1,500% * TOTAL II -                 Art. 30, Lei 8.036/90.
A.04 SENAI/SENAC 1,0000% 1,000% * TOTAL II -                 Decreto 2.318/86.
A.05 INCRA 0,2000% 0,200% * TOTAL II -                 Lei 7.787/89 e DL 1.146/70.
A.06 SEBRAE 0,6000% 0,600% * TOTAL II -                 Art. 8º, Lei 8.029/90, e Lei 8.154/90.
A.07 Salário educação 2,5000% 2,500% * TOTAL II -                 Art. 3º, I, Decreto 87.043/82.
A.08 Riscos ambientais do trabalho - RAT x FAP 0,0000% (RAT*FAP) * TOTAL II -                 Decreto 6.957/2009.

TOTAL III - A 33,8000% (soma) -                 -

GRUPO III - B PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
B.01 - 13º salário 8,3333% (1/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, VIII, CF/88.
B.02 - Férias + 1/3 11,1111% ((1+1/3)/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, XVII, CF/88.
B.03 - Aviso prévio trabalhado¹ 1,9444% ((7/30)/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e 491 CLT.
B.04 - Auxílio doença² 1,3889% ((5/30)/12) * TOTAL II -                 Art. 59 a 64, Lei 8.213/91.
B.05 - Acidente de trabalho³ 0,0417% ((15/30)/12) * 1% * TOTAL II -                 Art. 19 a 23 da Lei, 8.213/91.

B.06 - Faltas legais4 0,2778% ((1/30)/12) * TOTAL II -                 Art. 473, CLT.

B.07 - Férias sobre licença maternidade5 0,0556% (((1+1/3)/12)*1,5%*(4/12)) * TOTAL II -                 
Impacto do item férias sobre a licença 
maternidade.

B.08 - Licença paternidade6 0,0208% ((5/30)/12)*1,5%) * TOTAL II -                 Art. 7º, XIX, CF/88, e 10, §1º, CLT.

TOTAL III - B 23,1736% (soma) -                 -
¹ Redução de 7 dias ou de 2h por dia. Percentual 
relativo a contrato de 12 meses.

4 Estimativa de 1 ausência por ano.

² Estimativa de 5 dias de licença por ano.
5 Estimativa de 1,5% dos funcionários usufruindo de 4 
meses de licença por ano.

³ Estimativa de 1 licença de 15 dias por ano para 1% 
dos funcionários.

6 Estimativa de 1,5% dos funcionários usufruindo 5 dias 
da licença por ano.

GRUPO III - C PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
C.01 - Aviso prévio indenizado¹ 2,0833% 25% * (1/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, XXI, CF/88, 477,487 e 491 CLT.
C.02 - Indenização adicional² 2,0833% 25% * (1/12) * TOTAL II -                 Art. 9º, Lei 7.238/84.
C.03 - Indenização (rescisão sem justa causa - 
multa de 40% do FGTS)³

3,2000% 40% * 8% * TOTAL II -                 Leis 8.036/90 e 9.491/97.

TOTAL III - C 7,3667% (soma) -                 -

¹ Considerando que 25% dos funcionários serão 
substituídos durante 1 ano.

³ Multa de 40% do FGTS em relação aos trabalhadores contratados.

² Considerando que 25% dos funcionários serão 
demitidos em situação de recebimento de 
indenização adicional.
GRUPO III - D PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
D.01 - Incidência dos encargos do grupo A sobre o 
grupo B

7,8327% ((TOTAL III - A * TOTAL III - B)) * TOTAL II -                 -

TOTAL III - D 7,8327% (soma) -                 -

GRUPO III - E PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
E.01 - Incidência do FGTS exclusivamente sobre o 
aviso prévio indenizado

0,16667% A.02 * C.01 * TOTAL II -                 Súmula 305 do TST.

E.02 - Incidência do FGTS exclusivamente sobre o 
período médio de afastamento superior a 15 dias 
motivado por acidente de trabalho¹

0,0033% A.02 * B.05 * TOTAL II -                 -

TOTAL III - E 0,1700% (soma) -                 -

GRUPO III - F PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

F.01 - Incidência dos encargos do grupo A sobre o 
salário maternidade

0,1831% TOTAL III - A * (13/12) * (4/12) * 1,5% * TOTAL II -                 
Estimativa de que 1,5% dos funcionários 
usufruirão da licença maternidade de 4 
meses em 1 ano.

TOTAL III - F 0,1831% (soma) -                 -

TOTAL III 72,5260% (soma) -                 -

IV - INSUMOS VALOR (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

Auxílio-alimentação 499,40               22,70*22 dias 499,40           
Conforme CCT SINDINFOR/MG - 
SINDADOS/MG - 2020/2021

Vale-transporte 396,00               4,50*4*22 dias 396,00           
Baseado no preço médio praticado em 
BH/MG, 2 passagens de ida e 2 de volta, 
22 dias.

ANEXO III C
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - POSTO 1 - PHP SÊNIOR

¹ Estimativa de que 1% dos funcionários sofrem acidentes por ano, com ausência média de 30 dias. O percentual do FGTS (8%) será aplicado somente sobre os 15 dias restantes do 
afastamento, porque os 15 primeiros dias já foram calculados no item B.05.
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Plano de saúde -                    Valor * 1 -                 Estimativa para 1 titular.
Taxa de adesão ao plano de saúde -                   Valor * 1 / 12 -                 Estimativa para 1 titular.
Desconto legal sobre transporte (máximo de 6% do 
salário-base)

-                   (-0,06*Salário) -                 Lei 7.418/85.

Outros insumos (Valor mensal) -                   Detalhados na aba B - "Detalhamentos" / 12 -                 
Insumos eventualmente não previstos na 
planilha necessários ao cumprimento do 
objeto.

Outros benefícios obrigatórios -                   Detalhados na aba B - "Detalhamentos" -                 
Valor mensal referente a benefícios 
impostos pela legislação vigente, ACT ou 
CCT, não previstos na planilha.

TOTAL IV - (soma) 895,40           -

TOTAL 1: TOTAL DA REMUNERAÇÃO + 
ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS

- TOTAL II  + TOTAL III + TOTAL IV 895,40           -

V - BONIFICAÇÃO E OUTRAS DESPESAS PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
Lucro máximo 0,00000% -               -
Despesas administrativas/operacionais 0,00000% -               -

TOTAL V 0,00000% (soma) -                 -

VI - TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
ISSQN ou ISS 0,0000% -                 -
COFINS 0,0000% -                 -
PIS/PASEP 0,0000% -                 -

TOTAL VI 0,0000% (soma) -                 -

CUSTO POR FUNCIONÁRIO MEMÓRIA DE CÁLCULO MENSAL (R$) ANUAL (R$)

(TOTAL 1 + TOTAL V + TOTAL VI) 895,40           10.744,80

((TOTAL 1 + TOTAL V)/(1-(ISS + COFINS + 
PIS/PASEP)))*alíquota

Incide sobre o TOTAL 1
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I - SALÁRIO ESTIMADO DO PROFISSIONAL - MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
Analista Desenvolvedor SÊNIOR (linguagem
FORMS e banco de dados Oracle)

- Carga horária de 200h/mês -                 -

II - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO QUANTIDADE MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
Salário-base - - -                 -

Horas-extras estimadas 0 ([Salário * percentual da CCT)/200] * Quantidade -                 
Quantidade estimada pela BHTRANS e % 
previsto na CCT

DSR - (Horas-extras) * 5/25 -                 
Súmula 172 do TST, considerando 25 
dias úteis em um mês de 30 dias 

TOTAL II - (soma) -                 -

III - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A 
REMUNERAÇÃO

PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

GRUPO III - A
A.01 INSS 20,0000% 20,000% * TOTAL II -                 Art. 22, I, Lei 8.212/91
A.02 FGTS 8,0000% 8,000% * TOTAL II -                 Art. 15, Lei 8.030/90, e  Art. 7º , III, CF.
A.03 SESI/SESC 1,5000% 1,500% * TOTAL II -                 Art. 30, Lei 8.036/90.
A.04 SENAI/SENAC 1,0000% 1,000% * TOTAL II -                 Decreto 2.318/86.
A.05 INCRA 0,2000% 0,200% * TOTAL II -                 Lei 7.787/89 e DL 1.146/70.
A.06 SEBRAE 0,6000% 0,600% * TOTAL II -                 Art. 8º, Lei 8.029/90, e Lei 8.154/90.
A.07 Salário educação 2,5000% 2,500% * TOTAL II -                 Art. 3º, I, Decreto 87.043/82.
A.08 Riscos ambientais do trabalho - RAT x FAP 0,0000% (RAT*FAP) * TOTAL II -                 Decreto 6.957/2009.

TOTAL III - A 33,8000% (soma) -                 -

GRUPO III - B PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
B.01 - 13º salário 8,3333% (1/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, VIII, CF/88.
B.02 - Férias + 1/3 11,1111% ((1+1/3)/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, XVII, CF/88.
B.03 - Aviso prévio trabalhado¹ 1,9444% ((7/30)/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e 491 CLT.
B.04 - Auxílio doença² 1,3889% ((5/30)/12) * TOTAL II -                 Art. 59 a 64, Lei 8.213/91.
B.05 - Acidente de trabalho³ 0,0417% ((15/30)/12) * 1% * TOTAL II -                 Art. 19 a 23 da Lei, 8.213/91.

B.06 - Faltas legais4 0,2778% ((1/30)/12) * TOTAL II -                 Art. 473, CLT.

B.07 - Férias sobre licença maternidade5 0,0556% (((1+1/3)/12)*1,5%*(4/12)) * TOTAL II -                 
Impacto do item férias sobre a licença 
maternidade.

B.08 - Licença paternidade6 0,0208% ((5/30)/12)*1,5%) * TOTAL II -                 Art. 7º, XIX, CF/88, e 10, §1º, CLT.

TOTAL III - B 23,1736% (soma) -                 -
¹ Redução de 7 dias ou de 2h por dia. Percentual 
relativo a contrato de 12 meses.

4 Estimativa de 1 ausência por ano.

² Estimativa de 5 dias de licença por ano.
5 Estimativa de 1,5% dos funcionários usufruindo de 4 
meses de licença por ano.

³ Estimativa de 1 licença de 15 dias por ano para 1% 
dos funcionários.

6 Estimativa de 1,5% dos funcionários usufruindo 5 dias 
da licença por ano.

GRUPO III - C PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
C.01 - Aviso prévio indenizado¹ 2,0833% 25% * (1/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, XXI, CF/88, 477,487 e 491 CLT.
C.02 - Indenização adicional² 2,0833% 25% * (1/12) * TOTAL II -                 Art. 9º, Lei 7.238/84.
C.03 - Indenização (rescisão sem justa causa - 
multa de 40% do FGTS)³

3,2000% 40% * 8% * TOTAL II -                 Leis 8.036/90 e 9.491/97.

TOTAL III - C 7,3667% (soma) -                 -

¹ Considerando que 25% dos funcionários serão 
substituídos durante 1 ano.

³ Multa de 40% do FGTS em relação aos trabalhadores contratados.

² Considerando que 25% dos funcionários serão 
demitidos em situação de recebimento de 
indenização adicional.
GRUPO III - D PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
D.01 - Incidência dos encargos do grupo A sobre o 
grupo B

7,8327% ((TOTAL III - A * TOTAL III - B)) * TOTAL II -                 -

TOTAL III - D 7,8327% (soma) -                 -

GRUPO III - E PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
E.01 - Incidência do FGTS exclusivamente sobre o 
aviso prévio indenizado

0,16667% A.02 * C.01 * TOTAL II -                 Súmula 305 do TST.

E.02 - Incidência do FGTS exclusivamente sobre o 
período médio de afastamento superior a 15 dias 
motivado por acidente de trabalho¹

0,0033% A.02 * B.05 * TOTAL II -                 -

TOTAL III - E 0,1700% (soma) -                 -

GRUPO III - F PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

F.01 - Incidência dos encargos do grupo A sobre o 
salário maternidade

0,1831% TOTAL III - A * (13/12) * (4/12) * 1,5% * TOTAL II -                 
Estimativa de que 1,5% dos funcionários 
usufruirão da licença maternidade de 4 
meses em 1 ano.

TOTAL III - F 0,1831% (soma) -                 -

TOTAL III 72,5260% (soma) -                 -

IV - INSUMOS VALOR (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

Auxílio-alimentação 499,40               22,70*22 dias 499,40           
Conforme CCT SINDINFOR/MG - 
SINDADOS/MG - 2020/2021

Vale-transporte 396,00               4,50*4*22 dias 396,00           
Baseado no preço médio praticado em 
BH/MG, 2 passagens de ida e 2 de volta, 
22 dias.

ANEXO III D
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - POSTO 2 - FORMS SÊNIOR

¹ Estimativa de que 1% dos funcionários sofrem acidentes por ano, com ausência média de 30 dias. O percentual do FGTS (8%) será aplicado somente sobre os 15 dias restantes do 
afastamento, porque os 15 primeiros dias já foram calculados no item B.05.
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Plano de saúde -                    Valor * 1 -                 Estimativa para 1 titular.
Taxa de adesão ao plano de saúde -                   Valor * 1 / 12 -                 Estimativa para 1 titular.
Desconto legal sobre transporte (máximo de 6% do 
salário-base)

-                   (-0,06*Salário) -                 Lei 7.418/85.

Outros insumos (Valor mensal) -                   Detalhados na aba B - "Detalhamentos" / 12 -                 
Insumos eventualmente não previstos na 
planilha necessários ao cumprimento do 
objeto.

Outros benefícios obrigatórios -                   Detalhados na aba B - "Detalhamentos" -                 
Valor mensal referente a benefícios 
impostos pela legislação vigente, ACT ou 
CCT, não previstos na planilha.

TOTAL IV - (soma) 895,40           -

TOTAL 1: TOTAL DA REMUNERAÇÃO + 
ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS

- TOTAL II  + TOTAL III + TOTAL IV 895,40           -

V - BONIFICAÇÃO E OUTRAS DESPESAS PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
Lucro máximo 0,00000% -               -
Despesas administrativas/operacionais 0,00000% -               -

TOTAL V 0,00000% (soma) -                 -

VI - TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
ISSQN ou ISS 0,0000% -                 -
COFINS 0,0000% -                 -
PIS/PASEP 0,0000% -                 -

TOTAL VI 0,0000% (soma) -                 -

CUSTO POR FUNCIONÁRIO MEMÓRIA DE CÁLCULO MENSAL (R$) ANUAL (R$)

(TOTAL 1 + TOTAL V + TOTAL VI) 895,40           10.744,80

((TOTAL 1 + TOTAL V)/(1-(ISS + COFINS + 
PIS/PASEP)))*alíquota

Incide sobre o TOTAL 1
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I - SALÁRIO ESTIMADO DO PROFISSIONAL - MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
Analista Desenvolvedor SÊNIOR (linguagem JAVA - 
JCompany e banco de dados Oracle)

- Carga horária de 200h/mês -                 -

II - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO QUANTIDADE MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
Salário-base - - -                 -

Horas-extras estimadas 0 ([Salário * percentual da CCT)/200] * Quantidade -                 
Quantidade estimada pela BHTRANS e % 
previsto na CCT

DSR - (Horas-extras) * 5/25 -                 
Súmula 172 do TST, considerando 25 
dias úteis em um mês de 30 dias 

TOTAL II - (soma) -                 -

III - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A 
REMUNERAÇÃO

PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

GRUPO III - A
A.01 INSS 20,0000% 20,000% * TOTAL II -                 Art. 22, I, Lei 8.212/91
A.02 FGTS 8,0000% 8,000% * TOTAL II -                 Art. 15, Lei 8.030/90, e  Art. 7º , III, CF.
A.03 SESI/SESC 1,5000% 1,500% * TOTAL II -                 Art. 30, Lei 8.036/90.
A.04 SENAI/SENAC 1,0000% 1,000% * TOTAL II -                 Decreto 2.318/86.
A.05 INCRA 0,2000% 0,200% * TOTAL II -                 Lei 7.787/89 e DL 1.146/70.
A.06 SEBRAE 0,6000% 0,600% * TOTAL II -                 Art. 8º, Lei 8.029/90, e Lei 8.154/90.
A.07 Salário educação 2,5000% 2,500% * TOTAL II -                 Art. 3º, I, Decreto 87.043/82.
A.08 Riscos ambientais do trabalho - RAT x FAP 0,0000% (RAT*FAP) * TOTAL II -                 Decreto 6.957/2009.

TOTAL III - A 33,8000% (soma) -                 -

GRUPO III - B PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
B.01 - 13º salário 8,3333% (1/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, VIII, CF/88.
B.02 - Férias + 1/3 11,1111% ((1+1/3)/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, XVII, CF/88.
B.03 - Aviso prévio trabalhado¹ 1,9444% ((7/30)/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e 491 CLT.
B.04 - Auxílio doença² 1,3889% ((5/30)/12) * TOTAL II -                 Art. 59 a 64, Lei 8.213/91.
B.05 - Acidente de trabalho³ 0,0417% ((15/30)/12) * 1% * TOTAL II -                 Art. 19 a 23 da Lei, 8.213/91.

B.06 - Faltas legais4 0,2778% ((1/30)/12) * TOTAL II -                 Art. 473, CLT.

B.07 - Férias sobre licença maternidade5 0,0556% (((1+1/3)/12)*1,5%*(4/12)) * TOTAL II -                 
Impacto do item férias sobre a licença 
maternidade.

B.08 - Licença paternidade6 0,0208% ((5/30)/12)*1,5%) * TOTAL II -                 Art. 7º, XIX, CF/88, e 10, §1º, CLT.

TOTAL III - B 23,1736% (soma) -                 -
¹ Redução de 7 dias ou de 2h por dia. Percentual 
relativo a contrato de 12 meses.

4 Estimativa de 1 ausência por ano.

² Estimativa de 5 dias de licença por ano.
5 Estimativa de 1,5% dos funcionários usufruindo de 4 
meses de licença por ano.

³ Estimativa de 1 licença de 15 dias por ano para 1% 
dos funcionários.

6 Estimativa de 1,5% dos funcionários usufruindo 5 dias 
da licença por ano.

GRUPO III - C PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
C.01 - Aviso prévio indenizado¹ 2,0833% 25% * (1/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, XXI, CF/88, 477,487 e 491 CLT.
C.02 - Indenização adicional² 2,0833% 25% * (1/12) * TOTAL II -                 Art. 9º, Lei 7.238/84.
C.03 - Indenização (rescisão sem justa causa - 
multa de 40% do FGTS)³

3,2000% 40% * 8% * TOTAL II -                 Leis 8.036/90 e 9.491/97.

TOTAL III - C 7,3667% (soma) -                 -

¹ Considerando que 25% dos funcionários serão 
substituídos durante 1 ano.

³ Multa de 40% do FGTS em relação aos trabalhadores contratados.

² Considerando que 25% dos funcionários serão 
demitidos em situação de recebimento de 
indenização adicional.
GRUPO III - D PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
D.01 - Incidência dos encargos do grupo A sobre o 
grupo B

7,8327% ((TOTAL III - A * TOTAL III - B)) * TOTAL II -                 -

TOTAL III - D 7,8327% (soma) -                 -

GRUPO III - E PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
E.01 - Incidência do FGTS exclusivamente sobre o 
aviso prévio indenizado

0,16667% A.02 * C.01 * TOTAL II -                 Súmula 305 do TST.

E.02 - Incidência do FGTS exclusivamente sobre o 
período médio de afastamento superior a 15 dias 
motivado por acidente de trabalho¹

0,0033% A.02 * B.05 * TOTAL II -                 -

TOTAL III - E 0,1700% (soma) -                 -

GRUPO III - F PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

F.01 - Incidência dos encargos do grupo A sobre o 
salário maternidade

0,1831% TOTAL III - A * (13/12) * (4/12) * 1,5% * TOTAL II -                 
Estimativa de que 1,5% dos funcionários 
usufruirão da licença maternidade de 4 
meses em 1 ano.

TOTAL III - F 0,1831% (soma) -                 -

TOTAL III 72,5260% (soma) -                 -

IV - INSUMOS VALOR (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

Auxílio-alimentação 499,40               22,70*22 dias 499,40           
Conforme CCT SINDINFOR/MG - 
SINDADOS/MG - 2020/2021

Vale-transporte 396,00               4,50*4*22 dias 396,00           
Baseado no preço médio praticado em 
BH/MG, 2 passagens de ida e 2 de volta, 
22 dias.

ANEXO III E
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - POSTO 3 - JAVA SÊNIOR

¹ Estimativa de que 1% dos funcionários sofrem acidentes por ano, com ausência média de 30 dias. O percentual do FGTS (8%) será aplicado somente sobre os 15 dias restantes do 
afastamento, porque os 15 primeiros dias já foram calculados no item B.05.

BHTRANS  - PE n.º 09/2021 - Anexo III E - Planilha de Composição de Custos - Posto 3 - Página 8 de 13



Plano de saúde -                    Valor * 1 -                 Estimativa para 1 titular.
Taxa de adesão ao plano de saúde -                   Valor * 1 / 12 -                 Estimativa para 1 titular.
Desconto legal sobre transporte (máximo de 6% do 
salário-base)

-                   (-0,06*Salário) -                 Lei 7.418/85.

Outros insumos (Valor mensal) -                   Detalhados na aba B - "Detalhamentos" / 12 -                 
Insumos eventualmente não previstos na 
planilha necessários ao cumprimento do 
objeto.

Outros benefícios obrigatórios -                   Detalhados na aba B - "Detalhamentos" -                 
Valor mensal referente a benefícios 
impostos pela legislação vigente, ACT ou 
CCT, não previstos na planilha.

TOTAL IV - (soma) 895,40           -

TOTAL 1: TOTAL DA REMUNERAÇÃO + 
ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS

- TOTAL II  + TOTAL III + TOTAL IV 895,40           -

V - BONIFICAÇÃO E OUTRAS DESPESAS PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
Lucro máximo 0,00000% -               -
Despesas administrativas/operacionais 0,00000% -               -

TOTAL V 0,00000% (soma) -                 -

VI - TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
ISSQN ou ISS 0,0000% -                 -
COFINS 0,0000% -                 -
PIS/PASEP 0,0000% -                 -

TOTAL VI 0,0000% (soma) -                 -

CUSTO POR FUNCIONÁRIO MEMÓRIA DE CÁLCULO MENSAL (R$) ANUAL (R$)

(TOTAL 1 + TOTAL V + TOTAL VI) 895,40           10.744,80

((TOTAL 1 + TOTAL V)/(1-(ISS + COFINS + 
PIS/PASEP)))*alíquota

Incide sobre o TOTAL 1
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I - SALÁRIO ESTIMADO DO PROFISSIONAL - MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

Analista PLENO de Requisitos de Sistemas - Carga horária de 200h/mês -                 -

II - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO QUANTIDADE MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
Salário-base - - -                 -

Horas-extras estimadas 0 ([Salário * percentual da CCT)/200] * Quantidade -                 
Quantidade estimada pela BHTRANS e % 
previsto na CCT

DSR - (Horas-extras) * 5/25 -                 
Súmula 172 do TST, considerando 25 
dias úteis em um mês de 30 dias 

TOTAL II - (soma) -                 -

III - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A 
REMUNERAÇÃO

PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

GRUPO III - A
A.01 INSS 20,0000% 20,000% * TOTAL II -                 Art. 22, I, Lei 8.212/91
A.02 FGTS 8,0000% 8,000% * TOTAL II -                 Art. 15, Lei 8.030/90, e  Art. 7º , III, CF.
A.03 SESI/SESC 1,5000% 1,500% * TOTAL II -                 Art. 30, Lei 8.036/90.
A.04 SENAI/SENAC 1,0000% 1,000% * TOTAL II -                 Decreto 2.318/86.
A.05 INCRA 0,2000% 0,200% * TOTAL II -                 Lei 7.787/89 e DL 1.146/70.
A.06 SEBRAE 0,6000% 0,600% * TOTAL II -                 Art. 8º, Lei 8.029/90, e Lei 8.154/90.
A.07 Salário educação 2,5000% 2,500% * TOTAL II -                 Art. 3º, I, Decreto 87.043/82.
A.08 Riscos ambientais do trabalho - RAT x FAP 0,0000% (RAT*FAP) * TOTAL II -                 Decreto 6.957/2009.

TOTAL III - A 33,8000% (soma) -                 -

GRUPO III - B PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
B.01 - 13º salário 8,3333% (1/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, VIII, CF/88.
B.02 - Férias + 1/3 11,1111% ((1+1/3)/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, XVII, CF/88.
B.03 - Aviso prévio trabalhado¹ 1,9444% ((7/30)/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e 491 CLT.
B.04 - Auxílio doença² 1,3889% ((5/30)/12) * TOTAL II -                 Art. 59 a 64, Lei 8.213/91.
B.05 - Acidente de trabalho³ 0,0417% ((15/30)/12) * 1% * TOTAL II -                 Art. 19 a 23 da Lei, 8.213/91.

B.06 - Faltas legais4 0,2778% ((1/30)/12) * TOTAL II -                 Art. 473, CLT.

B.07 - Férias sobre licença maternidade5 0,0556% (((1+1/3)/12)*1,5%*(4/12)) * TOTAL II -                 
Impacto do item férias sobre a licença 
maternidade.

B.08 - Licença paternidade6 0,0208% ((5/30)/12)*1,5%) * TOTAL II -                 Art. 7º, XIX, CF/88, e 10, §1º, CLT.

TOTAL III - B 23,1736% (soma) -                 -
¹ Redução de 7 dias ou de 2h por dia. Percentual 
relativo a contrato de 12 meses.

4 Estimativa de 1 ausência por ano.

² Estimativa de 5 dias de licença por ano.
5 Estimativa de 1,5% dos funcionários usufruindo de 4 
meses de licença por ano.

³ Estimativa de 1 licença de 15 dias por ano para 1% 
dos funcionários.

6 Estimativa de 1,5% dos funcionários usufruindo 5 dias 
da licença por ano.

GRUPO III - C PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
C.01 - Aviso prévio indenizado¹ 2,0833% 25% * (1/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, XXI, CF/88, 477,487 e 491 CLT.
C.02 - Indenização adicional² 2,0833% 25% * (1/12) * TOTAL II -                 Art. 9º, Lei 7.238/84.
C.03 - Indenização (rescisão sem justa causa - 
multa de 40% do FGTS)³

3,2000% 40% * 8% * TOTAL II -                 Leis 8.036/90 e 9.491/97.

TOTAL III - C 7,3667% (soma) -                 -

¹ Considerando que 25% dos funcionários serão 
substituídos durante 1 ano.

³ Multa de 40% do FGTS em relação aos trabalhadores contratados.

² Considerando que 25% dos funcionários serão 
demitidos em situação de recebimento de 
indenização adicional.
GRUPO III - D PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
D.01 - Incidência dos encargos do grupo A sobre o 
grupo B

7,8327% ((TOTAL III - A * TOTAL III - B)) * TOTAL II -                 -

TOTAL III - D 7,8327% (soma) -                 -

GRUPO III - E PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
E.01 - Incidência do FGTS exclusivamente sobre o 
aviso prévio indenizado

0,16667% A.02 * C.01 * TOTAL II -                 Súmula 305 do TST.

E.02 - Incidência do FGTS exclusivamente sobre o 
período médio de afastamento superior a 15 dias 
motivado por acidente de trabalho¹

0,0033% A.02 * B.05 * TOTAL II -                 -

TOTAL III - E 0,1700% (soma) -                 -

GRUPO III - F PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

F.01 - Incidência dos encargos do grupo A sobre o 
salário maternidade

0,1831% TOTAL III - A * (13/12) * (4/12) * 1,5% * TOTAL II -                 
Estimativa de que 1,5% dos funcionários 
usufruirão da licença maternidade de 4 
meses em 1 ano.

TOTAL III - F 0,1831% (soma) -                 -

TOTAL III 72,5260% (soma) -                 -

IV - INSUMOS VALOR (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

Auxílio-alimentação 499,40               22,70*22 dias 499,40           
Conforme CCT SINDINFOR/MG - 
SINDADOS/MG - 2020/2021

Vale-transporte 396,00               4,50*4*22 dias 396,00           
Baseado no preço médio praticado em 
BH/MG, 2 passagens de ida e 2 de volta, 
22 dias.

Plano de saúde -                    Valor * 1 -                 Estimativa para 1 titular.

ANEXO III F
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - POSTO 4 - REQUISITOS PLENO

¹ Estimativa de que 1% dos funcionários sofrem acidentes por ano, com ausência média de 30 dias. O percentual do FGTS (8%) será aplicado somente sobre os 15 dias restantes do 
afastamento, porque os 15 primeiros dias já foram calculados no item B.05.
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Taxa de adesão ao plano de saúde -                   Valor * 1 / 12 -                 Estimativa para 1 titular.
Desconto legal sobre transporte (máximo de 6% do 
salário-base)

-                   (-0,06*Salário) -                 Lei 7.418/85.

Outros insumos (Valor mensal) -                   Detalhados na aba B - "Detalhamentos" / 12 -                 
Insumos eventualmente não previstos na 
planilha necessários ao cumprimento do 
objeto.

Outros benefícios obrigatórios -                   Detalhados na aba B - "Detalhamentos" -                 
Valor mensal referente a benefícios 
impostos pela legislação vigente, ACT ou 
CCT, não previstos na planilha.

TOTAL IV - (soma) 895,40           -

TOTAL 1: TOTAL DA REMUNERAÇÃO + 
ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS

- TOTAL II  + TOTAL III + TOTAL IV 895,40           -

V - BONIFICAÇÃO E OUTRAS DESPESAS PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
Lucro máximo 0,00000% -               -
Despesas administrativas/operacionais 0,00000% -               -

TOTAL V 0,00000% (soma) -                 -

VI - TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
ISSQN ou ISS 0,0000% -                 -
COFINS 0,0000% -                 -
PIS/PASEP 0,0000% -                 -

TOTAL VI 0,0000% (soma) -                 -

CUSTO POR FUNCIONÁRIO MEMÓRIA DE CÁLCULO MENSAL (R$) ANUAL (R$)

(TOTAL 1 + TOTAL V + TOTAL VI) 895,40           10.744,80

((TOTAL 1 + TOTAL V)/(1-(ISS + COFINS + 
PIS/PASEP)))*alíquota

Incide sobre o TOTAL 1
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I - SALÁRIO ESTIMADO DO PROFISSIONAL - MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

Analista SÊNIOR de Infraestrutura - Carga horária de 200h/mês -                 -

II - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO QUANTIDADE MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
Salário-base - - -                 -

Horas-extras estimadas 0 ([Salário * percentual da CCT)/200] * Quantidade -                 
Quantidade estimada pela BHTRANS e % 
previsto na CCT

DSR - (Horas-extras) * 5/25 -                 
Súmula 172 do TST, considerando 25 
dias úteis em um mês de 30 dias 

TOTAL II - (soma) -                 -

III - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A 
REMUNERAÇÃO

PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

GRUPO III - A
A.01 INSS 20,0000% 20,000% * TOTAL II -                 Art. 22, I, Lei 8.212/91
A.02 FGTS 8,0000% 8,000% * TOTAL II -                 Art. 15, Lei 8.030/90, e  Art. 7º , III, CF.
A.03 SESI/SESC 1,5000% 1,500% * TOTAL II -                 Art. 30, Lei 8.036/90.
A.04 SENAI/SENAC 1,0000% 1,000% * TOTAL II -                 Decreto 2.318/86.
A.05 INCRA 0,2000% 0,200% * TOTAL II -                 Lei 7.787/89 e DL 1.146/70.
A.06 SEBRAE 0,6000% 0,600% * TOTAL II -                 Art. 8º, Lei 8.029/90, e Lei 8.154/90.
A.07 Salário educação 2,5000% 2,500% * TOTAL II -                 Art. 3º, I, Decreto 87.043/82.
A.08 Riscos ambientais do trabalho - RAT x FAP 0,0000% (RAT*FAP) * TOTAL II -                 Decreto 6.957/2009.

TOTAL III - A 33,8000% (soma) -                 -

GRUPO III - B PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
B.01 - 13º salário 8,3333% (1/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, VIII, CF/88.
B.02 - Férias + 1/3 11,1111% ((1+1/3)/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, XVII, CF/88.
B.03 - Aviso prévio trabalhado¹ 1,9444% ((7/30)/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e 491 CLT.
B.04 - Auxílio doença² 1,3889% ((5/30)/12) * TOTAL II -                 Art. 59 a 64, Lei 8.213/91.
B.05 - Acidente de trabalho³ 0,0417% ((15/30)/12) * 1% * TOTAL II -                 Art. 19 a 23 da Lei, 8.213/91.

B.06 - Faltas legais4 0,2778% ((1/30)/12) * TOTAL II -                 Art. 473, CLT.

B.07 - Férias sobre licença maternidade5 0,0556% (((1+1/3)/12)*1,5%*(4/12)) * TOTAL II -                 
Impacto do item férias sobre a licença 
maternidade.

B.08 - Licença paternidade6 0,0208% ((5/30)/12)*1,5%) * TOTAL II -                 Art. 7º, XIX, CF/88, e 10, §1º, CLT.

TOTAL III - B 23,1736% (soma) -                 -
¹ Redução de 7 dias ou de 2h por dia. Percentual 
relativo a contrato de 12 meses.

4 Estimativa de 1 ausência por ano.

² Estimativa de 5 dias de licença por ano.
5 Estimativa de 1,5% dos funcionários usufruindo de 4 
meses de licença por ano.

³ Estimativa de 1 licença de 15 dias por ano para 1% 
dos funcionários.

6 Estimativa de 1,5% dos funcionários usufruindo 5 dias 
da licença por ano.

GRUPO III - C PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
C.01 - Aviso prévio indenizado¹ 2,0833% 25% * (1/12) * TOTAL II -                 Art. 7º, XXI, CF/88, 477,487 e 491 CLT.
C.02 - Indenização adicional² 2,0833% 25% * (1/12) * TOTAL II -                 Art. 9º, Lei 7.238/84.
C.03 - Indenização (rescisão sem justa causa - 
multa de 40% do FGTS)³

3,2000% 40% * 8% * TOTAL II -                 Leis 8.036/90 e 9.491/97.

TOTAL III - C 7,3667% (soma) -                 -

¹ Considerando que 25% dos funcionários serão 
substituídos durante 1 ano.

³ Multa de 40% do FGTS em relação aos trabalhadores contratados.

² Considerando que 25% dos funcionários serão 
demitidos em situação de recebimento de 
indenização adicional.
GRUPO III - D PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
D.01 - Incidência dos encargos do grupo A sobre o 
grupo B

7,8327% ((TOTAL III - A * TOTAL III - B)) * TOTAL II -                 -

TOTAL III - D 7,8327% (soma) -                 -

GRUPO III - E PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
E.01 - Incidência do FGTS exclusivamente sobre o 
aviso prévio indenizado

0,16667% A.02 * C.01 * TOTAL II -                 Súmula 305 do TST.

E.02 - Incidência do FGTS exclusivamente sobre o 
período médio de afastamento superior a 15 dias 
motivado por acidente de trabalho¹

0,0033% A.02 * B.05 * TOTAL II -                 -

TOTAL III - E 0,1700% (soma) -                 -

GRUPO III - F PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

F.01 - Incidência dos encargos do grupo A sobre o 
salário maternidade

0,1831% TOTAL III - A * (13/12) * (4/12) * 1,5% * TOTAL II -                 
Estimativa de que 1,5% dos funcionários 
usufruirão da licença maternidade de 4 
meses em 1 ano.

TOTAL III - F 0,1831% (soma) -                 -

TOTAL III 72,5260% (soma) -                 -

IV - INSUMOS VALOR (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO

Auxílio-alimentação 499,40               22,70*22 dias 499,40           
Conforme CCT SINDINFOR/MG - 
SINDADOS/MG - 2020/2021

Vale-transporte 396,00               4,50*4*22 dias 396,00           
Baseado no preço médio praticado em 
BH/MG, 2 passagens de ida e 2 de volta, 
22 dias.

Plano de saúde -                    Valor * 1 -                 Estimativa para 1 titular.

ANEXO III G
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - POSTO 5 - INFRA SÊNIOR

¹ Estimativa de que 1% dos funcionários sofrem acidentes por ano, com ausência média de 30 dias. O percentual do FGTS (8%) será aplicado somente sobre os 15 dias restantes do 
afastamento, porque os 15 primeiros dias já foram calculados no item B.05.
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Taxa de adesão ao plano de saúde -                   Valor * 1 / 12 -                 Estimativa para 1 titular.
Desconto legal sobre transporte (máximo de 6% do 
salário-base)

-                   (-0,06*Salário) -                 Lei 7.418/85.

Outros insumos (Valor mensal) -                   Detalhados na aba B - "Detalhamentos" / 12 -                 
Insumos eventualmente não previstos na 
planilha necessários ao cumprimento do 
objeto.

Outros benefícios obrigatórios -                   Detalhados na aba B - "Detalhamentos" -                 
Valor mensal referente a benefícios 
impostos pela legislação vigente, ACT ou 
CCT, não previstos na planilha.

TOTAL IV - (soma) 895,40           -

TOTAL 1: TOTAL DA REMUNERAÇÃO + 
ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS

- TOTAL II  + TOTAL III + TOTAL IV 895,40           -

V - BONIFICAÇÃO E OUTRAS DESPESAS PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
Lucro máximo 0,00000% -               -
Despesas administrativas/operacionais 0,00000% -               -

TOTAL V 0,00000% (soma) -                 -

VI - TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR (R$) FUNDAMENTO
ISSQN ou ISS 0,0000% -                 -
COFINS 0,0000% -                 -
PIS/PASEP 0,0000% -                 -

TOTAL VI 0,0000% (soma) -                 -

CUSTO POR FUNCIONÁRIO MEMÓRIA DE CÁLCULO MENSAL (R$) ANUAL (R$)

(TOTAL 1 + TOTAL V + TOTAL VI) 895,40           10.744,80

((TOTAL 1 + TOTAL V)/(1-(ISS + COFINS + 
PIS/PASEP)))*alíquota

Incide sobre o TOTAL 1
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE  

PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS 
 

(Modelo de declaração a ser apresentado nos termos da alínea “b” do item 12.14 do Edital, quando couber) 

 
 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09/2021 

 
 
 
 
A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

__________________________, por intermédio de seu(s) representante(s) legal(ais) abaixo 

assinado(s), DECLARA, sob as penas da Lei, que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do 

§ 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento diferenciado 

estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei e que cumpre os requisitos legais para qualificação como:  

( ) Microempresa, ME ou ( ) Empresa de Pequeno Porte, EPP, definida no art. 3º da Lei 

Complementar n.º 123/2006;  

(  ) Sociedade cooperativa equiparada à ME ou EPP , tendo auferido, no ano-calendário anterior, 

receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso II do art. 3° da Lei Complementar n° 123, 

de 2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados.  

(Assinalar a condição da empresa)  

 

(  ) Declaro que a empresa possui restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos 

utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, estando 

ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas na 

legislação vigente. 

(Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  

 

 

_______________________________________________ 
Local e Data 

 

 

 

_______________________________________________ 
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) 
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ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

(Modelo de declaração a ser apresentado nos termos da alínea “c” do item 12.14 do Edital) 
 

 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09/2021 

 

 

(Identificação completa do(s) representante(s) legal(ais) da LICITANTE), como 

representante(s) devidamente constituído(s) da empresa (Identificação completa da LICITANTE), 

doravante(s) denominado(s) LICITANTE, para fins do disposto na alínea “c” do item 12.14 do Edital 

da licitação em referência, DECLARA(M), sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código 

Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pela LICITANTE, e o 

conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato antes da 

adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Empresa de Transportes e 

Trânsito de Belo Horizonte S/A. – BHTRANS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Local e Data 
 
 
 

________________________________________________________ 

Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) 
(Cargo – CI n.º – CPF) 



0,00

0,00

0,00 + 0,00

0,00 + 0,00

0,00 + 0,00

VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO:  R$ ______________________________________________________________

Razão Social da LICITANTE: ............................................................................................

CNPJ da LICITANTE: .......................................................................................................

Dados extraídos do Balanço Patrimonial do Exercício de .....................

Nome do Contador Responsável: ........................................................................................

Nº do CRC/UF: ..............................................

Assinatura do Contador Responsável: .......................................................

Nome(s) do(s) Representante(s) Legal(ais) da LICITANTE: ......................................................

Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) da LICITANTE: ......................................................

ANEXO VI

ANÁLISE CONTÁBIL E FINANCEIRA
(Anexo a ser apresentado nos termos dos subitens 14.3.2.3 e 14.3.3 do Edital.)

#DIV/0!

LC - LIQUIDEZ CORRENTE = 

LG - LIQUIDEZ GERAL =

#DIV/0!=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

=
Ativo Circulante

Passivo Circulante

SG - SOLVÊNCIA GERAL =

=

=
Ativo Total

#DIV/0!

=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
=

0,00

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
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ANEXO VII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR 

 
(Modelo de declaração a ser apresentado nos termos do item 14.5 do Edital) 

 
 
 
 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09/2021 
 
 
 

A Empresa _________________________ CNPJ n°_____________________, sediada no município 

de ___________________, por seu(s) Representante(s) Legal(ais) abaixo assinado(s), DECLARA, 

sob as penalidades da Lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, na forma da lei. 

 
(Assinalar a “Ressalva” a seguir, caso ocorra a situação) 

 
[      ]    Ressalva:      emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz. 

 
 
Declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem quaisquer fatos impeditivos para 

sua participação no presente processo licitatório, especialmente em relação àqueles descritos nos 

artigos 37, §1º, e 38 e 44 da Lei n° 13.303/2016, ciente a obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

Assume, ainda, esta Empresa, Inteira responsabilidade pela veracidade de todas as informações 

prestadas. 

 
 
 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais)  

(CI n.º e/ou CPF) 
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ANEXO VIII 
MODELO DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 49-B DA LEI 

ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
 

(Modelo de declaração a ser apresentado na fase da contratação, conforme alínea “d” do item 18.2 do 
Edital) 

 
 
 
 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09/2021 
 
 
 
 

A Empresa _________________________ CNPJ n°_____________________, sediada no município 

de ___________________, por seu(s) Representante(s) Legal(ais) abaixo assinado(s), DECLARA, 

sob as penalidades da Lei, em especial o art. 49-B da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, 

que não prestarão serviço a órgãos e entidades do Município os trabalhadores declarados inelegíveis 

em resultado de decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado relativa a, pelo 

menos, uma das seguintes situações:  

I) representação contra sua pessoa julgada procedente pela Justiça Eleitoral em processo de abuso 

do poder econômico ou político;  

II) condenação por crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública ou o 

patrimônio público. 

Possuímos ciência da nossa obrigação de comunicar à CONTRATANTE quaisquer fatos 

supervenientes que alterem a situação de nossos trabalhadores. 

 
 
 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais)  

(CI n.º e/ou CPF) 
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ANEXO IX 
MINUTA DE CONTRATO 

 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE 
ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE 
SOFTWARE UTILIZANDO PRÁTICAS ÁGEIS, ANÁLISE E 
SUPORTE À INFRAESTRUTURA DE OPERAÇÃO, ON-SITE, 
MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, NA 
MODALIDADE POSTO DE TRABALHO PRESENCIAL.  

Processo Administrativo nº 01-044.518/21-61 

Instrumento Jurídico nº _______________________________ 

CONTRATANTE: Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS 
Endereço: Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte, MG, CEP 30.455-902 
CNPJ: 41.657.081/0001-84 
Representante legal: Diogo Oscar Borges Prosdocimi – Presidente 
CPF: 060.626.066-84 
 
CONTRATADA: ............................  
Endereço: ...................... 
CNPJ: ...................  
Representante legal: .................... – <cargo> 
CPF: ........................... 

As partes acima qualificadas celebram este Contrato, sendo o presente regido pelas normas da Lei 
Federal nº 13.303/16 e suas modificações posteriores, pelo Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos da BHTRANS e pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO E GERENCIAMENTO 

1.1. O presente Contrato está vinculado ao Pregão Eletrônico n.º 09/2021 e à proposta da 
Contratada, que integram este documento, independentemente de transcrição. 

1.2. A gestão e fiscalização deste Contrato, por parte da Contratante, serão exercidas pela Diretoria 
de Planejamento e Informação – DPI e pela Gerência de Pesquisas e Tecnologia da Informação – 
GEPTI, respectivamente, observado o disposto no subitem seguinte. 

1.2.1. O Gestor e o Fiscal deste contrato, por parte da Contratante, serão designados nominalmente 
mediante publicação de portaria no Diário Oficial do Município. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços técnicos de análise, desenvolvimento e 
manutenção de software utilizando práticas ágeis, análise e suporte à infraestrutura de operação, on-
site, mediante cessão de mão de obra exclusiva, na modalidade posto de trabalho presencial, 
conforme especificações técnicas explicitados no Termo de Referência – Anexo I, no Fluxo 
Operacional do Processo de Atendimento e da Prestação do Serviço – Apêndice I, no Ambiente 
Operacional dos Sistemas e Serviços relacionados à Infraestrutura – Apêndice II, no Indicadores de 
Qualidade dos Serviços Prestados – Apêndice III, no Termo de Confidencialidade – Apêndice IV, na 
Planilha de Preços de Referência – Anexo II A a G e nesta Minuta de Contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO E DO REAJUSTE 

R E G I S T R O 

Nº Contrato:__________ /_______ 

Livro: ________ Folha: _________ 
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4.1. O valor global deste Contrato é R$ ................(...................), obtido ..............................................., 
e conforme proposta da Contratada autuada no processo. 

4.2. No valor estabelecido no subitem anterior estão incluídos todos os impostos, taxas, transportes e 
demais custos diretos e indiretos aplicáveis e constituirá a única remuneração pela prestação do 
serviço contratado. 

4.3. O Contrato, se necessário, será reajustado mediante iniciativa da Contratada, desde que 
observados o interregno mínimo de 1 (um) ano a contar da data limite para apresentação da 
proposta ou do último reajuste, tendo como base a variação do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IPCA/IBGE). 

4.3.1. Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir da solicitação da Contratada. 

4.3.2. Caso haja interesse entre as partes, o índice de reajuste poderá ser negociado. 

4.4. A repactuação de preços deverá ser realizada, no que toca aos itens salariais da proposta 
comercial, com base nos percentuais concedidos à respectiva categoria profissional em Convenção 
Coletiva de Trabalho ou em Dissídio Coletivo de Trabalho. 

4.4.1. A repactuação de preços ocorrerá após o transcurso de 01 (um) ano, contado da apresentação 
da proposta comercial, e terá como base o disposto na Convenção Coletiva de Trabalho ou no 
Dissídio Coletivo de Trabalho vigente. 

4.4.2. As demais regras relativas à repactuação estão dispostas no item 7 do Termo de Referência – 
Anexo I. 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente contratação serão providas por recursos próprios consignados 
no orçamento da Contratante à Conta Contábil n.º 314.00.14, Centro de Custo 08080, Funcional 
Programática n.º 26.452.060.2567, Natureza de Despesa 33.90.40, Item 03, Fonte 03.07, Subação 
0001, Unidade Orçamentária 2709 e Unidade Administrativa 1100. 

CLÁUSULA SEXTA – DA ACEITAÇÃO DO OBJETO 

6.1. Os serviços deverão ser entregues em conformidade com as especificações constantes neste 
Instrumento e anexos correspondentes. 

6.2. Na hipótese do objeto entregue não atender às exigências especificadas, ficará a Contratada 
obrigada a fazer todas as modificações necessárias, sem ensejar qualquer ônus para a Contratante, 
independentemente do vencimento deste Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Sem prejuízo das disposições previstas em lei e outras contidas neste Instrumento, são obrigações 
da Contratada: 

7.1. Garantir a prestação do serviço nos moldes do instrumento convocatório e deste Contrato, sendo 
vedada qualquer conduta comissiva ou omissiva que possa acarretar descontinuidade ou falha na 
execução do Contrato. 
 
7.2. Decidir sobre as alterações na forma de prestação do serviço, tais como negociação de folgas ou 
compensação de jornada. 
 
7.3. Informar sobre eventuais demissões e substituições, no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar das 
respectivas ocorrências. 
 
7.4. Fornecer, sempre que solicitado pela Contratante, cópia integral da folha de pagamento. 
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7.5. Responsabilizar-se pelos danos causados por seus empregados, em virtude de dolo ou culpa, 
aos equipamentos e demais bens, da Contratante, ou de terceiros, quando da execução do objeto 
deste Contrato. 
 
7.6. Corrigir, às suas expensas, dentro do prazo estipulado pela Contratante, todos os serviços 
executados em que se verificarem imperfeições, vícios ou incorreções. 
 
7.7. Cumprir as exigências de segurança e medicina do trabalho, conforme disposto na Portaria nº 
3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego. 
 
7.8. Manter, pelo menos, 1 (um) preposto com poderes para representá-la nos casos de emergências 
e para solucionar casos relacionados à execução dos serviços, disponibilizando um número de 
telefone para contato. 
 
7.9. Prestar as informações solicitadas pela Contratante dentro do prazo designado. 
 
7.10. Assegurar que os empregados que estejam atuando para o atendimento do objeto deste 
Contrato não realizem horas extras sem prévia autorização formal da Contratante. 
 
7.11. Facilitar o acompanhamento e controle dos serviços contratados. 
 
7.12. Cientificar a Contratante, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade verificada na 
execução das atividades. 
 
7.13. Arcar com o pagamento de todos os tributos e contribuições federais, estaduais e municipais 
devidos em decorrência do objeto deste contrato, exceto aqueles retidos pela Contratante na forma 
da lei. 
 
7.14. Ressarcir a Contratante por eventuais danos, extravios de documentos e prejuízos que lhe 
forem causados por seu empregado ou preposto, na execução deste Contrato, ou ainda tributos, 
impostos, taxas etc. que aquele recolha junto à fazenda pública na condição de responsável tributário 
(art. 128, Código Tributário Nacional). 
 
7.15. Abster-se de fazer qualquer menção por escrito ao nome, ou tampouco divulgar a imagem da 
Contratante para fins de publicidade própria, sem sua prévia e expressa autorização, sob pena de 
responder judicialmente pela não observância do aqui disposto. 
 
7.16. Não utilizar, exceto mediante prévia e expressa anuência da Contratante, qualquer nome, 
marca, logotipo, símbolo ou imagem de propriedade da Contratante. 
 
7.17. Manter, durante toda a vigência deste Contrato, todas as condições de habilitação exigidas na 
licitação. 
 
7.18. Recrutar, em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os empregados necessários à 
execução dos serviços, observadas a idoneidade moral e profissional, cabendo-lhe exclusivamente 
responder pelos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários previstos na legislação vigente e 
quaisquer outros que decorram de sua condição de empregadora. 
 
7.19. Empregar, na execução dos serviços, empregados aptos e qualificados para o desempenho das 
funções, com exames médicos periódicos atualizados, devendo ser comprovados no primeiro dia da 
execução dos serviços e em igual data anualmente, em caso de prorrogação contratual. 
 
7.20. Orientar seus empregados quanto ao cumprimento das normas gerais de comportamento, 
confidencialidade, segurança e acesso às dependências da Contratante. 
 
7.21. Advertir ou substituir profissional reincidente no descumprimento de quaisquer de suas 
obrigações. 
 
7.22. Responsabilizar-se integralmente pelos resultados dos serviços contratados, 
observando a legislação federal, estadual ou municipal pertinente, bem como todos os 
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deveres que disciplinam a relação entre as empresas e seus empregados, dentre os quais os de 
segurança e prevenção de acidentes, de saúde do trabalhador, os tributários e os previdenciários. 
 
7.23. Responsabilizar-se integralmente pelo pagamento de multas relativas aos encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais, inclusive comerciais, resultantes da má gestão dos serviços 
contratados, da sua imperfeita execução ou descumprimento parcial ou integral de quaisquer dos 
deveres contratuais assumidos. 
 
7.24. Prestar todos os serviços assumidos com presteza, agilidade, tempestividade, eficácia e 
eficiência, respeitados os parâmetros estabelecidos; 
 
7.25. Descontar das notas fiscais/faturas, a título de dedução, as eventuais faltas, visando evitar 
vantagem ilícita em prejuízo da Contratante. 
 
7.26. Comunicar à Contratante, por escrito e no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, quaisquer 
alterações em seu contrato social, anexando os documentos comprobatórios das modificações ou da 
consolidação. 
 
7.27. Abster-se de apresentar ou cobrar, sob qualquer alegação, inclusive de fato superveniente, 
despesa diversa da expressamente determinada neste contrato. 
 
7.28. Cobrar os preços dos serviços em estrita conformidade com o estabelecido neste Contrato, 
abstendo-se de apresentar ou cobrar despesas diversas sob qualquer alegação, inclusive de fato 
superveniente. 
 
7.29. Dispor de canais ativos de comunicação com a Contratante, tais como telefone móvel, correio 
eletrônico, microcomputador e outros recursos complementares, necessários à transmissão dos 
dados. 
 
7.29.1. Os números de telefone, bem como o endereço de correio eletrônico, deverão ser mantidos 
atualizados junto à Contratante. 
 
7.30. Assumir inteira responsabilidade por quaisquer despesas relativas ao trabalhador em licença 
por motivo de saúde após a rescisão deste Contrato. 
 
7.31. Assumir, perante a Contratante, a responsabilidade por qualquer dano decorrente de ação de 
seus empregados. 
 
7.32. Abster-se de subcontratar, no todo ou em parte, os serviços objeto deste Contrato. 
 
7.33. Nomear PREPOSTO junto à Contratante para acompanhar e fiscalizar o cumprimento das 
obrigações contratuais. 
 
7.34. Nomear COORDENADOR junto à Contratante para alinhamento dos acordos e planejamentos, 
controles e execuções das atividades técnicas a serem realizadas, bem como o gerenciamento de 
cada um dos profissionais do seu quadro de recursos humanos que ocupam os postos de trabalho 
solicitados na OS. 
 
7.35. Garantir que seus empregados portem crachá de identificação de uso individual, nominal e com 
fotografia. 
 
7.36. Manter seus empregados cientes da obrigação de se apresentar no local dos serviços com boa 
apresentação pessoal. 
 
7.37. Orientar seus empregados sobre a obrigação de manter relacionamento cordial, urbano e 
respeitoso para com o pessoal da Contratante e visitantes. 
 
7.38. Registrar e controlar diariamente a assiduidade e pontualidade de seus empregados e as 
eventuais ocorrências de faltas, sem prejuízo da obrigação de prestar contas das suas 
atividades diárias ao fiscal deste Contrato. 
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7.39. Exigir que seus empregados observem as normas internas da Contratante. 
 
7.40. Assumir inteira responsabilidade por todas as obrigações decorrentes de acidentes do trabalho 
sofridos por seus empregados, ainda que ocorridos nas dependências da Contratante. 
 
7.41. Atender a Contratante nos horários determinados para a prestação ordinária dos serviços e, 
quando solicitado, em dias e horários extraordinários. 
 
7.42. Assumir a integral responsabilidade pela execução dos serviços defeituosos ou incorretos 
realizados por seus empregados. 
 
7.43. Substituir imediatamente o(s) empregado(s) que descumprir(em) regras de conduta profissional 
e moral durante a prestação dos serviços. 
 
7.44. Refazer ou corrigir os serviços justificadamente recusados pela Contratante, imediatamente 
após o comunicado, com absoluta prioridade e diligência, às suas expensas. 
 
7.45. Manter absoluto sigilo sobre as operações, dados, informações, documentos, especificações 
técnicas ou comerciais da Contratante, de seus clientes ou de terceiros de que tenha ciência ou que 
tenha acesso em razão dos serviços, sendo-lhe vedado divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou deles 
dar conhecimento a terceiros, sob as penas da lei. 
 
7.46. Efetuar regularmente o pagamento dos salários e demais benefícios a seu empregado, 
conforme prazo determinado na CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) da categoria. 
 
7.47. Fornecer mensalmente a seu empregado em serviço nas dependências da BHTRANS vales-
transportes (residência – trabalho/trabalho – residência) conforme prazo determinado na CCT 
(Convenção Coletiva de Trabalho) da categoria. 
 
7.48. Fornecer mensalmente a seu empregado em serviço nas dependências da BHTRANS auxílios-
alimentação/refeição, em valores não inferiores ao estipulado no Anexo IIl A a G – Modelo de 
Proposta Comercial, conforme prazo determinado na CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) da 
categoria. 
 
7.49. Contratar seguro em favor do seu empregado em serviço nas dependências da Contratante, 
caso obrigatório na forma de acordo coletivo da categoria a que estiver vinculado. 
 
7.50. Oferecer plano de saúde individual, em favor do seu empregado em serviço nas dependências 
da Contratante, desde o primeiro dia da execução deste contrato, observadas as carências 
necessárias e condições de acordo com a Lei Federal nº 9.656/1998 e regulamentação da ANS. 
 
7.51. Autorizar a Contratante a fazer o desconto nas notas fiscais e o pagamento direto dos salários e 
demais verbas trabalhistas aos empregados designados para a prestação dos serviços ora 
contratados, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte Contratada, até o 
momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
 
7.52. Cumprir as obrigações previstas no art. 14 do Decreto Municipal 15.562/2014, no que couberem 
ao objeto desta contratação.  

7.53. Não transferir ou ceder este Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio 
consentimento da Contratante. 

7.54. Não caucionar ou utilizar este Contrato em favor de terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio 
consentimento da Contratante. 

7.55. Realizar os treinamentos necessários para que seus empregados, ocupantes dos postos de 
trabalho, mantenham-se atualizados e tecnicamente capazes de executar demandas de tecnologia 
advindas do objeto desta contratação. 
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7.56. Promover a transferência de tecnologia e técnicas empregadas, no decorrer da execução 
contratual, sem perda de informações, incluindo a capacitação dos agentes públicos indicados pela 
Contratante. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Emitir as Ordens de Serviço solicitando a ocupação dos postos de trabalho por profissionais da 
Contratada. 
 
8.2. Proporcionar o fornecimento de todas as informações necessárias para que a Contratada possa 
cumprir suas obrigações dentro dos prazos e condições deste Contrato. 
 
8.3. Solicitar à Contratada e seu preposto todas as providências necessárias ao bom andamento dos 
serviços. 
 
8.4. Rejeitar justificadamente, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as 
respectivas especificações. 
 
8.5. Efetuar os pagamentos dentro das condições contratadas. 
 
8.6. Exercer a fiscalização dos serviços em conformidade com as especificações da Lei Federal 
13.303/2016, art. 40, especialmente de modo a conferir as notas fiscais/faturas, com as ressalvas ou 
deduções que se fizerem necessárias e com as disposições do Decreto Municipal n.º 15.562/2014. 
 
8.7. Prover todas as facilidades necessárias para que a Contratada possa cumprir suas obrigações 
dentro dos prazos e condições estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I. 
 
8.8. Solicitar a substituição do empregado que não estiver desempenhando suas atividades a 
contento, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência – Anexo I. 
 
8.9. Prestar à Contratada esclarecimentos e informações sobre desajustes ou problemas detectados 
na execução do objeto, exigindo da Contratada e seus prepostos todas as providências necessárias 
ao bom andamento dos serviços. 
 
8.10. Solicitar formalmente à Contratada, quando julgar necessário, que tome providências para que 
seus empregados ocupantes dos postos de trabalho descritos neste contrato realizem treinamentos. 

8.11. Deliberar sobre os casos omissos e não previstos, observadas as disposições da Lei Federal nº 
13.303/16, no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Contratante e/ou mediante acordo 
entre as partes. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1. A Contratada deverá emitir os documentos fiscais conforme legislação vigente e nominal à 
Contratante. 

9.1.1. Caso a Contratada se enquadre nas condições previstas no art. 1º do Decreto Municipal nº 
12.332/06, a mesma deverá informar no documento fiscal emitido o valor total do serviço, o valor do 
desconto, calculado pela aplicação da alíquota correspondente ao ISSQN isentado, conforme dispõe 
a Lei Municipal nº 9.145/06, e, ainda, o valor recebido ou devido em consequência da prestação do 
serviço. 

9.1.1.1. O desconto a que se refere o subitem anterior deverá ser discriminado no corpo do 
documento fiscal da seguinte forma: “Desconto conforme Lei Municipal nº 9.145/06.” 

9.2. Os documentos fiscais deverão ser entregues ao Fiscal do Contrato da Contratante que fará as 
conferências pertinentes e atestará o recebimento definitivo do objeto. 

9.3. Os pagamentos serão feitos de acordo com os serviços efetivamente executados pela 
Contratada e realizados somente mediante depósito bancário na conta da Contratada, 
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observado o disposto a seguir.  

9.3.1. O CNPJ dos documentos fiscais apresentados e da conta bancária deverão ser os mesmos da 
Contratada. 

9.4. O pagamento será realizado após 30 (trinta) dias a contar do recebimento ou do aceite da 
medição, mediante apresentação da nota fiscal / fatura.  

9.4.1. A Contratada deverá entregar a nota fiscal / fatura no prazo impreterível de 5 (cinco) dias a 
contar da data do recebimento dos serviços ou do aceite da medição.  

9.4.2. O atraso na entrega da nota fiscal / fatura pela Contratada ocasionará a dilação do prazo para 
pagamento no mesmo período temporal da inadimplência. 

9.5. Na hipótese da Contratada apresentar os documentos fiscais com alguma incorreção, a quitação 
será postergada por tantos dias úteis quantos forem os de atraso na data de sua apresentação na 
forma correta, sem qualquer ônus adicional para a Contratante. 

9.6. A devolução do faturamento não aprovado pela Contratante, em hipótese alguma, servirá de 
pretexto para que a Contratada suspenda ou interrompa a prestação dos serviços. 

9.7. Ocorrendo atraso no pagamento por culpa da Contratante, o valor devido será corrigido à razão 
de 1% (um por cento) ao mês, pro-rata-die, no período compreendido entre o vencimento e o efetivo 
pagamento. 

9.8. As demais condições de pagamento estão dispostas no item 4 do Termo de Referência – Anexo 
I. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pela inexecução parcial ou total do objeto e demais condições resultantes desta contratação poderão 
ser aplicadas à Contratada, garantida a prévia defesa, as sanções relacionadas a seguir, nos termos 
da Lei Federal nº 13.303/16 e no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Contratante: 

10.1. Advertência. 

10.2. Multas, nas seguintes condições: 

10.2.1. Descumprir os níveis mínimos de serviço dos indicadores de atendimento no prazo (IAP) e de 
satisfação do atendimento (ISA), aferido pelo Indicador Final de Resultado (IFR) = (2 * IAP + ISA) / 3, 
que considera os tickets finalizados em relatório consolidado e gerado mensalmente na CA SDM, 
resultante dos Acordos de Nível de Serviço previamente estabelecidos entre a Contratante e a 
Contratada. Tal evento sujeitará a Contratada aos redutores de pagamento previstos no Apêndice III 
do Termo de Referência – Anexo I; 

10.2.2. Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia corrido de atraso, na 
execução dos serviços, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), correspondente 
a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor global deste Contrato; 

10.2.3. Multa de até 3% (três) sobre o valor global deste Contrato, quando houver o descumprimento 
das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas, nos termos abaixo: 

a) deixar de ocupar posto de trabalho, previamente demandado à Contratada, e acordado por meio 
de Ordem de Serviço emitida pela Contratante; 

b) designar profissional, para ocupação de posto de trabalho, que não atenda aos requisitos de 
qualificação técnica, habilidades e demais competências profissionais exigidas neste instrumento, 
seja por análise curricular, seja pela incapacidade do profissional no decurso da execução das tarefas 
no âmbito da prestação do serviço, por 3 (três) vezes consecutivas no âmbito da mesma Ordem de 
Serviço, ou por 3 (vezes) vezes alternadas no período de 6 (seis) meses no âmbito do Contrato; 

c) deixar de manter as condições de (habilitação/contratação) durante o prazo de vigência 
deste contrato; 
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d) permanecer inadimplente após a aplicação de advertência; 

e) deixar de regularizar, no prazo definido pela Contratante, os documentos exigidos na legislação, 
para fins de liquidação e pagamento da despesa; 

f) deixar de complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Contratante; 

g) não devolver os valores pagos indevidamente pela Contratante; 

h) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto deste Contrato; 

i) utilizar as dependências da Contratante para fins diversos do objeto deste Contrato; 

j) tolerar, no cumprimento deste Contrato, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão corporal 
ou consequências letais a qualquer pessoa; 

k) deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual - EPI, quando exigido, aos seus 
empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão 
de obra; 

l) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em 
especial quando solicitado pela Contratante; 

m) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de 
obra; 

n) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade; 

o) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vales-refeição, seguros, encargos 
fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução 
do contrato nas datas avençadas; 

p) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária 
regularizada; 

10.2.4. Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor global deste Contrato, na hipótese de a 
Contratada prestar o serviço em desacordo com as especificações, condições e qualidade 
contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que 
se destina; 

10.2.5. Multa indenizatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor global deste Contrato, quando a 
Contratada der causa à rescisão do Contrato; 

10.2.6. A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação superveniente de 
outras multas previstas no item 10.2, cumulando-se os respectivos valores. 

10.2.7. O pagamento das multas a que se refere esta cláusula não exime a Contratada da reparação 
das eventuais perdas e danos ou prejuízos que causar à Contratante ou a terceiros, em decorrência 
da execução deste Contrato. 

10.2.8. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente a outras sanções administrativas. 

10.2.8.1. Caso a Contratada deixe de pagar a multa aplicada, o valor correspondente será executado 
observando-se os seguintes critérios: 

a) O valor será descontado dos valores devidos à Contratada;  

b) O valor será descontado da garantia prestada. 

c) O valor será cobrado judicialmente. 
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10.2.8.2. Se a multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 
Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

10.3. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como inexecução total 
do Contrato, devendo rescindir-se os instrumentos respectivos, salvo razões de interesse público 
devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação. 

10.4. Sustação de pagamentos de qualquer fatura, no todo ou em parte, pelo fornecimento do objeto 
em desacordo com o estabelecido. 

10.5. Suspensão temporária dos direitos de contratar com a Administração, nos termos da Lei Federal 
nº 13.303/16. 

10.5.1. O descumprimento reiterado de obrigações contratuais é hipótese de aplicação da penalidade 
de suspensão temporária dos direitos de contratar com a Administração, bem como a ocorrência de 
ato ou fato identificado no caso concreto, em regular processo administrativo, que implique em lesão 
grave ao interesse público. 

10.6. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, garantidos os princípios 
da ampla defesa e do contraditório. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA 

11.1. A Contratada deverá apresentar, em até 10 (dez) dias úteis contados da data de assinatura 
deste contrato, garantia de contratação, no valor de R$ ........ ( .....................................), 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste Contrato.  

11.2. A garantia prevista deverá ser prestada em uma das modalidades previstas no § 1º do art. 70 da 
Lei Federal nº 13.303/16. 

11.2.1. A caução em dinheiro só será devolvida após o cumprimento total das obrigações contratuais. 

11.2.2. Se a garantia de que trata o caput consistir em seguro garantia ou fiança bancária a mesma 
deverá ter, no mínimo, a vigência deste instrumento. 
 
11.2.3. Nos casos de obras e serviços de engenharia a garantia de que trata o artigo deverá ter a 
vigência de, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias superior à vigência deste instrumento. 

11.3. A Contratante poderá utilizar, total ou parcialmente, da garantia exigida para se ressarcir de 
multas estabelecidas no Contrato. 

11.4. O valor da garantia poderá ser utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer 
obrigação, inclusive indenização a terceiros, obrigando-se a Contratada a fazer a respectiva 
reposição no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, contado da data em que 
for notificada. 

11.5. A garantia somente será liberada ou restituída após a execução de todas as obrigações 
contratuais e desde que não haja no plano administrativo, pendência de qualquer reclamação a elas 
relativas. 

11.6. Em havendo prorrogação deste Contrato, a garantia de contratação deverá ser prorrogada ou 
substituída, contemplando o novo prazo. 

11.6.1. Igual procedimento deverá ser feito caso ocorra aditamento contratual que altere o valor 
contratado. 

11.7. Rescindido o Contrato por culpa da Contratada, perderá esta, em favor da Contratante, a 
garantia prestada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
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12.1. Desde que não altere a natureza do objeto contratado ou descumpra o dever de licitar, este 
Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nos termos do art. 81 da Lei Federal nº 
13.303/16. 

12.2. As alterações contratuais serão formalizadas através de Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PROTEÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO, DADOS 
PESSOAIS E/OU BASE DE DADOS 

13.1. A Contratada obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda informação, 
dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de licenciamento ou da 
operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei n° 13.709/2018, suas alterações e 
regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no presente instrumento 
contratual.  

13.1.1. A Contratada obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes visando 
a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, dados pessoais e/ou base 
de dados a que se tenha acesso a fim de evitar acessos não autorizados, acidentes, vazamentos 
acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma 
de tratamento não previstos.  

13.1.2. A Contratada deve assegurar-se de que seus colaboradores, consultores e/ou prestadores de 
serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou conhecimento da informação 
e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, confidencialidade e sigilo.  

13.1.3. A Contratada não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base de dados a que 
tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento contratual.  

13.1.4. A Contratada não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia autorização 
escrita, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em razão do 
cumprimento do objeto deste instrumento contratual.  

13.1.4.1. A Contratada obriga-se a fornecer informação, dados pessoais e/ou base de dados 
estritamente necessários caso quando a transmissão autorizada a terceiros durante o cumprimento 
do objeto descrito neste instrumento contratual.  

13.1.5. A Contratada fica obrigada a devolver todos os documentos, registros e cópias que 
contenham informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a 
execução do cumprimento do objeto deste instrumento contratual no prazo de 30 (trinta) dias corridos, 
contados da data da ocorrência de qualquer uma das hipóteses de extinção do contrato, restando 
autorizada a conservação apenas nas hipóteses legalmente previstas.  

13.1.5.1. À Contratada não será permitida deter cópias ou backups, informação, dados pessoais e/ou 
base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do objeto deste 
instrumento contratual.  

13.1.5.1.1. A Contratada deverá eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse em 
razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual tão logo não haja necessidade de 
realizar seu tratamento.  

13.1.6. A Contratada deverá notificar, imediatamente, a Contratante no caso de vazamento, perda 
parcial ou total de informação, dados pessoais e/ou base de dados. 

13.1.6.1. A notificação não eximirá a Contratada das obrigações e/ou sanções que possam incidir em 
razão de perda de informação, dados pessoais e/ou base de dados.  

13.1.6.2. A Contratada que descumprir nos Termos da Lei n° 13.709/2018 suas alterações e 
regulamentações posteriores, durante ou após a execução do objeto descrito no presente instrumento 
contratual fica obrigado a assumir total responsabilidade e ressarcimento por todo e qualquer dano 
e/ou prejuízo sofrido, incluindo sanções aplicadas pela autoridade competente. 
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13.1.7. A Contratada fica obrigada a manter preposto para comunicação com Contratante para os 
assuntos pertinentes à Lei n. 13.709/2018 suas alterações e regulamentações posteriores.  

13.1.8. O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na presente cláusula, 
permanecerão em vigor após a extinção das relações entre a Contratada e a Contratante, bem como, 
entre a Contratada e os seus colaboradores, subcontratos, consultores e/ou prestadores de serviços, 
sob pena das sanções previstas na Lei n° 13.709/2018, suas alterações e regulamentações 
posteriores, salvo decisão judicial contrária. 

13.1.9. O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula sujeitará a 
Contratada a processo administrativo para apuração de responsabilidade e, consequente, sanção, 
sem prejuízo de outras cominações cíveis e penais.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EXTINÇÃO E DA RESCISÃO 

14.1. Este Contrato resultará extinto ao término do prazo de sua vigência ou pela completa execução 
do seu objeto.  

14.2. A Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, independentemente de 
aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos a seguir: 

a) descumprimento ou o cumprimento irregular ou incompleto de cláusulas contratuais, 
especificações, projetos ou prazos;  

b) atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

c) subcontratação do objeto contratual quando vetada pela Contratante; 

d) subcontratação do objeto contratual a quem não atenda às condições de habilitação e/ou sem 
prévia autorização da Contratante; 

e) fusão, cisão, incorporação, ou associação da Contratada com outrem, não admitidas no 
instrumento convocatório e no contrato e sem prévia autorização da Contratante; 

f) desatendimento das determinações regulares do gestor e/ou do fiscal do contrato;  

g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 

h) decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  

i) dissolução da sociedade ou o falecimento da contratada;  

j) razões de interesse da Contratante, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
exaradas no processo interno;  

k) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução 
do contrato; 

l) descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) 
anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze) anos;  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA MATRIZ DE RISCO 

 

ITEM NATUREZA 
DESCRIÇÃO DO 

RISCO 
CONSEQUÊNCIA RESPONSABILIDADE 
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1 
ADMINISTRATIVA E 

FINANCEIRA 

Rescisão unilateral, 
insolvência, ou 
qualquer outra 
situação que 
demonstre a 
incapacidade da 
CONTRATADA em 
dar continuidade à 
prestação dos 
serviços durante a 
vigência do Contrato. 

A CONTRATANTE 
não ter mais a 
prestação do 
serviço. 

CONTRATADA 

Interrupção dos 
serviços. 

2 
ADMINISTRATIVA E 

FINANCEIRA 

Falência da 
CONTRATADA 
durante a vigência do 
Contrato. 

A CONTRATANTE 
não ter mais a 
prestação do 
serviço. CONTRATADA 

Interrupção dos 
serviços. 

3 OPERACIONAL 
Descontinuidade 
contratual. 

Paralisação na 
prestação dos 
serviços. 

CONTRATANTE 

4 OPERACIONAL 
Falta de pagamento 
das parcelas 
adimplidas. 

Suspensão dos 
serviços pela 
CONTRATADA. 

CONTRATANTE 

5 OPERACIONAL 

Atraso na mobilização 
inicial da equipe de 
profissionais para 
ocupação dos postos 
de trabalho, 
ocasionado por 
demora na 
contratação e 
dificuldade de seleção 
de candidatos 
qualificados. 

Indisponibilidade de 
serviços de 
desenvolvimento de 
novas demandas e 
atrasos ou 
paralisação na 
resolução de 
incidentes e 
problemas 
sistêmicos e de 
infraestrutura. 

CONTRATADA 

6 OPERACIONAL 

Substituição de 
profissionais que não 
atendam aos 
requisitos de 
qualificação técnica, 
habilidades e demais 
competências 
profissionais exigidas 
no edital, seja por 
análise curricular, seja 
pela incapacidade do 
profissional no 
decurso da execução 
das tarefas no âmbito 
da prestação do 
serviço. 

Limitação 
temporária na 
prestação dos 
serviços de 
desenvolvimento de 
novas demandas e 
atrasos ou 
paralisação na 
resolução de 
incidentes e 
problemas 
sistêmicos e de 
infraestrutura. 

CONTRATADA 

7 OPERACIONAL 

Ocorrência de um 
evento fortuito que 
impossibilite o 
profissional de ocupar 
o posto de trabalho. 

Limitação 
temporária da 
prestação dos 
serviços. 

CONTRATADA 
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8 OPERACIONAL 

CONTRATADA não 
efetuar regularmente o 
pagamento dos 
salários e demais 
benefícios a seu 
empregado, no 
máximo até o quinto 
dia útil do mês 
subsequente ao 
trabalhado. 

Desgaste no 
relacionamento com 
a CONTRATADA, 
não pagamento das 
faturas mensais, 
acionamento 
judicial. 

CONTRATADA 

9 OPERACIONAL 

CONTRATADA não 
efetuar as devidas 
comprovações 
exigidas no contrato, 
ocasionando demora 
no pagamento das 
parcelas. 

Desgaste no 
relacionamento com 
a CONTRATADA, 
demora no 
pagamento das 
faturas mensais. 

CONTRATADA 

10 OPERACIONAL 

CONTRATANTE 
demorar na análise 
das comprovações 
exigidas no contrato, 
ocasionando demora 
no pagamento das 
parcelas. 

Desgaste no 
relacionamento com 
a CONTRATADA, 
demora no 
pagamento das 
faturas mensais. 

CONTRATANTE 

11 OPERACIONAL 

Profissional 
responsável pelo 
suporte à 
infraestrutura de 
operação não ser 
suficientemente 
capacitado. 

Atraso na solução 
de problemas e 
incidentes de 
infraestrutura, com 
interrupção dos 
serviços. 

CONTRATADA 

12 OPERACIONAL 

CONTRATADA não 
priorizar 
adequadamente os 
chamados abertos 
pela CONTRATANTE. 

Atraso na solução 
de demandas, 
problemas e 
incidentes. 

CONTRATADA 

13 OPERACIONAL 

CONTRATANTE não 
conseguir entrar em 
contato com o 
PREPOSTO quando 
necessário. 

Desgaste no 
relacionamento com 
A CONTRATADA e 
atraso na resolução 
de problemas 
administrativos do 
contrato. 

CONTRATADA 

14 OPERACIONAL 

Falta de 
comprometimento dos 
usuários da 
CONTRATANTE no 
correto preenchimento 
e interação nos tickets 
abertos na CA SDM. 

Dificuldade na 
mensuração dos 
indicadores de 
qualidade da 
prestação dos 
serviços. 

CONTRATANTE 

15 OPERACIONAL 

Falta de 
comprometimento dos 
profissionais da 
CONTRATADA no 
correto preenchimento 
e interação nos tickets 
abertos na CA SDM. 

Dificuldade na 
mensuração dos 
indicadores de 
qualidade da 
prestação dos 
serviços. 

CONTRATADA 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 



 

 

BHTRANS – PE n.º 09/2021 – Anexo IX – Minuta de Contrato – Página 14 de 14 

As partes contratantes elegem o foro da comarca de Belo Horizonte, renunciando expressamente a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, 
com as testemunhas abaixo. 
 
Belo Horizonte,            de                                    de           .  
 
 
 
 

 (Nome) 
(Cargo) 

(Razão Social da Contratada) 

Diogo Oscar Borges Prosdocimi  
Presidente 

Empresa de Transportes e Trânsito de Belo 
Horizonte S/A – BHTRANS 

 
 
Testemunhas: 

1 . ........................................................... 
Nome: 
CPF: 

2 . ........................................................... 
Nome: 
CPF: 

 


