
MINUTA DO T

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULA
 
1.1. O presente Instrumento está v
XXX.XXX/XX-XX, Chamamento Pú
independentemente de transcrição. 
 
1.2. A gestão deste Instrumento será e
BHTRANS. 
 
1.3. A fiscalização deste Instrumento 
Ambiente – CSMA da BHTRANS. 
 
1.4. A fiscalização operacional deste I
Operação – DRO, da BHTRANS. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
 
2.1. Credenciamento de empresas p
Compartilhamento de Bicicletas (comp
Horizonte. 
 
2.1.1. O objeto será dividido em 9 (nov
seguir: 

LOTE 
01 Vend
02 Pam
03 Nord
04 Leste
05 Norte
06 Barre
07 Oest
08 Noro

ANEXO VIII 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 
 

A EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂN
BELO HORIZONTE S/A – BHTRANS, soci
economia mista municipal situada à Av. En
Goulart, n.º 900, Bairro Buritis, Belo Horizo
CEP 30.455-902, inscrita no CNPJ so
41.657.081/0001-84, neste ato representad
Presidente, Sr. Célio Freitas Bouzada, 
denominada BHTRANS e .......(razão s
empresa)................., pessoa jurídica d
privado, inscrita no CNPJ sob o n.º .......
com sede na..................
completo)......................., neste ato represe
seu(s) Representante(s) Legal(is) a
assinado(s), doravante denominado CREDE
celebram este Termo de Credenciamento,
presente regido pelas normas da Lei Fe
13.303/2016, no Regulamento Interno de Lic
Contratos da BHTRANS, demais le
aplicadas e pelas cláusulas seguintes: 

LAÇÃO E GERENCIAMENTO 

 vinculado aos termos do Processo Administrativo
Público n.º XX/201X, que integram este do

 exercida pela Diretoria de Planejamento e Informação

 será exercida pela Coordenação de Sustentabilidad

e Instrumento será exercida pela Diretoria de Ação R

TO 

 para instalação, manutenção e operação de Sis
mpartilhadas e integradas) com Estação no Município

ove) lotes, distribuídos entre regionais relacionadas no

REGIONAL NÚMERO DE ESTA
nda Nova 19 
mpulha 19 
rdeste 09 
ste 04 
rte 07 
rreiro 13 

este 10 
roeste 13 

 

ÂNSITO DE 
ociedade de 
Eng. Carlos 
rizonte, MG, 
sob o n.° 

ada por seu 
, doravante 
 social da 

de direito 
..................., 
....(endereço 
sentada por 

ao final 
DENCIADA, 
to, sendo o 
Federal n.º 

 Licitações e 
legislações 

ivo n.º XX-
documento, 

ão – DPL da 

ade e Meio 

 Regional e 

istemas de 
ípio de Belo 

no quadro a 

TAÇÕES 



09 Cent
TOTAL 

 
 
2.2. As especificações e detalhamento
no Termo de Referência – Anexo I e 
Bicicletas nas Regionais – Requisito
apresentada pela CREDENCIADA, no E
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇ
 
3.1. A assinatura deste Termo não impl
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E
 
4.1. O valor total deste Termo, devido
correspondente ao valor de R$ 25,00
ofertadas na documentação técnica par
meses, deverá ser pago de acordo com
 
4.1.1. A CREDENCIADA deverá pagar
total ato da assinatura deste Instrumen
 
4.1.2. A CREDENCIADA deverá pag
parcelas iguais e sucessivas até o 30º 
 
4.1.2.1. Não haverá pagamento da CRE
Sistema de Compartilhamento de Bicicl
 
4.2. O pagamento deverá ser realizado
vencido, considerando o período de 
bancário. 
 
4.3. O valor a ser pago pela CREDEN
data da apresentação dos envelopes
variação do IPCA do IBGE. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃ
 
5.1. Para prestar os serviços a CRE
contidos nos seguintes documentos: 
 
a) Termo de Referência – Anexo I; 
 
b) Sistemas de Compartilhamento de B
 
c) Documentação Técnica/proposta apr
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇ
 
6.1. Executar fielmente o objeto, de 
Documentação Técnica apresentada. 
 
6.2. Prestar esclarecimentos e informaç
 

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

ntro-Sul 46 
 140 

ntos das condições para prestação dos serviços estão
e na Proposta de Redes de Sistemas de Compartilha
itos Mínimos – Anexo II, na Documentação Técnica
o Edital e seus anexos. 

ÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

plica transferência de recursos da BHTRANS para terc

 E FORMA DE PAGAMENTO 

ido pela CREDENCIADA à BHTRANS, é de R$ XXXX
00 (vinte e cinco reais)1 multiplicado pelo número de 
para o Compartilhamento de Bicicletas multiplicado por 
om o disposto nos subitens a seguir. 

ar à BHTRANS o equivalente a 15% (quinze por cento
ento. 

agar mensalmente à BHTRANS, o valor restante div
º (trigésimo) mês de vigência deste Termo. 

REDENCIADA à BHTRANS por cada bicicleta disponib
icletas Integradas às Estações de Integração por ônibu

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

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

ÇÃO DOS SERVIÇOS 

EDENCIADA deverá observar as condições e detal

 Bicicletas nas Regionais – Requisitos Mínimos – Anex

presentada pela CREDENCIADA e aprovada pela BHT

ÇÕES DA CREDENCIADA 

e acordo com as definições contidas neste Instrume
 

ações sempre que solicitado pela BHTRANS. 

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

 

ão descritos 
lhamento de 
ica/proposta 

rceiros. 

XXX (xxxx), 
de bicicletas 
or 30 (trinta) 

nto) do valor 

dividido em 

nibilizada no 
bus. 

 seguinte ao 
io de boleto 

) meses da 
m base na 

talhamentos 

exo II; 

HTRANS. 

mento e na 

PC 



6.3. Não prestar, sob as penas da Lei,
serviços objeto desse Instrumento, nem
dados ou informes relativos aos serviç
prévia e expressa autorização da BHTR
 
6.4. Arcar com todas as despesas r
execução dos serviços contratados, as
da Previdência Social, bem como o pa
devidos aos seus empregados, sendo, 
empregadora, não cabendo à BHT
administrativo ou judicial.  
 
6.5. Aceitar os métodos e processos de
 
6.6. Apresentar à BHTRANS relatórios
dados e indicadores previamente defini
 
6.8. Disponibilizar no site do sistema 
Bicicletas para livre acesso da populaçã
 
6.9. Fornecer os recursos humanos, téc
 
6.10. Aceitar e acatar as exigências da 
 
6.11. Assumir inteira responsabilidade
descumprimento, omissões ou desvios 
 
6.12. Manter, durante toda a execu
assumidas, todas as condições de ha
XX/201X. 
 
6.13. Não transferir ou ceder este Term
prévio e expresso consentimento da BH
 
6. 14. Não caucionar ou utilizar este Te
parte, sem o prévio consentimento da B
 
6.15. Responsabilizar-se pelo pagame
avençada, naquilo que a ela couber. 
 
6.16. Responsabilizar-se pelo cumprim
empregados e nas relações com terceir
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇ
 
7.1. Regulamentar e fiscalizar a prestaç
 
7.2. Expedir a ordem de serviço para o 
 
7.3. Autorizar a CREDENCIADA a im
sugeridas. 
 
7.4. Informar à CREDENCIADA, a c
equipamentos resultantes da execuçã
substituição, sem qualquer ônus para a
 
7.5. Notificar a CREDENCIADA, por es
encontradas na prestação dos serviços

ei, 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.  

 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
HTRANS nenhum ônus trabalhista ou previdenciá

 de acompanhamento dos serviços adotados pela BHTR

ios mensais do Sistema de Compartilhamento de Bicic
finidos pela BHTRANS. 

a dados abertos relativos ao Sistema de Compartilha
ação. 

técnicos e materiais necessários à execução dos serviç

da BHTRANS quanto à execução dos serviços previstos

de civil e administrativa por danos e prejuízos que ca
os na qualidade técnica do objeto. 

cução dos serviços, em compatibilidade com as o
habilitação e qualificação exigidas no Chamamento P

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

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

ento de tributos e impostos que incidam sobre a ope

rimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias 
eiros. 

AÇÕES DA BHTRANS 

tação dos serviços objeto deste Instrumento. 

 o início da prestação dos serviços. 

implantação e operação dos equipamentos nos loca

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

escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregu
os. 

 

amento dos 
omunicação, 
to mediante 

 à eficiente 
abalhistas e 

enham a ser 
exclusiva da 
ciário, quer 

TRANS. 

cicletas com 

lhamento de 

viços.  

tos.  

 causar, por 

 obrigações 
o Público nº 

parte, sem o 

 todo ou em 

peração ora 

s com seus 

cais por ela 

rreções nos 
paração ou 

gularidades 



 
7.6. Aplicar as penalidades legais e con
 
7.7. Fornecer e colocar à disposição d
fizerem necessários à execução dos se
 
7.8. Proporcionar condições para a boa
 
7.9. Notificar, formal e tempestivament
cumprimento deste Termo de Credenci
 
7.10. Notificar a CREDENCIADA, po
quaisquer débitos de sua responsabilid
 
7.11. Julgar se o eventual atraso na 
“Caso Fortuito ou de Força Maior”. 
 
7.12. Deliberar sobre os casos omissos
8.666/93 e/ou mediante acordo entre as
 
7.13. Deliberar quanto à aplicabilidad
inclusive, quanto ao descredenciamen
padrões desejáveis pela BHTRANS. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA
 
9.1. A CREDENCIADA deverá compro
garantia de contratação, no valor de R
correspondente a 3% (três por cento) d
 
9.1.1. A apresentação da garantia de q
Termo, desde que devidamente justifica
 
9.1.1.1. Ocorrendo o disposto no sub
(quinze) dias, contados a partir da data
 
9.2. A garantia prevista deverá ser pres
Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
9.2.1. A caução em dinheiro só será de
 
9.2.2. A cobertura do seguro-garantia 
este efetuar o pagamento do respectiv
do prazo de vigência indicado na apól
232/03.          
 
9.2.3. A garantia na forma de Fianç
obrigações contratuais.   
 
9.3. A BHTRANS poderá utilizar, tota
multas estabelecidas no Termo de Perm
 
9.4. O valor da garantia poderá ser u
obrigação, inclusive indenização a te
reposição no prazo máximo e improrro
for notificada. 
 
9.5. A garantia somente será liberad

ontratuais cabíveis. 

 da CREDENCIADA todos os elementos e informaçõe
 serviços. 

oa execução dos serviços. 

ente, a CREDENCIADA sobre as irregularidades obse
ciamento. 

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

a execução das funções e atividades encontra-se mo

os e não previstos, observadas as disposições da Lei F
 as partes. 

ade das sanções previstas neste Termo de Creden
ento da empresa que deixar de prestar os serviços d

IA 

provar, no ato de assinatura deste Instrumento, a pre
 R$ ..................... (................................ .......................

) do valor total informado no item 4.1 deste Termo.  

 que trata o subitem anterior poderá ser posterior à ass
ficado e autorizado pela BHTRANS. 

ubitem 9.1.1, o prazo para prestação da garantia se
ta de assinatura deste Termo. 

restada em uma das modalidades previstas no § 1º do 

devolvida após o cumprimento total das obrigações con

ia vigorará até a extinção das obrigações do tomador
tivo prêmio, por todo o período da garantia, independe
ólice, conforme disposto no art. 3º, inciso I, Circular S

nça Bancária terá sua vigência até o cumprimento 

otal ou parcialmente, da garantia exigida para se res
ermissão. 

r utilizado total ou parcialmente para o pagamento de
 terceiros, obrigando-se a Credenciada a fazer a r
rrogável de 48 (quarenta e oito) horas, contado da dat

rada ou restituída após a execução de todas as o

 

ções que se 

servadas no 

nalidades e 

otivado por 

ei Federal nº 

enciamento, 
 dentro dos 

restação da 
..................), 

ssinatura do 

 será de 15 

do art. 56 da 

ontratuais. 

or, devendo 
dentemente 

r SUSEP n.º 

to total das 

ressarcir de 

de qualquer 
 respectiva 
ata em que 

 obrigações 



contratuais e desde que não haja no p
relativas. 
 
9.6. Em havendo prorrogação do Te
prorrogada ou substituída, contempland
 
9.6.1. Igual procedimento deverá ser
contratado. 
 
9.7 – Rescindido o Termo de Permis
BHTRANS, a garantia prestada. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES 
 
Pela inexecução parcial ou total do 
poderão ser aplicadas à CREDENCIA
seguir: 
 
9.1. Advertência. 
 
9.2. 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 o
descumprimento das normas jurídicas 
IV do artigo 7º do Decreto Municipal 15
 
c) Multa de 5% (cinco por cento) sobre
a CREDENCIADA prestar o serviço e
CREDENCIADA e/ou com vício, irregu
que se destina; 
 
d) Multa indenizatória de 10% (dez po
quando a CREDENCIADA der causa à 
 
9.2.1. A aplicação das multas de nature
multas previstas no item 9.2, cumuland
 
9.2.2. O pagamento das multas a que s
das eventuais perdas e danos ou preju
da execução do Termo de Credenciam
 
9.2.3. A penalidade de multa poderá se
 
9.2.4. O valor da multa aplicada dev
GEORF da BHTRANS no prazo de até 
 
9.2.5. Caso a CREDENCIADA deixe
executado observando-se os seguintes
 
9.2.5.1 O valor será descontado da gar
 
9.2.5.2. Se a multa aplicada superar o 
sua diferença, devidamente atualizada

 plano administrativo, pendência de qualquer reclamaç

Termo de Permissão, a garantia de contratação d
ndo o novo prazo. 

er feito caso ocorra aditamento contratual que alter

missão por culpa da Credenciada, perderá esta, em

S ADMINISTRATIVAS 

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

 

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;

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

15.113/2013; 

re o valor total deste Termo de Credenciamento, na hi
 em desacordo com as especificações, condições e 
gularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio pa

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

ureza moratória não impede a aplicação superveniente
ndo-se os respectivos valores. 

e se refere este item não exime a CREDENCIADA da 
rejuízos que causar à BHTRANS ou a terceiros, em de
mento. 

 ser aplicada cumulativamente a outras sanções adminis

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

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

arantia prestada; 

 o valor de garantia prestada, responderá a CREDENCI
da monetariamente e acrescida de juros, fixados se

 

ação a elas 

 deverá ser 

tere o valor 

m favor da 

enciamento 
acionadas a 

 atraso, na 
respondente 
te, excluída, 
al; 

do houver o 
os do inciso 

 hipótese de 
e qualidade 
para o fim a 

enciamento, 

te de outras 

a reparação 
 decorrência 

inistrativas. 

 Finanças – 

ndente será 

CIADA pela 
segundo os 



índices e taxas utilizados na cobran
judicialmente; 
 
9.2.5.3. Inexistindo garantia ou sendo e
 
9.2.5.4. Impossibilitando o desconto a q
inscrito em dívida ativa; 
 
9.2.5.5. O atraso injustificado superior 
total do Termo de Credenciamento, de
de interesse público devidamente explic
 
9.3. Suspensão temporária dos direitos
 
9.3.1. O descumprimento reiterado de 
de suspensão temporária dos direitos 
ato ou fato identificado no caso concre
grave ao interesse público. 
 
9.4. Declaração de inidoneidade para li
 
9.5. As penalidades serão aplicadas ap
ampla defesa e do contraditório. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA
 
11.1.  Este Termo de Credenciamento r
 
11.2. A BHTRANS poderá rescindir ad
de aviso ou interpelação judicial ou e
Federal n.º 8.666/93 e legislação subse
 
11.3. O presente Termo de Credencia
mediante prévio aviso, com antecedên
todos os Rotativos Digitais comercializa
Rotativos Digitais pendentes de utilizaç
 
11.4. A rescisão deverá respeitar o de
outras penalidades, sem prejuízo da c
referida rescisão.  
 
11.5. Configuram hipóteses de rescisão
 
11.5.1 infringir quaisquer das cláusulas
 
11.5.2. entrar em regime de falência, di
 
11.5.3. transferir ou ceder o presente T
da BHTRANS; 
 
11.5.4. recusar-se a receber qualq
Credenciamento, insistindo em fazê-lo c
 
11.5.5. deixar de executar o serviço, ab
consecutivos, salvo por motivo de for
DISTRIBUIDORA; 
 
11.5.6. deixar de comprovar o regula

ança dos créditos não tributários do Município ou 

o esta insuficiente, descontar-se-á das faturas futuras; 

a que se refere o subitem anterior, será o crédito corres

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

os de contratar com a Administração. 

e obrigações contratuais é hipótese de aplicação da p
s de contratar com a Administração, bem como a ocor
reto, em regular processo administrativo, que implique

 licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 após regular processo administrativo, garantidos os prin

A EXTINÇÃO E DA RESCISÃO 

to resultará extinto ao término do prazo de sua vigência.

administrativamente o presente Instrumento, independe
 extrajudicial, nos casos previstos nos artigos 77 a 
sequente. 

ciamento poderá ser rescindido a qualquer tempo pe
ência mínima de 30 (trinta) dias, e após a comprovaçã
lizados foram utilizados ou devolvidos aos usuários, não
ação. 

devido processo legal, e poderá ser cumulada com a 
a cobrança extrajudicial e/ou judicial dos danos decor

ão caso a CREDENCIADA venha: 

as ou condições do presente Termo de Credenciamento

 dissolver-se ou extinguir-se; 

e Termo a terceiros, no todo ou em parte, sem o cons

alquer ordem ou instrução para melhor execuç
lo com imperícia ou desleixo; 

 abandonando-o ou suspendendo-o por mais de 12 (doz
força maior, desde que haja comunicação prévia e im

lar cumprimento de suas obrigações trabalhistas, trib

 

u cobrados 

 

respondente 

 inexecução 
alvo razões 

ratação. 

 penalidade 
corrência de 
ue em lesão 

princípios da 

ia. 

dentemente 
a 80 da Lei 

pelas partes 
ação de que 
ão restando 

 a aplicação 
orrentes da 

nto; 

nsentimento 

ução deste 

oze) meses 
 imediata a 

tributárias e 



sociais; 
 
11.5.7. ser declarada inidônea e/ou su
Administração Municipal; 
 
11.5.8. subcontratar total ou parcialmen
cisão ou incorporação, exceto na hip
objeto, desde que expressamente auto
responsabilidade da CREDENCIADA; 
 
11.5.9. demais hipóteses previstas na le
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DIS
 
12.1. O presente Termo de Credenciam
 
12.2. A publicação do extrato do prese
DOM, ocorrerá por conta e ônus da BH
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO
 
13.1. As partes elegem o foro da com
qualquer outro, por mais privilegiado qu
 
E, por acharem assim justas e contra
(três) vias de igual teor e forma, diante 
 
 
Belo Horizonte,           de ___________
 
 
 
________________________________

 (Nome) 
(Cargo) 

CREDENCIADA 

Testemunhas: 

1 . ........................................................... 
Nome: 
CPF: 

 

suspensa e/ou impedida do direito de licitar ou contra

ente o objeto pactuado, associar-se com outrem, prati
ipótese de serviço secundário que não integre a es
utorizada pela BHTRANS, mantida em qualquer caso 
 

a legislação. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

amento poderá ser alterado por acordo entre as partes.

sente Termo de Credenciamento no Diário Oficial do M
HTRANS. 

DO FORO 

comarca de Belo Horizonte/MG, renunciando express
 que seja. 

tratadas, assinam o presente Termo de Credenciame
te das testemunhas abaixo indicadas, que também o as

____  de 201___. 

_____________         ___________________________
Celio Freitas Bouzada 

Presidente 
BHTRANS 

 
 

 2 . ........................................................... 
Nome: 
CPF: 

 

tratar com a 

aticar fusão, 
essência do 
so a integral 

. 

 Município – 

ssamente a 

mento em 3 
 assinam. 

____ 


