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1 – INTRODUÇÃO 

O presente Termo de Referência 
credenciamento de empresas para
Compartilhamento de Bicicletas (Comp
Município de Belo Horizonte e indic
apresentadas.  

A Prefeitura de Belo Horizonte, atravé
cidade por meio de sistemas de comp
edital, um segundo Chamamento Pú
manutenção e operação de Sistemas d
de Belo Horizonte”. 

2 – JUSTIFICATIVA 

De acordo com definições contidas n
PlanMob-BH 2030 – instituído pelo D
cicloviária da cidade foi concebida com
Transporte” por metrô e ônibus de Belo

A rede cicloviária planejada para o mu
programa de incentivo ao uso da bicicle
do PlanMob-BH. 

                              Figura 01: Eixos da Mobi
                              Fonte: PlanMob-BH: EIX
 
O eixo Mobilidade Ativa do PlanMob-B
adequada acessível para a circulação
ações nas vias (calçadas, travessias e
e indicativa), além de ações educativas
apoio às medidas previstas. 

Principais medidas previstas no PlanMo

a) Implantar gradativamente a Rede C
b) Implantação de paraciclos (supor

demanda.  

ANEXO I 
ERMO DE REFERÊNCIA 

 
s para instalação, manutenção e operação de Sistemas 
ompartilhadas e integradas) com Estação no Município 

Horizonte. 

 apresenta o detalhamento dos requisitos neces
ra instalação, manutenção e operação de Sist
partilhadas e Integradas) com estação em espaços p

dica as condições para elaboração das propostas 

avés da BHTRANS, com o intuito de ampliar o atend
partilhamento de bicicletas, publicará, simultaneamen

Público para: “Credenciamento de empresas para in
s de Compartilhamento de Bicicletas sem Estação no 

 no Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Belo Ho
 Decreto Nº 15.317, de 02 de setembro de 2013, tod
como rede alimentadora da denominada “Rede Estrut
elo Horizonte.  

município de Belo Horizonte faz parte do Programa Pe
icleta em Belo Horizonte - do eixo denominado “Mobilid

 

obilidade 
IXO MOBILIDADE ATIVA (2017). 

BH tem como objetivo principal dotar a cidade de infr
ão de pessoas em modos de transporte ativos, cont
 e infraestruturas para ciclistas), na sinalização (regula

vas e de incentivo na utilização desses modos e outras

Mob-BH relativas ao programa Pedala BH: 

 Cicloviária.  
orte para estacionar bicicletas) nas vias e locais d

as de 
io de Belo 

essários ao 
istemas de 
 públicos do 

as a serem 

endimento à 
ente a esse 
 instalação, 
o Município 

Horizonte – 
toda a rede 
ruturante de 
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ilidade Ativa” 

nfraestrutura 
ntemplando 

ulamentação 
as ações de 

 de grande 



c) Implantação de bicicletários (local c
d) Incentivar o Uso da Bicicleta. 
e) Integrar a bicicleta aos demais mod
f) Ampliar sistema de bicicletas pú
g) Implantar equipamentos de apoio e
h) Melhorar a governança do Pedala B
 
As figuras apresentadas a seguir apres
situação atual, e as planejadas para os
constantes do PlanMob- BH: 

    Figura 02: Mapa das Rotas Cicloviárias p
    Fonte: BHTRANS (2017) 
 

Os mapas a seguir apresentam as m
município de Belo Horizonte para os c
constantes do PlanMob- BH: 

l controlado para estacionar bicicletas).  

odos de transporte.  
úblicas (Bike BH). 
 e ações de suporte. 

a BH. 

esentam as redes cicloviárias do município de Belo Hor
 os cenários de curto (2020), médio (2025) e longo (203

 

planejadas para o curto prazo (2020) e implantadas (2017) 

 metas de implementação de infraestrutura cicloviár
s cenários de curto (2020), médio (2025) e longo (203

orizonte, na 
030) prazos 

 

iária para o 
030) prazos 



Figura 03: Redes Cicloviárias Planejadas 
Fonte: PlanMob-BH: EIXO MOBILIDADE AT
 
A infraestrutura cicloviária prevista no P
rotas cicláveis, incluindo-se as ruas de 

a) Curto Prazo (2020): 400 km. 
b) Médio Prazo (2025): 750 km. 
c) Longo Prazo (2030): 1000 km. 
 
Atualmente Belo Horizonte possui 89
trechos implantados em parques munic

Todas as ações, projetos e obras do
Trabalho – GT Pedala BH, em reuniõe
interessado no tema.  

Em 2017, no âmbito do GT Pedala BH
do atual Prefeito de Belo Horizonte, S
Bicicleta de BH – PlanBici-BH estrutura
com ações e metas previstas para o pe

O plano está estruturado em 6 (seis) e
Bicicletas Compartilhadas; Comunicaçã
e Transparência e Legislação e Financi
 
Um dado relevante é que, em 2012, se
percentual de viagens realizadas por 
percentual corresponde a 26.257 viage
espera-se que, em 2020, as viagens
correspondendo a aproximadamente 14
469.000 viagens. 

Sistema de Bicicleta Compartilhada – B

A implantação de sistemas de comp
cidades que têm como meta o aument
importante na sua integração com o sis

 ATIVA – PROGRAMA “PEDALA BH” (2017) 

o PlanMob-BH prevê a implementação  de ciclovias, cic
e Zonas 30 correspondendo à seguinte quilometragem

89,93 km de ciclovias e ciclofaixas implementadas,
nicipais. 

do programa são debatidos e consolidados com o 
iões mensais. O GT é aberto à participação de qualque

BH, com grande participação da sociedade civil e por s
 Sr. Alexandre Kalil, foi desenvolvido o Plano de Mobi
urado a partir das metas de curto prazo do PlanMob-BH
período entre 2017 e 2020. 

) eixos, a saber: Infraestrutura e Circulação; Integraçã
ação, Educação e Mobilização; Governança, Produção 
nciamento.  

 segundo dados da Pesquisa Origem/Destino Domiciliar
or bicicleta era de 0,4% do total das viagens em dia
gens. A partir da realização das ações previstas no Pla
ns em bicicleta alcancem 2% do total de viagens r
 141.600 viagens; 4% em 2025, 297.800 viagens; e 6%

Bike BH 

mpartilhamento de bicicletas é fundamental e estrat
nto dos deslocamentos por esse modo e representa u

sistema de transporte coletivo. 

 

ciclofaixas e 
m: 

s, incluindo 

o Grupo de 
uer cidadão 

r solicitação 
bilidade por 
BH, ou seja, 

ção Modal e 
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liar - 2012, o 
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Em 2014, o Instituto de Políticas de 
Planejamento de Sistemas de Bicicleta
pretendiam implementar sistemas de co

O Guia apresenta os principais bene
compartilhadas: 

a) Redução de congestionamentos e m
 

b) Melhoria da acessibilidade geral; 
 
c) Aumento dos sistemas de transport
 
d) Melhoria da imagem do ciclismo; 
 
e) Fornecimento de serviços complem
 
f) Melhoria da saúde dos moradores;
 
g) Atração de novos ciclistas; 
 
h) Melhoria da imagem e identificação
 
i) Geração de investimentos na indús
 
Em Belo Horizonte, o sistema atual (Bi
2014. O sistema está estruturado atra
para implantação, manutenção e oper
compartilhado” com vigência de 60 mes

O sistema tem como órgão gestor a
BHTRANS e é operado pela empresa S

O prazo de vigência do atual contrato e

Espera-se, com a implantação de um
Horizonte, um aumento significativo do 

3 – DEFINIÇÕES BÁSICAS 

As definições e conceitos adotados são

a) BICICLETA: veículo de propulsão 
Código de Trânsito Brasileiro, similar à 

b) BICICLETA ELÉTRICA: Bicicleta E
motor elétrico acionado por meio do mo

c) BICICLETA DE USO COMPARTIL
previamente definidas, no espaço púb
mediante controle eletrônico;  

d) BICICLETÁRIO: local, na via ou fora

e) CALÇADA: parte da via, normalmen
de veículos, reservada ao trânsito de
urbano, sinalização, vegetação e outros

f) CANTEIRO CENTRAL: obstáculo fís
eventualmente substituído por marcas v

1 ITDP – Sigla em inglês para Institute for T

e Transporte e Desenvolvimento - ITDP1publicou o 
letas Compartilhadas” com o objetivo de auxiliar as cid
 compartilhamento de bicicletas. 

nefícios às cidades que implementam sistemas de 

 e melhoria da qualidade do ar; 

orte de massa; 

ementares ao transporte público; 

s; 

ão da marca de uma cidade; 

ústria local. 

BikeBH) foi licitado em 2013 e iniciou sua operação em
través de um termo de “Permissão para uso do espaç
eração de rede de estações para retirada de bicicleta
eses.  

r a Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Ho
a Serttel Ltda, com patrocínio do Banco Itaú S.A. 

 encerra-se em 09 de abril de 2019. 

um novo sistema de compartilhamento de bicicletas
do número de usuários desse serviço. 

ão pertinentes a este Instrumento, conforme segue:  

o humana, dotado de duas rodas, não sendo, para 
 à motocicleta, motoneta e ciclomotor;  

 Elétrica com Pedal Assistido, ou seja, com funciona
movimento dos pedais; 

ILHADO: Bicicleta especialmente disponibilizada em
úblico, para uso compartilhado, através de autorizaçã

ra dela, destinado ao estacionamento de bicicletas;  

ente segregada e em nível diferente, não destinada à 
de pedestres e, quando possível, à implantação de 
ros fins;  

 físico construído como separador de duas pistas de r
s viárias (canteiro fictício);  

r Transportation and Development Policy 

 o “Guia de 
cidades que 

e bicicletas 

em junho de 
paço público 
letas de uso 

Horizonte – 

as em Belo 

ra efeito do 

namento do 

m estações 
ção remota, 

 à circulação 
e mobiliário 

e rolamento, 



g) CENTRAL DE CONTROLE: Loca
monitoramento geral do sistema; 

h) CHAMAMENTO PÚBLICO: procedim
Civil – OSC para firmar parceria com a

i) CREDENCIADA: organização selecio
pelo poder público. Essa autorização é
estrutural. São organizações selecionad

j) CREDENCIAMENTO: sistema por 
interessados em prestar serviços ou for
credenciem-se junto ao órgão ou entida

k) COEFICIENTE DE VAGAS: Relaç
compartilhamento de bicicletas e o núm

l) CICLO: veículo de pelo menos duas r

m) CICLOFAIXA: parte da pista de rola
por sinalização específica;  

n) CICLOFAIXA DE LAZER: Ciclovias o
cavaletes e outros – montadas em di
sendo estruturas permanentes.  

o) CICLOVIA: pista própria destinada à

p) ESTACIONAMENTO: imobilização d
ou desembarque de passageiros;  

q) ESTAÇÃO DE COMPARTILHA
estacionamento de bicicletas de uso c
destravamento, devendo, em sua co
bicicletas de uso compartilhado, o totem
referente ao sistema de transporte e s
para divulgação da marca patrocinador

r) LOGRADOURO PÚBLICO: espaço 
estacionamento de veículos, ou à circu
e calçadões;  

s) MOBILIDADE URBANA: é a facilidad
urbano, de acordo com as atividades 
segura, eficiente e sustentável;  

t) MOBILIÁRIO URBANO: é o conjunto
público, colocados à disposição da co
urbanística, tais como: circulação e tra
descanso e lazer, serviços de utilidad
acessórios à infraestrutura;  

u) PAINEL DE MENSAGENS OU DE 
compartilhado, destinado à informação 

v) PAINEL PUBLICITÁRIO: Elemento 
exploração publicitária da divulgação 
impressas ou eletrônicas; 

w) PASSEIO: parte da calçada ou da p
elemento físico separador, livre de int
excepcionalmente, de ciclistas;  

cal destinado ao atendimento, cadastramento de us

dimento destinado à escolha de uma Organização da S
a Administração Pública; 

cionada, avaliada e autorizada a trabalhar com marca 
o é emitida após um processo de avaliação técnica, fin
nadas e cadastradas; 

or meio do qual à Administração Pública convoca 
 fornecer bens, para que, preenchendo os requisitos ne
idade para executar o objeto quando convocados; 

lação entre o número de vagas disponíveis nas est
úmero de bicicletas disponíveis no sistema; 

s rodas a propulsão humana;  

lamento destinada à circulação exclusiva de CICLOS, 

s operacionais com segregação física – com cones, ba
 dias e locais específicos com duração limitada de te

 à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego

o de veículos por tempo superior ao necessário para 

HAMENTO DE BICICLETAS: instalações destin
o compartilhado, com dispositivos especiais para trav

oncepção, ter definidos os locais para estacionam
tem de identificação, o painel de mensagens ou de info
 sua integração com o transporte público e o painel p
ora do programa de bicicleta de uso compartilhado;  

ço livre destinado pela municipalidade à circulação, p
culação de pedestres, tais como ruas, calçadas, parque

dade de deslocamentos de pessoas e bens dentro de u
s nele desenvolvidas, e deve ser realizada de forma 

nto de elementos instalados em logradouros ou espaç
coletividade, sem agredir a paisagem urbana, que ten
transportes, ornamentação da paisagem e ambientaçã
ade pública, comunicação e publicidade, atividade co

E INFORMAÇÕES: Elemento da estação para bicicle
ão aos usuários;   

to da estação para bicicleta de uso compartilhado, de
o da marca da patrocinadora do projeto, por meio de

a pista de rolamento, neste último caso, separada por 
interferências, destinada à circulação exclusiva de pe

usuários, e 

a Sociedade 

a registrada 
 financeira e 

a todos os 
necessários, 

estações de 

, delimitada 

 balizadores, 
 tempo, não 

go comum;  

a embarque 

tinadas ao 
ravamento e 
amento das 
informações, 
l publicitário 

, parada ou 
ques, praças 

 um espaço 
a universal, 

aços de uso 
enha função 
ção urbana, 
comercial e 

cleta de uso 

 destinado à 
de imagens 

or pintura ou 
pedestres e, 



x) PROJETO BÁSICO PADRÃO DA 
Projeto a ser apresentado pelas Licita
estações para bicicletas de uso compar

y) PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE C
BICICLETAS: Projeto de cada estação
necessários à compreensão da propost

z) PROPONENTE: pessoa jurídica
credenciamento. 
 
a.1) SISTEMA DE COMPARTILHME
Integrada às Estações de Integração 
como principal objetivo promover a inte
um raio de até 3 Km (três quilômetros) 
interessados em realizar seus deslocam
 
b.1)TERMO DE CREDENCIAMENTO
BHTRANS, no qual estarão dispostas a

c.1) TOTEM: É o elemento de comunic
de uso compartilhado, onde podem es
painel publicitário;  

d.1) VIA: superfície por onde transita
calçada, o acostamento, ilha e canteiro

4 – OBJETO 
 

4.1 – Credenciamento de empresas
Compartilhamento de Bicicletas com es

4.1.1 – O objeto será dividido em 9 (n
Horizonte. Para cada lote, o quadro a s
instaladas para configuração de uma re

LOTE 
 

01 Venda Nova 
02 Pampulha 
03 Nordeste 
04 Leste 
05 Norte 
06 Barreiro 
07 Oeste 
08 Noroeste 
09 Centro-Sul 

TOT
                
                 Quadro 01 – Número de Estaçõ
                   Fonte: BHTRANS (2017) 
 
4.1.2 – A PROPONENTE poderá s
compartilhamento de bicicletas em 1 (u

4.1.3 – A PROPONENTE poderá s
compartilhamento de bicicletas com no
descritos. 

A ESTAÇÃO PARA COMPARTILHAMENTO DE BIC
citantes junto à Proposta Técnica que define a conce
partilhado;   

E CADA UMA DAS ESTAÇÕES DE COMPARTILHAM
ão a ser apresentado pela proponente com todos os e
osta;  

ica que encaminha documentação/proposta solic

ENTO DE BICICLETA INTEGRADA: o Sistema de
o do Sistema de Transporte Público Coletivo por Ô

integração modal bicicleta/ônibus para usuários que re
s) da Estação de Integração de ônibus e que se cadast
amentos casa/estação e estação/casa de bicicleta; 

O: instrumento a ser assinado entre a CREDENCI
s as exigências e condições para prestação dos serviço

nicação visual destinado à identificação da estação par
 estar localizados painel de mensagens ou de informa

itam veículos, pessoas e animais, compreendendo a
iro central.  

as para instalação, manutenção e operação de Si
 estação no Município de Belo Horizonte. 

 (nove) lotes de Regionais Administrativas da Prefeitur
a seguir apresenta um número referencial de estaçõe
 rede de sistema de compartilhamento de bicicletas:  

REGIONAL 
 

NÚMERO DE 
ESTAÇÕES 

 
19 
19 
09 
04 
07 
13 
10 
13 
46 

OTAL 140 

ções por Regional Administrativa da PBH  

 solicitar o credenciamento para instalação de sis
um) ou mais lotes. 

solicitar o credenciamento para instalação de sis
no mínimo 10 (dez) estações, em qualquer um dos 9 (n

ICICLETAS: 
cepção das 

MENTO DE 
s elementos 

licitando o 

de Bicicleta 
Ônibus tem 

 residem em 
strem como 

CIADA e a 
iços. 

ara bicicleta 
mações e o 

o a pista, a 

Sistema de 

tura de Belo 
ões a serem 

sistemas de 

sistemas de 
 (nove) lotes 



4.1.4 – Desde que atendido o númer
PROPONENTE apresentar proposta p
estações do lote seja superior a 10 (de
subitem 4.1.1. 

4.1.5 – Não há restrições quanto à 
bicicletas no mesmo lote. 

4.1.6 – A PROPONENTE poderá apre
que não se restrinja ao limite físico d
fisicamente, mais de uma regional. 

4.2 – Credenciamento de empresas 
Compartilhamento de Bicicletas Integra

4.2.1 – O Sistema de Compartilhamen
de Integração do Sistema de Transpor
Seu principal objetivo é promover a int
um raio de até 3 Km (três quilômetros) 
interessados em realizar seus deslo
utilização é gratuita através de autoriza
 
4.2.2 – O quadro a seguir indica o núm
Administrativa da Prefeitura de Belo Ho
 

LOTE 
 

01 Venda Nova 
02 Pampulha 
03 Nordeste 
04 Leste 
05 Norte 
06 Barreiro 
07 Oeste 
08 Noroeste 
09 Centro-Sul 

TOT
                    
                   Quadro 02 – Número de Estaçõ
                   Fonte: BHTRANS (2017) 
 

4.2.3 – A instalação, manutenção e 
Integradas no Município de Belo Horizo

4.2.3.1 – Como exigência para PROPO
apresentem proposta de Sistema de 
estações, conforme detalhado no Anex
de Bicicletas nas Regionais. 

4.2.3.2 – Mediante apresentação de
Integrada no Município de Belo Horizo
Sistema de Transporte Público Coletiv
Redes de Sistemas de Compartilhamen

5 – DETALHAMENTO DO OBJETO 

5.1 – DIRETRIZES GERAIS PARA AS

ero mínimo de 10 (dez) estações, não há obrigatori
 para o lote completo, no caso em que o número refe
dez) conforme informações constantes no quatro apres

à operação de mais de um sistema de compartilha

resentar proposta de sistema de compartilhamento de
 da regional, sendo permitido que o sistema proposto

as para instalação, manutenção e operação de Sis
radas no Município de Belo Horizonte. 

ento de Bicicleta Integrada é um sistema vinculado às
porte Público Coletivo por Ônibus e localizado próximo
integração modal bicicleta/ônibus para usuários que re
s) da Estação de Integração de ônibus e que se cadast
slocamentos casa/estação e estação/casa de bicicle
ização remota, mediante controle eletrônico. 

úmero de Estações de Integração de ônibus em cada
Horizonte: 

REGIONAL 
 

Estações de 
Integração 
existentes 

 
02 
01 
01 
01 
 

02 
 
 
 

OTAL 07 

ções de Integração de ônibus por Regional Administrativa da

e operação de Sistemas de Compartilhamento de 
izonte poderá se dar de 2 (duas) formas: 

PONENTES de Sistemas de Compartilhamento de Bicic
de Compartilhamento de Bicicletas a partir de 19 (d
nexo II – Proposta de Redes de Sistemas de Compart

de propostas de Sistema de Compartilhamento de
izonte vinculadas a 1 (uma) ou mais Estações de Inte
tivo por Ônibus conforme detalhado no Anexo II – Pr
ento de Bicicletas nas Regionais. 

S ESTAÇÕES DE COMPARTILHAMENTO DE BICICL

oriedade da 
ferencial de 
esentado no 

hamento de 

de bicicletas 
sto alcance, 

istemas de 

às Estações 
mo a essas. 
 residem em 
strem como 

icleta.  Sua 

da Regional 

da PBH  

e Bicicletas 

icicletas que 
 (dezenove) 
artilhamento 

de Bicicleta 
tegração do 
Proposta de 

ICLETAS 



5.1.1 – Constituem premissas e 
Compartilhamento de Bicicletas: 

a) Viabilizar a utilização do Sistema d
estações em locais:  

I – Com demanda de utilização do serv

II – De interesse e utilidade pública;  

II – De forma a permitir a integração 
requisitos mínimos constantes no Anex
de Bicicletas nas Regionais. 

b) Promover condições de conforto 
Compartilhamento de Bicicletas; 

c) Proporcionar informações claras
Compartilhamento de Bicicletas; 

d) Implantar as Estações de Compartil
os demais usos da via. 

5.1.2 – Constituem premissas e diretriz
de Bicicletas: 

a) Uma vez definidos os locais de insta
estações, ou seja, número de bicicletas

b) Sua capacidade será calculada mul
Coeficiente de Vagas por Bicicletas, ch

c) Será adotado o Coeficiente de Vaga
vagas para cada bicicleta. 

5.1.3 – Constituem premissas e diretriz
de Bicicletas Integradas: 

a) Cada estação de Compartilhamento 

b) Ao fim do primeiro ano de operação,

c) Será adotado o Coeficiente de Vaga
bicicleta. 

5.2 – PROJETO BÁSICO PADRÃO DA

5.2.1 – Na concepção do Projeto Bás
necessário o atendimento às condições

a) Deverão ser modulares, permitindo
permitindo o aumento ou diminuição do

b) Serem compatíveis com a paisagem
por parte dos usuários;  

c) Deverão atender as normas vigent
localizadas nos passeios públicos, 
passeios, com especial atenção às norm

d) Deverão oferecer sistema de libera
autoatendimento;  

 diretrizes gerais para a implantação das Esta

 de Compartilhamento de Bicicletas, prevendo a insta

rviço;  

o com o Sistema de Transporte Público, tendo como
nexo II – Proposta de Redes de Sistemas de Compart

o e segurança para os usuários do sistema de Si

ras aos usuários relativas à utilização do Sis

rtilhamento de Bicicletas evitando a interferência das o

trizes para dimensionamento das Estações de Compart

stalação das estações, é necessária a definição do tam
tas e número de vagas em cada uma delas; 

ultiplicando o número de bicicletas pretendido por est
chegando-se, assim, ao número de vagas por estação;

agas para Bicicleta igual a 2,0 (dois vírgula zero), ou s

trizes para dimensionamento das Estações de Compart

to de Bicicletas Integradas deve ter um mínimo de 50 va

o, deve ser analisada a possibilidade de ampliação; 

gas para Bicicleta igual a 1,0 (um). Ou seja, uma vaga 

 DA ESTAÇÃO DE COMPARTILHAMENTO DE BICICL

ásico Padrão da Estação de Compartilhamento de B
es conceituais abaixo descritas:  

do sua instalação e remanejamento com facilidade e
 do número de vagas para bicicleta, caso necessário; 

m urbana, sem perder a adequada identificação do equ

entes, relativas à livre circulação dos transeuntes pe
, respeitando as dimensões e características dos 
ormas de Acessibilidade Universal;  

eração e devolução das bicicletas baseado em meca

stações de 

talação das 

mo base os 
artilhamento 

Sistema de 

Sistema de 

s obras com 

artilhamento 

amanho das 

stação pelo 
o; 

u seja, duas 

artilhamento 

 vagas; 

a para cada 

ICLETAS 

 Bicicletas é 

 e flexíveis, 

quipamento 

pelas faixas 
os referidos 

canismo de 



e) Deverão ser energizadas de mod
integração ao sistema. 
 
f) Deverão oferecer informações claras 

g) Deverão Incluir a alocação de To
Bicicletas, Painel de Mensagens ou d
compatível com as demais característic

h) Deverão propiciar funcionalidade
Compartilhamento de Bicicletas;  

i) Deverão minimizar o impacto no siste

5.2.2 – As Estações de Compartilhame
na pista de rolamento, em espaço des
instalação em locais diferentes ao indic
anteriormente ao desenvolvimento do P

5.2.3 – As Estações de Compartilhame
seguintes requisitos mínimos:   

a) Capacidade para armazenar no mín
Deverá ser considerado o Coeficiente d
para cada bicicleta. Dessa forma, as e
à exceção das Estações destinadas 
Bicicleta Integrada tendo como base o
Redes de Sistemas de Compartilhamen

5.2.4 – As Estações de Compartilham
acordo com os seguintes requisitos mín

a) Capacidade para armazenar no míni
o Coeficiente de Vagas para Bicicleta ig

5.2.5 – As Estações de Compartilha
atender aos seguintes requisitos mínim

a) Fácil identificação e utilização;  

b) Acabamento sem arestas vivas nem

c) Facilidade de remanejamento, com p

d) Solução esteticamente adequada, qu

e) Inclusão de Painel de Mensagens o
(zero vírgula trinta metro quadrado),
Compartilhamento de Bicicleta, a divulg
da mesma e imediações, com destaque
de interesse turístico, comercial, de en
deve ainda apresentar detalhes e instr
para cadastramento de usuários em po

f) Utilização preferencial de energia so
não libera, durante seu processo de p
do efeito estufa e do aquecimento glob
destes gases ou resíduos também são 

g) Interligação das estações por sistem
a Central de Controle;  

odo a permitir a alimentação das Bicicletas Elétric

as relativas ao Sistema de Compartilhamento de Bicicle

Totem de Identificação da Estação de Compartilha
u de Informações e Painel Publicitário, de forma har
ticas do mobiliário urbano proposto;  

de, conforto e segurança aos usuários do Sis

stema viário e interferências com tráfego de veículos.  

mento de Bicicletas deverão ser implantadas preferen
estinado a vagas de estacionamento de veículos. Pro
dicado deverão ser encaminhadas à BHTRANS para a
Projeto de Implantação das Estações.  

mento de Bicicletas devem ser dimensionadas de acord

ínimo 05 (cinco) e no máximo 15 (quinze) bicicletas po
e de Vagas para Bicicleta igual a 2,0 (dois), ou seja, du
 estações deverão conter, no mínimo 10 e no máximo 
s a armazenar bicicletas do Sistema de Compartilha
e os requisitos mínimos constantes no Anexo II – Pr
ento de Bicicletas nas Regionais. 

amento de Bicicletas Integradas devem ser dimensio
ínimos:   

ínimo 50 (cinquenta) bicicletas por estação, levando-se
 igual a 1,0 (um). 

lhamento de Bicicletas (Compartilhadas e Integrada
imos: 

m pontiagudas, eliminando riscos ao usuário;  

 preferência a instalações que não danifiquem o piso; 

 que provoque danos mínimos ao pavimento na instalaç

 ou Informações nas estações, em tamanho máximo d
o), devendo apresentar e destacar o nome da Es
ulgação da marca institucional do projeto, o mapa de lo
ue para as rotas cicláveis, as demais estações na regiã
entretenimento e lazer. O Painel de Mensagens ou Inf
struções de funcionamento do sistema, além de proce
português, inglês e espanhol;  

solar ou outro tipo de energia limpa. Energia limpa é a
 produção ou consumo, resíduos ou gases poluentes 
lobal. As fontes de energia que liberam quantidades mu
o consideradas fontes de energia limpa;  

ema de comunicação tecnológica que permita sua con

ricas e sua 

cletas;  

hamento de 
harmônica e 

Sistema de 

 

encialmente, 
ropostas de 
a aprovação 

ordo com os 

por estação. 
 duas vagas 
o 30 vagas, 

lhamento de 
Proposta de 

sionadas de 

se em conta 

das) devem 

;  

lação;  

de 0,30 m² 
Estação de 
 localização 
gião, pontos 
Informações 
ocedimentos 

 aquela que 
s geradores 

muito baixas 

onexão com 



h) Sistema de travamento individual 
Central de Controle, ativado pelo usuár

i) Estrutura com sistema de abertura 
identificação de usuários previamente c

j) Estacionamento ergonômico para p
devolver a bicicleta facilitando o acesso

k) Painel Publicitário para divulgação da
(zero vírgula trinta metros quadrados); 

l) Adequação às funções específicas às
acessibilidade universal não criando ba
normas vigentes; 

m) Totem de identificação da estação 
identificação podendo ainda servir de
Painel Publicitário. Independentemente
instalação, não deve exceder 0,40m²
permitida para os totens é de 2,0m (doi

n) Somente poderão ser veiculadas me
segurança, afetar a saúde, a moral 
transporte que concorrem com os sistem

o) Materiais empregados na fabricaç
particularmente quanto à resistência 
normas e legislação vigente;  

p) Materiais e acabamentos sem risco 
pontiagudas e prejudiciais ao conforto f

q) Sem qualquer tipo de cobertura. 

5.2.4 – A taxa de ocupação de cada
capacidade instalada. As estações não
ocupada, pois isso acarretaria impossib
de bicicletas para manter o equilíbrio
funcionamento do sistema. 

5.2.5 – Remanejamentos, supressão
BHTRANS a qualquer tempo, devendo
executado no prazo máximo de 30 (trin

5.2.6 – Em caso de desativação 
restabelecimento e devolução dos loca
BHTRANS.  

5.2.7 – Os locais sugeridos para loca
Redes de Sistemas de Compartilhamen
para a localização desses equipamen
diferentes dos indicados/sugeridos dev
aprovada pela BHTRANS.  

5.3 – DIRETRIZES GERAIS PARA AS

5.3.1 – As bicicletas de uso compartilha

a) Padronização com componentes con

b) Robustez; 

l das bicicletas que seja destravado por comando r
ário mediante controle eletrônico a ser descrito pela Pro

ra de travas para liberação automática de bicicletas 
e cadastrados;  

a promover o conforto do usuário no momento de 
so dos usuários;  

 da patrocinadora do projeto em tamanho máximo de 0,
);  

 às quais se destinam e à legislação urbanística, ambien
barreiras ao deslocamento de pedestres, conforme prev

o constituído, no mínimo, por uma estrutura que poss
de suporte para o Painel de Mensagens ou de Infor
nte da forma adotada para os totens, a sua projeção, n

² (zero vírgula quarenta metros quadrados). A altur
ois metros);  

ensagens que não tenham conteúdo que possa atenta
al e os bons costumes da população bem como m
temas de transporte público;  

cação das estações que atendam as condições d
ia adequada para cada finalidade e utilização, respe

o de projetar estilhaços em caso de acidente, sem are
o físico, à aproximação do usuário e a segurança de mo

ada estação não deve exceder a 80% (oitenta por 
ão devem apresentar 100% (cem por cento) de sua ca
sibilidade de devolução de bicicletas na estação. A red
rio e disponibilidade nas estações é fundamental pa

ão e substituição das estações podem ser solicita
do constar a respectiva justificativa técnica. O serviço

rinta) dias a contar da data da solicitação. 

o de alguma estação, a CREDENCIADA deve 
cais das estações na forma original, sem quaisquer ôn

ocalização das estações constante no Anexo II – Pro
ento de Bicicletas nas Regionais são referenciais e pre

entos.  A proposta de instalação de estações em out
eve ser apresentada e discutida no âmbito do GT Ped

S BICICLETAS DE USO COMPARTILHADO  

lhado devem apresentar as seguintes características:  

oncebidos especialmente para seu uso; 

 remoto da 
Proponente; 

as mediante 

e retirar ou 

 0,30 m2 

iental e de 
revisto nas 

ssibilite sua 
formações e 
, no local de 
tura máxima 

ntar contra a 
 modos de 

do projeto, 
peitando as 

restas vivas 
modo geral;  

r cento) da 
 capacidade 
edistribuição 
para o bom 

citados pela 
iço deve ser 

e prever o 
 ônus para a 

Proposta de 
preferenciais 
utros locais 
edala BH e 

 



c) Definição de um tamanho único, que
considerando um quadro sem tubo hori

d) Suporte de seis a nove utilizações di

e) Exigência de menos manutenção; 

f) Sistema de travamento simples e seg
ferramentas especiais; 

g) Novas sem qualquer uso anterior (ze

h) Materiais compatíveis com a durabili

i) Design padronizado que confira ident

j) Assentos confortáveis;  

k) Peso máximo de 18 (dezoito) quilos c

l) Sistema de, no mínimo, três marchas

m) Guidão emborrachado;  

n) Pedais com refletores;  

o) Suporte para artigos pessoais projeta

p) Buzina:  

q) Sinalização noturna dianteira, traseir

r) Acessórios de sinalização;  

s) Espelhos retrovisores de ambos os la

t) Pneus em boas condições de conserv

u) Sistema de identificação;  

v) Sistema de localização do tipo rastre

w) Identidade visual e forma de divulga
BH;  

x) Possibilidade de divulgar a marca d
elemento. 

5.3.2 – Quando elétricas, deverão seg
Proposta de Redes de Sistemas de Com

5.3.3 – Todas as bicicletas devem est
Brasileiro – CTB e disposições posterio

 

5.4 – DIRETRIZES DA CENTRAL DE 

5.4.1 – Deverá ser implementada, no
atenda aos seguintes requisitos mínimo

a) Concentração das atividades de at
sistema;  

ue atenda à maioria da população com conforto e segur
orizontal e um selim alongável; 

 diárias; 

eguro e com componentes que só possam ser removid

(zero km);  

bilidade, resistência e segurança;  

ntidade visual ao sistema;  

s cada;  

as;  

jetado para acomodar objetos de vários tamanhos e form

eira, laterais e nos pedais;  

s lados;  

ervação;  

treador;  

lgação do Sistema e da marca institucional do Program

a da patrocinadora do projeto em tamanho proporcion

eguir as especificações do item 4.1.4, constante do A
ompartilhamento de Bicicletas nas Regionais. 

estar totalmente adaptadas às definições do Código de
riores.  

E CONTROLE  

no município de Belo Horizonte, uma Central de Con
mos:  

atendimento e cadastramento de usuários e monitora

gurança, 

idos com 

ormatos;  

rama Pedala 

ional a este 

o Anexo II – 

 de Trânsito 

ontrole que 

ramento do 



b) Monitoramento, em tempo real, de to
manutenção do serviço e a melhor distr

c) Previsão de atendimento via telefon
horas para esclarecimentos ao usuário
para usar o Sistema de Compartilhame

d) Previsão de sistema de cadastramen
de Bicicletas via internet, com funcion
semana;  

e) Previsão de mecanismo de aces
acompanhamento das informações de
ocupação das estações, retirada e devo

f) Criação e manutenção de web site
usuário, com funcionamento 24 (vinte e

g) Previsão de disponibilização de licen

h) Previsão de um serviço de ligação gr

i) Realização de atendimento dos us
acionado por painel eletrônico na Estaç

5.5 – DIRETRIZES PARA IMPLANTAÇ

5.5.1 – É necessária a apresentação d
Compartilhamento de Bicicleta à BHTR

5.5.2 – É necessária a apresentação d
Painel de Publicidade, da bicicleta e no

5.5.3 – A BHTRANS fará a avaliação, 
projetos apresentados. 

5.5.4 – Os procedimentos de obtenç
responsabilidade da CREDENCIADA. 

6 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6.1 – O credenciamento deverá ser 
empresas interessadas em participar
XX/XX/201X. 

6.2 – O objetivo de autorizar a partic
necessidade, as empresas unam-se, so
teriam condições de ostentar, impedind

6.2.1 – Poderão participar do Cham
isoladamente ou em forma de consórcio

7 – CAPACITAÇÃO TÉCNICA 
 
7.1 – A PROPONENTE deverá apr
pessoa(s) jurídica(s) de direito público o
com o objeto desta licitação, compreen
compartilhamento de bicicletas (incluin
em geral. 
 
7.2 – A exigência de qualificação técn
detenha a capacidade de cumprir com 
é de suma importância para o município

toda a operação do sistema, criando condições de ad
istribuição das bicicletas; 

fone ou meio eletrônico, com funcionamento 24 (vinte
rio, informando inclusive sobre o cadastro via internet n

ento de Bicicletas;  

ento do usuário para utilização do Sistema de Compart
ionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete

esso remoto por parte da BHTRANS em tempo r
de utilização do sistema, especificamente no que se

evolução de bicicletas.  

site informativo, com acesso ao sistema de cadastra
e e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana;  

enças de utilização (cadastro) via internet;  

 gratuita para que o usuário possa acionar os serviços; 

usuários via telefone móvel ou através de controle 
tação de Compartilhamento de Bicicletas;  

AÇÃO DO SISTEMA 

o dos Projetos de Implantação de cada uma das Esta
RANS para devida aprovação e obtenção das licenças

 dos projetos do Totem, Painel de Mensagem ou de In
nome da estação à BHTRANS para devida aprovação. 

o, indicação de correções, se for o caso, e aprovação

nção das licenças, após a aprovação dos projetos, 
 

O 

er realizado por meio de chamamento público, send
ar deverão apresentar os envelopes até às XXhX

rticipação de empresas em consórcio é permitir que,
, somando qualidades técnicas e econômicas que, sozi
indo-as de participar do Chamamento Público. 

mamento Público pessoas jurídicas, legalmente co
rcio, que operem no ramo pertinente ao objeto. 

presentar atestado(s) de capacidade técnica, emiti
o ou privado, que comprove a execução de serviços co
eendendo a instalação, manutenção e operação de sis
uindo bicicletas elétricas) com estações para uso da p

écnica é necessária para garantir que a futura CRED
m as obrigações contratuais, tendo em vista que o obje
ípio de Belo Horizonte. 

adaptação e 

te e quatro) 
t necessário 

artilhamento 
te) dias por 

 real, para 
 se refere à 

tramento do 

s;  

le eletrônico 

tações para 
as cabíveis. 

 Informação, 
 

ão final dos 

s, serão de 

ndo que as 
hXX do dia 

ue, havendo 
ozinhas, não 

constituídas, 

itido(s) por 
compatíveis 
sistemas de 
a população 

DENCIADA 
bjeto licitado 



 
8 – DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
 
8.1 – As empresas interessadas em
Documentação Técnica, para aprovaçã
 
a) Documentações Técnicas (conforme
 
I) Sistemas de Compartilhamento de 
Belo Horizonte; 
 
II) Sistemas de Compartilhamento de B
ônibus.  
 
8.1.1 – O Chamamento Público vinc
Compartilhamento de Bicicletas com n
detalhado no Anexo II – Proposta de
Regionais, a implementação de Sistem
 
8.1.1.1 – Para cada grupo de 19 
implementação de 1 (um) Sistema de
constantes no Anexo II – Proposta de
Regionais; 
 
8.1.2 – O Chamamento Público prev
apenas destinadas à implementação de
 
8.2 – As empresas interessadas em a
Bicicletas com estação com um nú
Documentação Técnica contendo minim
 
a) O número de Estações de Compartil
constantes no Anexo II – Proposta de
Regionais”; 
 
b) A proposta de rede com base nos re
de Sistemas de Compartilhamento de B
como mapa contendo a proposta de loc
 
c) O número de bicicletas, incluindo o
sistema tendo como base os requisito
Sistemas de Compartilhamento de Bicic
 
d) O Projeto Básico das Estações d
estacionamento das bicicletas de us
Mensagens ou de Informações, e o P
programa;  
 
e) Descrição técnica e desenho da bic
equipamentos obrigatórios, nos termos
visual; 
 
f) Descrição da solução de Tecno
Compartilhamento de Bicicletas inclu
cadastramento e utilização do sistem
atendimento, cadastramento de usuári
maioria da população; 
 

em participar do Chamamento Público deverão apr
ção da BHTRANS, seguindo critérios a seguir definidos

e o caso) referentes à: 

e Bicicletas com estação em espaços públicos do mu

Bicicleta Integrada ao sistema de transporte público c

ncula, como exigência para PROPONENTES de Sis
 número igual ou superior a 19 (dezenove) estações,

de Redes de Sistemas de Compartilhamento de Bicic
ma de Compartilhamento de Bicicleta Integrada.  

9 (dezenove) estações, a PROPONENTE deverá a
de Bicicleta Integrada tendo como base os requisitos
de Redes de Sistemas de Compartilhamento de Bicic

revê, também, a possibilidade de apresentação de 
 de Sistemas de Compartilhamento de Bicicletas Integra

 apresentar propostas para Sistemas de Compartilha
número inferior a 19 (dezenove) estações, deve a
nimamente:  

rtilhamento de Bicicletas, tendo como base os requisitos
de Redes de Sistemas de Compartilhamento de Bicic

 requisitos mínimos constantes no Anexo II – “Proposta 
e Bicicletas nas Regionais”, apresentado de forma desc
localização das estações; 

o o número de bicicletas elétricas, a serem disponibil
itos mínimos constantes no Anexo II – Proposta de 

icicletas nas Regionais; 

 de Compartilhamento de Bicicletas contendo os lo
uso compartilhado, o Totem de Identificação, o P

 Painel Publicitário para divulgação da marca patrocin

bicicleta a ser disponibilizada, apta a demonstrar que 
os da legislação aplicável, e a apresentação de sua i

nologia da Informação – TI a ser usada no Sis
cluindo proposta de comunicação de dados do usu
ema e descrição e identificação da Central de Con
ários e monitoramento do sistema que seja acessível

presentar a 
os.  

unicípio de 

coletivo por 

istemas de 
, conforme 

icicletas nas 

 assumir a 
tos mínimos 
icicletas nas 

e propostas 
gradas. 

lhamento de 
apresentar 

itos mínimos 
icicletas nas 

ta de Redes 
scritiva bem 

ibilizadas no 
e Redes de 

 locais para 
 Painel de 
cinadora do 

e possui os 
a identidade 

Sistema de 
suário para 

ontrole para 
el à grande 



g) Apresentação de Proposta de Indica
de variação aceitável” para cada um 
macros grupos:  
 
I) Indicadores de Atendimento ao Client
 
II) Indicadores do Sistema de TI; 
 
III) Indicadores de Manutenção; 
 
IV) Indicadores de Redistribuição; 
 
h) Cronograma detalhado de desenvo
operação; 
 
i) Apresentação do Plano de Manu
conservação; 
 
j) Apresentação da proposta de transpo
 
k) Apresentação de proposta de operaç
 
l) Apresentação do Plano de Exploraç
Bicicletas; 
 
m) Apresentação de proposta de Segur
 
n) Apresentação de proposta de Camp
Bicicletas, tendo como base os requisi
Sistemas de Compartilhamento de Bicic
 
o) Apresentação de proposta de Imp
requisitos mínimos constantes no Anex
de Bicicletas nas Regionais. 
 
8.3 – As empresas interessadas em a
Bicicletas com estação com um núme
devem apresentar Documentação Técn
 
a) Todos os itens constantes do item 8.
 
b) Projeto do Sistema de Compartilha
Sistema de Transporte Coletivo tendo
Proposta de Redes de Sistemas de Com
 
8.3.1 – Indicação preliminar da(s) Estaç
qual(is) se pretende instalar o Sistema 
 
8.3.1.1 – A definição final da indicação
que deverá ser atendida pelo Sistem
BHTRANS, que poderá aceitar a ind
BHTRANS. 
 
8.4 – As empresas interessadas em a
Bicicleta Integrada às Estações de Inte
Documentação Técnica contendo minim
 
a) Indicação preliminar da (s) Estação(
na(s) qual(ais) pretende implantar o sis
 
b) O número de bicicletas a ser disponi

icadores de Nível de Serviço, contendo o “nível ótimo”
m deles. Os indicadores devem ser agrupados nos 

ente; 

nvolvimento de projetos; implantação do sistema e p

nutenção das Estações envolvendo limpeza, manu

porte e remanejamento das bicicletas entre as estações

ração do sistema; 

ação Publicitária vinculada ao Sistema de Compartilha

uro contra eventuais acidentes; 

panha Educativa vinculada ao Sistema de Compartilha
isitos mínimos constantes no Anexo II – Proposta de 
icicletas nas Regionais; 

mplementação de “Ciclofaixa de Lazer” tendo como
nexo II – Proposta de Redes de Sistemas de Compart

 apresentar propostas para Sistemas de Compartilha
mero de estações superior ou igual a 19 (dezenove) 
cnica contendo minimamente:  

 8.2 e ainda: 

lhamento de Bicicleta Integrada às Estações de Integ
do como base os requisitos mínimos constantes no A
ompartilhamento de Bicicletas nas Regionais; 

tação(ões) de Integração do Sistema de Transporte Púb
a de Compartilhamento de Bicicletas Integradas.  

ão da Estação de Integração do Sistema de Transpor
tema de Compartilhamento de Bicicleta Integrada c
ndicação da PROPONENTE ou indicar outra de inte

 apresentar propostas para Sistemas de Compartilha
ntegração do Sistema de Transporte Coletivo devem a
nimamente:  

(ões) de Integração do Sistema de Transporte Públic
sistema;  

nibilizado; 

o” e a “faixa 
s seguintes 

e prazos de 

nutenção e 

ões; 

lhamento de 

ilhamento de 
e Redes de 

o base os 
artilhamento 

lhamento de 
) estações, 

tegração do 
 Anexo II – 

úblico na(s) 

orte Público 
 compete à 
interesse da 

lhamento de 
 apresentar 

lico Estação 



 
c) O Projeto Básico da Estações de Co
de localização, os locais para estacion
Mensagens ou de Informações, e o P
programa;  
 
d) Descrição técnica e desenho da bic
equipamentos obrigatórios, nos termos
visual; 
 
e) Descrição da solução de Tecno
Compartilhamento de Bicicletas inclu
cadastramento e utilização do sistem
atendimento, cadastramento de usuári
maioria da população; 
 
f) Apresentação de Proposta de Indica
de variação aceitável” para cada um 
macros grupos:  
 
I) Indicadores de Atendimento ao Client
 
II) Indicadores do Sistema de TI; 
 
III) Indicadores de Manutenção; 
 
IV) Indicadores de Redistribuição; 
 
g) Cronograma detalhado de desenvo
operação; 
 
h) Apresentação do Plano de Manu
conservação; 
 
i) Apresentação de proposta de operaç
 
j) Apresentação do Plano de Exploraç
Bicicletas; 
 
j) Apresentação de proposta de Segu
 
8.4.1 - A definição final da indicação da
deverá ser atendida pelo Sistema de C
 
9 – MODELO DE NEGÓCIOS 
 
As PROPONETES deverão apresent
Negócios que indique a viabilidade eco
 
10 – PRAZOS 
 
10.1 – O prazo de vigência do Termo d
de sua assinatura, podendo ser prorr
legislação vigente. 
 
10.1.1 – O prazo definido no subitem 
haja nenhum fato superveniente motiva
 

Compartilhamento de Bicicleta Integrada, contendo sua
ionamento das bicicletas, o Totem de Identificação, o 
 Painel Publicitário para divulgação da marca patrocin

bicicleta a ser disponibilizada, apta a demonstrar que 
os da legislação aplicável, e a apresentação de sua i

nologia da Informação – TI a ser usada no Sis
cluindo proposta de comunicação de dados do usu
ema e descrição e identificação da Central de Con
ários e monitoramento do sistema que seja acessível

icadores de Nível de Serviço, contendo o “nível ótimo” 
m deles. Os indicadores devem ser agrupados nos 

ente; 

nvolvimento de projetos; implantação do sistema e p

nutenção das Estações envolvendo limpeza, manu

ação do sistema; 

ação Publicitária vinculada ao Sistema de Compartilha

guro contra eventuais acidentes. 

 da Estação de Integração do Sistema de Transporte Pú
 Compartilhamento de Bicicleta Integrada compete à BH

entar, juntamente com a Documentação Técnica, M
conômica da documentação técnica/proposta apresenta

 de Credenciamento será de 30 (trinta) meses, contado
orrogado, mediante termo aditivo, por igual período, 

m 10.1 poderá ser prorrogado automaticamente desde
ivado pela BHTRANS que implique na rescisão contratu

ua proposta 
 o Painel de 
cinadora do 

e possui os 
a identidade 

Sistema de 
suário para 

ontrole para 
el à grande 

o” e a “faixa 
s seguintes 

e prazos de 

nutenção e 

lhamento de 

 Público que 
BHTRANS. 

Modelo de 
ntada. 

dos da data 
o, conforme 

sde que não 
atual. 



10.2 – A CREDENCIADA deverá inic
Compartilhamento de Bicicletas em até
Termo de Credenciamento. 
 
10.5 - A CREDENCIADA deverá iniciar
60 (sessenta) dias corridos contados da
  
11 – OBRIGAÇÕES DA BHTRANS 
 
11.1 – Regulamentar e fiscalizar a pres
 
11.2 – Expedir a ordem de serviço para
 
11.3 – Autorizar a CREDENCIADA a i
sugeridas. 
 
11.4 – Informar à CREDENCIADA, a
equipamentos resultantes da execuçã
substituição, sem qualquer ônus para a
 
11.5 – Notificar a CREDENCIADA
irregularidades encontradas na prestaç
 
11.6 – Aplicar as penalidades legais e c
 
11.7 – Fornecer e colocar à disposição
fizerem necessários à execução dos se
 
11.8 – Proporcionar condições para a b
 
11.9 – Notificar, formal e tempestivame
cumprimento do Termo de Credenciam
 
11.10 – Notificar a CREDENCIADA, p
quaisquer débitos de sua responsabilid
 
11.11 – Deliberar sobre os casos omiss
n.º 8.666/93 e/ou mediante acordo entr
 
12 – OBRIGAÇÕES DA CREDENCIAD
 
12.1 – Executar fielmente o objeto, de
Documentação Técnica apresentada. 
 
12.2 – Prestar esclarecimentos e inform
 
12.3 – Não prestar, sob as penas da Le
serviços objeto desse Instrumento, nem
dados ou informes relativos aos serviç
prévia e expressa autorização da BHTR
 
12.4 – Arcar com todas as despesas
execução dos serviços contratados, as
da Previdência Social, bem como o pa
devidos aos seus empregados, sendo, 

niciar a prestação dos serviços relacionados aos Sis
até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de assi

iar a operação da ciclofaixa de lazer, quando for o cas
 da data de assinatura do Termo de Credenciamento. 

estação dos serviços objeto deste Instrumento. 

ra o início da prestação dos serviços. 

a implantação e operação dos equipamentos nos loca

 a constatação de qualquer defeito, vícios ou incorre
ção ou de materiais empregados e exigir sua repa
 a BHTRANS. 

A, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir de
ação dos serviços. 

e contratuais cabíveis. 

ão da CREDENCIADA todos os elementos e informaçõ
 serviços. 

a boa execução dos serviços. 

ente, a CREDENCIADA sobre as irregularidades obse
mento. 

, por escrito e com antecedência, sobre multas, pena
ilidade. 

issos e não previstos, observadas as disposições da L
ntre as partes. 

ADA 

de acordo com as definições contidas neste Instrum
 

rmações sempre que solicitado pela BHTRANS. 

 Lei, informações a terceiros sobre a natureza ou andam
nem divulgar, por intermédio de qualquer meio de com
viços executados e a documentação envolvida, exceto
TRANS.  

as relativas à remuneração do pessoal necessárias à
assumindo e atendendo prontamente os encargos trab
pagamento de quaisquer adicionais que sejam ou venh
o, para todos os efeitos legais e contratuais, única e ex

Sistemas de 
ssinatura do 

aso, em até 

cais por ela 

rreções nos 
paração ou 

defeitos ou 

ções que se 

servadas no 

nalidades e 

 Lei Federal 

mento e na 

amento dos 
omunicação, 
to mediante 

s à eficiente 
rabalhistas e 
enham a ser 
exclusiva da 



empregadora, não cabendo à BHT
administrativo ou judicial.  
 
12.5 – Aceitar os métodos e processos 
 
12.6 – Apresentar à BHTRANS relató
com dados e indicadores previamente d
 
12.7 – Disponibilizar no site do sistema
Bicicletas para livre acesso da populaçã
 
12.8 – Fornecer os recursos humanos, 
 
12.9 – Aceitar e acatar as exigências da
  
12.10 – Assumir inteira responsabilidad
descumprimento, omissões ou desvios 
 
12.11 – Não transferir ou ceder o Term
prévio e expresso consentimento da BH
 
12.12 – Não caucionar ou utilizar o Te
parte, sem o prévio consentimento da B
 
12.13 – Manter durante toda a ex
documentação exigida na contratação.
 
12.14 – Responsabilizar-se pelo pagam
avençada, naquilo que a ela couber. 

12.15 – Responsabilizar-se pelo cumpr
empregados e nas relações com terceir
 
13 – VALOR, CONDIÇÃO DE PAGAM
 
13.1 – O valor total devido pela 
Credenciamento) corresponde ao valor
bicicletas ofertadas na documentação
multiplicado por 30 (trinta) meses, que
seguir. 
 
13.1.1 – A CREDENCIADA deverá pa
valor total no ato da assinatura do Term
 
13.1.2 – A CREDENCIADA deverá pa
parcelas iguais e sucessivas até o 30º (
 
13.1.2.1 – Não haverá pagamento da C
no Sistema de Compartilhamento de Bi
 
13.2 – O pagamento deverá ser realiza
vencido, considerando o período de 
bancário. 
 
13.3 – O valor a ser pago pela CREDE
data da apresentação dos envelopes
variação do IPCA do IBGE. 

2 Valor do pagamento mensal por bicicleta d
(1,3810443) de agosto de 2013 a outubro d

HTRANS nenhum ônus trabalhista ou previdenciá

os de acompanhamento dos serviços adotados pela BH

atórios mensais do Sistema de Compartilhamento de 
e definidos pela BHTRANS. 

ma dados abertos relativos ao Sistema de Compartilha
ação. 

s, técnicos e materiais necessários à execução dos ser

 da BHTRANS quanto à execução dos serviços previsto

dade civil e administrativa por danos e prejuízos que c
os na qualidade técnica do objeto.  

rmo de Credenciamento a terceiros, no todo ou em pa
BHTRANS.  

Termo de Credenciamento em favor de terceiros, no to
BHTRANS.  

execução do Termo de Credenciamento as condiç
o. 

amento de tributos e impostos que incidam sobre a ope

primento das obrigações trabalhistas e previdenciárias 
eiros. 

MENTO E REAJUSTE 

 CREDENCIADA à BHTRANS (valor total do T
lor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais)2 multiplicado pelo n
ão técnica para o Sistema de Compartilhamento de 
que deverá ser pago de acordo com o disposto nos 

pagar à BHTRANS o equivalente a 15% (quinze por 
rmo de Credenciamento. 

 pagar mensalmente à BHTRANS, o valor restante di
º (trigésimo) mês de vigência do Termo de Credenciam

CREDENCIADA à BHTRANS por cada bicicleta dispo
Bicicletas Integradas às Estações de Integração por ôn

izado até o 5º (quinto) dia útil do mês imediatamente se
e apuração do 1º ao último dia do mês, por meio 

DENCIADA será reajustado após decorridos 12 (doze) 
es para participação do chamamento público, com

a do contrato vigente (R$16,19) corrigido pelo índice do INPC
 de 2018, com arredondamento. 

ciário, quer 

BHTRANS. 

e Bicicletas 

lhamento de 

erviços.  

istos. 

 causar, por 

parte, sem o 

 todo ou em 

dições e a 

peração ora 

as com seus 

 Termo de 
o número de 
e Bicicletas 
 subitens a 

or cento) do 

dividido em 
amento. 

ponibilizada 
ônibus. 

 seguinte ao 
io de boleto 

e) meses da 
m base na 

PC 



 
14 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
Pela inexecução parcial ou total do 
poderão ser aplicadas à CREDENCIA
seguir: 
 
14.1 – Advertência. 
 
14.2 – Multas, nas seguintes condições
 
a) Multa moratória de 0,33% (trinta 
execução dos serviços, até o limite de 9
a até 30 (trinta) dias de atraso, calculad
quando for o caso, a parcela correspon
 
b) Multa de 3% (três por cento) sobre 
descumprimento das normas jurídicas 
IV do artigo 7º do Decreto Municipal 15
 
c) Multa de 5% (cinco por cento) sobre
CREDENCIADA prestar o serviço em
CREDENCIADA e/ou com vício, irregu
que se destina; 
 
d) Multa indenizatória de 10% (dez p
quando a CREDENCIADA der causa à 
 
14.2.1 – A aplicação das multas de n
outras multas previstas no item 14.2, cu
 
14.2.2 – O pagamento das multas a
reparação das eventuais perdas e dan
decorrência da execução do Termo de 
 
14.2.3 – A penalidade de multa 
administrativas. 
 
14.2.4 – O valor da multa aplicada de
GEORF da BHTRANS no prazo de até 
 
14.2.5 – Caso a CREDENCIADA dei
executado observando-se os seguintes
 
14.2.5.1 – O valor será descontado da g
 
1.4.2.5.2 – Se a multa aplicada supera
pela sua diferença, devidamente atualiz
índices e taxas utilizados na cobran
judicialmente; 
 
14.2.5.3 – Inexistindo garantia ou sendo
 
14.2.5.4 – Impossibilitando o desco
correspondente inscrito em dívida ativa
 
14.2.5.5 – O atraso injustificado superio
total do Termo de Credenciamento, de
de interesse público devidamente explic
 
14.3 – Suspensão temporária dos direit

 

o objeto e demais condições resultantes do Creden
CIADA, garantida a prévia defesa, as sanções relaci

es: 

a e três centésimos por cento) por dia corrido de a
e 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), corres
lado sobre o valor correspondente à parte inadimplente,
ondente aos impostos destacados no documento fiscal;

re o valor total do Termo de Credenciamento, quando
s atinentes ou das obrigações assumidas, nos termos

15.113/2013; 

bre o valor total do Termo de Credenciamento, na hipó
em desacordo com as especificações, condições e 
gularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio pa

 por cento) sobre o valor total do Termo de Creden
 à rescisão do Credenciamento. 

 natureza moratória não impede a aplicação superve
 cumulando-se os respectivos valores. 

 a que se refere este item não exime a CREDENC
danos ou prejuízos que causar à BHTRANS ou a terc
e Credenciamento. 

a poderá ser aplicada cumulativamente a outras 

 deverá ser recolhido na Gerência de Orçamento e F
té 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação. 

eixe de pagar a multa aplicada, o valor correspond
es critérios: 

a garantia prestada; 

erar o valor de garantia prestada, responderá a CRED
alizada monetariamente e acrescida de juros, fixados se
rança dos créditos não tributários do Município ou 

ndo esta insuficiente, descontar-se-á das faturas futuras

conto a que se refere o subitem anterior, será 
iva; 

rior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como in
 devendo rescindir-se os instrumentos respectivos, sal
plicitadas no ato da autoridade competente pela contrat

eitos de contratar com a Administração. 

denciamento 
acionadas a 

 atraso, na 
respondente 
te, excluída, 
al; 

do houver o 
os do inciso 

ipótese de a 
e qualidade 
para o fim a 

enciamento, 

rveniente de 

NCIADA da 
erceiros, em 

as sanções 

 Finanças – 

ndente será 

DENCIADA 
 segundo os 
u cobrados 

ras; 

á o crédito 

 inexecução 
salvo razões 
ratação. 



 
14.3.1 – O descumprimento reiterad
penalidade de suspensão temporária 
ocorrência de ato ou fato identificado
implique em lesão grave ao interesse p
 
14.4 – Declaração de inidoneidade para
 
14.5 – As penalidades serão aplicadas
da ampla defesa e do contraditório. 
 
15 – GARANTIA 
 
15.1 – A CREDENCIADA deverá com
prestação da garantia correspondente a
 
16 – GESTOR E FISCAL DO TERMO D
�
16.1. A gestão do Credenciamento será
da BHTRANS. 
 
16.2. A fiscalização do Credenciament
– GEMOB, da BHTRANS. 
 
16.3 A fiscalização operacional do Cre
Operação – DRO da BHTRANS. 
 
17 – LEGISLAÇÃO APLICADA 
 
As PROPONENTES deverão observa
técnicos aplicáveis a cada caso. A 
aplicáveis ao escopo do objeto do Term
 
a) Legislações urbanísticas (Plano D
Horizonte; Código de Obras do Municí
Belo Horizonte; Código de Posturas
normativas, instruções e procedimentos
 
b) Legislações e normas de inclusão e
da Pessoa com Deficiência (Estatuto da
16537/2016 e outras correlatas aplicáve
 
c) Padrão municipal de calçada – Belo 
 
d) Código de Trânsito Brasileiro – 
Conselho Nacional de Trânsito – CONT
 
e) EMPRESA DE TRANSPORTES E T
Projetos Viários para o Município 
em: http://www.bhtrans.pbh.gov.br/ port
 
f) Cadernos de especificações técnic
Empresa de Transportes e Trânsito de 
 
g) Normas Brasileiras – NR publicada
aplicáveis ao caso. 
 
 
 
Data: ______ / ________ / __________

rado de obrigações contratuais é hipótese de apli
ia dos direitos de contratar com a Administração, bem
do no caso concreto, em regular processo administr
 público. 

ara licitar ou contratar com a Administração Pública. 

as após regular processo administrativo, garantidos os 

mprovar, no ato da assinatura do Termo de Credenci
e a 3% (três por cento) do valor total indicado no subite

O DE CREDENCIAMENTO 

erá exercida pela Diretoria de Planejamento e Informaç

nto será exercida pela Gerência de Planejamento da M

redenciamento será exercida pela Diretoria de Ação R

rvar e atender às legislações, normas técnicas e do
A seguir, são apresentadas referências básicas, di
rmo de Credenciamento: 

 Diretor, Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo
icípio de Belo Horizonte; Código de Edificações do Mu
ras do Município de Belo Horizonte; portarias, de
tos, dentre outras aplicáveis ao caso); 

 e acessibilidade, com destaque para Lei Brasileira de
 da Pessoa com Deficiência), ABNT NBR 9050/2015, A
áveis ao caso; 

lo Horizonte, disponível em: www.pbh.gov.br; 

 CTB, seus anexos, resoluções e manuais publica
NTRAN; 

 TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE. Manual de Elab
io de Belo Horizonte. 1ª Edição. 2011. 175p. 
ortal/ 

nicas – sinalização (todos os subsistemas), publica
e Belo Horizonte S/A – BHTRANS; 

das pela Associação Brasileira de Normas Técnicas

__. 

plicação da 
em como a 

strativo, que 

os princípios 

ciamento, a 
item 13.1. 

ação – DPI, 

a Mobilidade 

 Regional e 

documentos 
diretamente 

lo de Belo 
Município de 
deliberações 

 de Inclusão 
, ABNT NBR 

licados pelo 

aboração de 
 Disponível 

licados pela 

as – ABNT, 
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Diretoria

Empresa de Transporte
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