
BHTRANS – Chamamen
 

CHAMAME
PROCESSO ADMI

 
 

 
• OBJETO: Credenciamento de emp

de Compartilhamento de Bicicletas 
 
• FUNDAMENTAÇÃO: A Empresa d

tem interesse em que o maior núm
serviços, nos moldes propostos, a
prover a melhor qualidade de serviç

 
• PRAZO E ENDEREÇO PARA 

HABILITAÇÃO:  
 

PRAZO: Até o dia XX/XX/XXXX (di
 
HORÁRIO: Das 09h30 às 17 horas
 
ENDEREÇO: Av. Engenheiro Carlo
Sala de Reuniões da GECOL/CPL 
 
Os(as) interessados(as) deverão e
Licitação – CPL ou a qualquer um d

 
• REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário
 
• CONSULTAS E/OU ESCLARECIM

para a entrega do envelope dos do
bhtrans.cpl@pbh.gov.br, nos termo

 
• AVISOS SOBRE O CHAMAMEN

publicados no Diário Oficial do M
através do site www.pbh.gov.br. 

 
• INFORMAÇÕES SOBRE O PR

Chamamento e os resultados do
unicamente no DOM e disponibiliza

 
• SITE PARA CONSULTAS E DOW
 
• SITE DO DIÁRIO OFICIAL 

www.pbh.gov.br/dom. 
 
• IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: Até 2

envelope de habilitação, qualquer 
Público, apontando as falhas e irr
Capítulo 9 deste Edital. 

ento Público n.º XX/2018 – Edital – Página 1 de 13 

MENTO PÚBLICO N.º XX/201X 
MINISTRATIVO N.º XX-XXX.XXX/XX-XX 

mpresas para instalação, manutenção e operação de
as sem Estação no Município de Belo Horizonte. 

a de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – B
úmero possível de empresas se credencie para a pre
, a fim de atender com maior eficiência o interesse 
rviço ao cidadão. 

A ENTREGA DO ENVELOPE DE DOCUMENTO

(dias úteis). 

as.  

arlos Goulart, n.º 900 – Bairro Buritis, Belo Horizonte. P
L – BHTRANS. 

 entregar o envelope à Presidente da Comissão Perm
 dos membros da CPL, no local, data e horário indicad

rio de Brasília. 

CIMENTOS: Até 2 (dois) dias úteis antes da data lim
documentos para habilitação, exclusivamente através 
os do item 1.1 deste Edital. 

ENTO PÚBLICO: Os avisos sobre este Chamame
Município de Belo Horizonte – DOM e divulgados na

PROCESSO: As informações sobre o andamen
dos julgamentos e de recursos, se houver, serão p
izados na internet no site www.pbh.gov.br. 

WNLOAD DO EDITAL: www. pbh.gov.br. 

 DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

 2 (dois) dias úteis antes da data limite fixada para a e
er pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Cha
 irregularidades que o viciariam, obedecidas as dispo

 

de Sistemas 

BHTRANS 
restação de 
e público, e 

OS PARA 

. Prédio 1 – 

rmanente de 
ados acima. 

limite fixada 
s do e-mail: 

ento serão 
 na internet, 

ento deste 
 publicados 

 – DOM: 

a entrega do 
hamamento 
posições do 
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A Empresa de Transportes e Trânsit
Permanente de Licitação – CPL, desi
dezembro de 2017, torna público, par
Chamamento Público nº XX/201X, c
manutenção e operação de Sistemas d
de Belo Horizonte, conforme especif
Público, em especial no Termo de Re
Compartilhamento de Bicicletas nas R
Federal n.º 13.303/2016, no Regulame
legislações aplicadas. 
 

DISP
  
1.1 – As consultas e os esclarecime
pertinente, devendo os interessados f
estipulado na folha de rosto deste Edita
 
1.1.1 – As respostas, quando de 
(www.pbh.gov.br) e/ou publicadas no D
 
1.1.2 – As dúvidas e/ou esclareciment
entendimento e participação de ou
PROPONENTE(s) através de e-mail. 
 
Integram este Edital: 
 
ANEXO I – TERMO DE RE
 

ANEXO II – MODELO       D
REPRESENTA

 

ANEXO III – DECLARAÇÃO
                                    TRABALHADOR
                                    DO  REGULAME
                                    BHTRANS 
  

ANEXO IV – DECLARAÇÃO
 
ANEXO V – DECLARAÇÃO
                                    PORTE 
 

ANEXO VI – SOLICITAÇÃO
                                    MANUTENÇÃO
                                    DE BICICLETAS
 

ANEXO VII – MINUTA DO T
 

  

 

2.1 – OBJETO 
 
2.1.1 – Credenciamento de empresas
Compartilhamento de Bicicletas sem Es
 
2.1.1.1 – Os Sistemas de Compartilham
sem estação física, com sistema d

PREÂMBULO 

sito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS, por sua 
esignada pela Portaria BHTRANS DPR n.º 103/2017
ara conhecimento dos interessados, que se encontra

, com a finalidade de credenciar empresas para in
s de Compartilhamento de Bicicletas sem Estação no
cificações técnicas contidas nos Anexos deste Cha
Referência – Anexo I e na Proposta de Redes de Sis
 Regionais – Requisitos Mínimos – Anexo II, nos term
mento Interno de Licitações e Contratos da BHTRANS

CAPÍTULO1 
SPOSIÇÕES PRELIMINARES 

imentos serão respondidos pela CPL, respeitada a 
s formular consultas por escrito (e-mail ou Correios), 
ital. 

e caráter geral, serão disponibilizadas através da
DOM. 

ntos de caráter interpretativo, que não venham a influ
outros interessados, serão respondidas diretamen

REFERÊNCIA 

DE      CARTA      PARA      CREDENCIAMENTO      
TANTE 

ÃO  EXPRESSA  DE  QUE  A  PROPONENTE  NÃO E
R   NAS   SITUAÇÕES   PREVISTAS  NO  INC. I DO A

MENTO   INTERNO   DE   LICITAÇÕES   E   CONTRAT

ÃO DE SUPERVINIÊNCIA 

ÃO   DE   MICROEMPRESA   OU   EMPRESA   DE   PE

O       DE       CREDENCIAMENTO       PARA      INST
O  E  OPERAÇÃO  DE  SISTEMAS  DE COMPATILHA
AS 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

CAPÍTULO 2 
OBJETO 

sas para instalação, manutenção e operação de Sis
 Estação no Município de Belo Horizonte. 

hamento de Bicicletas sem Estação são compostos de
 de auto travamento e com suporte tecnológico 

 

a Comissão 
 de 19 de 

tra aberto o 
instalação, 

o Município 
hamamento 

Sistemas de 
rmos da Lei 
S e demais 

a legislação 
), no prazo 

da internet 

fluenciar no 
ente ao(s) 

 DE        

EMPREGA  
 ART. 71     

ATOS DA  

PEQUENO            

STALAÇÃO,  
AMENTO 

istemas de 

e bicicletas 
o para seu 
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funcionamento e liberação. 
 
2.1.1.2 – Os Sistemas de Compartil
atendimento às 9 (nove) Regionais A
Venda Nova, Pampulha, Nordeste, Les
4.1.3 – Os Sistemas de Compartilham
PROPONENTE) Bicicletas Elétricas. 
 
2.1.1.3 – As especificações e detalh
descritos no Termo de Referência – An
PROPONENTE. 
 

COND
 

 
3.1 – PODERÃO PARTICIPAR DO PR
 
3.1.1 – Poderão participar do prese
constituídas, isoladamente ou em form
Edital e seus Anexos. 
 
3.2 – IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇ
 
3.2.1 – A participação neste procedime
que, na data prevista neste Edital para
seguintes situações: 
 
a) Com falência decretada; 
 
b) Declaradas inidôneas por qualquer Ó
 
c) Em suspensão temporária e imped
Unidades descentralizadas ou vinculad
 
3.2.1 – A observância das vedaçõ
PROPONENTE que, pelo descumprime
 
3.3 – CONDIÇÕES DE ENDEREÇAME
 
3.3.1 – O envelope contendo a docum
horário indicados na folha de rosto dest
 
3.3.2 – O envelope indicado no subit
fecho e identificado em sua parte extern
 

CHAMA
DOCUMENTOS PA

À 
CPL – Comissão Permanente de Licitaç
Empresa de Transportes e Trânsito de 

Local:                        Sala de Licitações
Endereço:                 Av. Engenheiro Ca

                    30455-902 – Belo 

Nom

rtilhamento de Bicicletas sem Estação deverão con
 Administrativas da Prefeitura de Belo Horizonte, se
este, Norte, Barreiro, Oeste, Noroeste e Centro-Sul. 
mento de Bicicletas sem Estação poderão incluir (por 

lhamentos das condições para prestação dos serviç
Anexo I e na Documentação Técnica/proposta apresen

CAPÍTULO 3 
NDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

RESENTE CHAMAMENTO PÚBLICO 

sente Chamamento Público as pessoas jurídicas, le
orma de consórcio, desde que satisfaçam as exigênc

AÇÃO 

ento estará impedida às pessoas físicas, bem como à
ra a entrega do envelope, encontrarem-se em qualque

r Órgão Público; 

edidas de contratar com a Administração Municipal e
adas. 

ações do subitem 3.2.1 é de inteira responsabil
mento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis. 

MENTO E PROTOCOLIZAÇÃO DO ENVELOPE 

mentação para habilitação deverá ser entregue no loc
este Edital. 

bitem anterior deverá estar devidamente lacrado, rub
erna com os seguintes dizeres: 

AMENTO PÚBLICO N.º XX/201X 
 PARA HABILITAÇÃO/CREDENCIAMENTO 

 

itação da BHTRANS 
e Belo Horizonte S/A – BHTRANS 

 
es da BHTRANS 
 Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Buritis 
lo Horizonte/MG 

 
ome/Razão Social da Empresa 

 

onsiderar o 
sendo elas: 

or opção da 

rviços estão 
entada pela 

 legalmente 
ncias deste 

 às jurídicas 
uer uma das 

l e/ou suas 

bilidade da 

local, data e 

ubricado no 
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C
 
3.3.3 – A protocolização do envelope
participação do interessado. 
 
3.3.4 – Não serão aceitos documentos
admitindo-se a condição prevista no su
 
3.3.5 – O envelope contendo os docu
equivalente (serviços especializados d
para o Chamamento Público se der en
independentemente da data e horário d
 
3.3.6 – A entrega do envelope configu
neste Edital e seus Anexos. 
 
3.4 – DOS REPRESENTANTES LEGA
 
3.4.1 – A(s) PROPONENTE(S) poderá(
procedimento de credenciamento e re
posteriori, por sua representada. 
 
3.4.2 – O instrumento que comprovará 
 

a) Para Procurador/Credenciado: 
de validade em vigor, ou Carta
em cujos termos sejam outor
pratica de todos os atos pertine

 
b) Para Proprietário: sendo o rep

com poderes para representá
Contrato Social, no qual esteja
assumir obrigações em deco
Credenciamento ou Instrument

 
c) Para Proprietário: sendo o rep

com poderes para representá
Estatuto ou Contrato Social, no
direitos e assumir obrigações e

  
3.4.3 – Nas hipóteses de representaçã
Credenciamento, é obrigatória a aprese
poderes necessários à constituição do
Social, etc.) 
 
3.4.4 – O representante (procurador, cr
de documento hábil de identificação pa
 
3.4.5 – No caso de Consórcio, as empr
do Consórcio, com poderes para a prát
 
3.4.5.1 – A empresa líder, por sua vez,
sócio que detiver representação, obser
da responsabilidade solidária dos 
representante. 
 
3.4.6 – Não apresentando quaisquer
PROPONENTE ficará sem representan

CNPJ / Telefone(s) / E-mail 

pe fora do prazo estabelecido determinará o impedi

tos enviados por fax ou por qualquer tipo de correio e
subitem 3.3.5. 

ocumentos para habilitação, quando enviado por via 
s de entrega, transportadoras etc.), somente será co
 entrada no Protocolo da CPL até a data limite e hora 
o da postagem ou da remessa. 

gura a aceitação de todas as normas e condições esta

AIS E MANDATÁRIOS DAS PROPONENTES 

á(ão) indicar um representante para intervir em qualqu
 responder, para todos os efeitos, no presente mome

rá a representatividade da PROPONENTE será: 

o: Instrumento Público ou Particular de Procuração, c
rta de Credenciamento, conforme modelo disposto no

torgados ao procurador/credenciado os poderes nece
inentes ao Chamamento Público. 

epresentante sócio, proprietário ou dirigente da PROP
tá-la em conjunto, deverá apresentar o respectivo Es
ejam expressos os poderes necessários para exercer 
corrência de tal investidura, e, ainda, apresentar a 
nto Público ou Particular de Procuração. 

epresentante sócio, proprietário ou dirigente da PROP
ntá-la isoladamente, deverá apresentar apenas o r

 no qual estejam expressos os poderes necessários par
s em decorrência de tal investidura. 

ção mediante Instrumento Particular de Procuração ou
esentação da documentação que comprove(m) a titular
do procurador ou representante credenciado (Estatuto

 credenciado ou proprietário/sócio/dirigente) deverá est
para, se convocado para tal, identificar-se. 

presas dele integrantes serão representadas pela emp
rática dos atos necessários e inerentes ao procedimento

ez, poderá credenciar um procurador ou fazer-se repres
ervado o disposto no item 3.4 e seus subitens, tudo sem
 integrantes do consórcio pelos atos praticados 

er das formas de representação citadas no subitem
tante perante a Comissão Permanente de Licitação. 

 

dimento da 

o eletrônico, 

ia postal ou 
considerado 
ra definidos, 

stabelecidas 

quer fase do 
mento ou a 

, com prazo 
no Anexo II, 
cessários à 

PONENTE, 
 Estatuto ou 
er direitos e 
a Carta de 

PONENTE, 
 respectivo 

para exercer 

 ou Carta de 
laridade dos 
to, Contrato 

star munido 

mpresa líder 
nto. 

resentar por 
sem prejuízo 
s por seu 

em 3.4.2, a 
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3.4.7 – Os documentos indicados no it
em fotocópias autenticadas na forma da
 

DOCUM
 
O envelope de documentação deverá c
validade em vigor: 
 
4.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
4.1.1 – Registro comercial, no caso de 
 
4.1.2 – Ato constitutivo, Estatuto ou Co
de sociedades comerciais, e, no caso 
eleição de seus administradores. 
 
4.1.2.1 – Os documentos relacionados
alteração, caso seja consolidada. 
 
4.1.3 – Inscrição do ato constitutivo, no
em exercício. 
 
4.1.4 – Decreto de autorização, em
funcionamento no país e ato de regis
competente, quando a atividade assim 
 
4.1.5 – CONSÓRCIOS: As PROPONE
deverão apresentar, além dos documen
 
4.1.5.1 – Compromisso público ou 
consorciadas, com indicação da emp
participação de cada uma, observadas 
 
a) a liderança do Consórcio caberá, obr
 
b) a líder do Consórcio deverá ser a
responsabilidade na prestação do servi
 
c) é solidária a responsabilidade dos i
de licitação quanto na de execução do 
 
d) a empresa PROPONENTE consorcia
de um Consórcio ou isoladamente, nos
 
4.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRA
 
4.2.1 – Prova de regularidade para co
sede da PROPONENTE. 
 
4.2.2 – Comprovante de Regularidade 
 
4.2.3 – Comprovante de Regularidade p
 
4.2.4 – Prova de inexistência de déb
apresentação de Certidão Negativa de 
 

 item 3.4 e seus subitens poderão ser apresentados n
 da Lei ou em publicação em jornal da Imprensa Oficial

CAPÍTULO 4 
UMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

á conter os seguintes documentos obrigatórios, com os 

e empresa individual. 

ontrato Social em vigor, devidamente registrado, em s
so de sociedades por ações, acompanhados de docum

os no subitem 4.1.2 poderão ser substituídos apenas p

no caso de sociedades civis, acompanhada de prova d

em se tratando de empresa ou sociedade estran
gistro ou autorização para funcionamento expedido p
m o exigir. 

NENTES que optarem pela participação em forma de 
entos exigidos de todas as empresas participantes, o s

u particular de constituição de Consórcio, subscr
mpresa líder responsável pelo Consórcio e da prop
as as seguintes normas: 

obrigatoriamente, à empresa nacional; 

r a empresa que, proporcionalmente, tiver maior atrib
rviço objeto desta contratação; 

s integrantes pelos atos praticados em Consórcio, tant
o Contrato; 

rciada não poderá participar neste Chamamento Público
os termos da Lei. 

RABALHISTA 

 com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do do

 perante o INSS. 

e perante o FGTS. 

ébitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, m
e Débitos Trabalhistas. 

 

 no original, 
ial. 

s prazos de 

 se tratando 
umentos de 

 pela última 

 de diretoria 

angeira em 
 pelo órgão 

e Consórcio 
 seguinte: 

scrito pelas 
roporção da 

tribuição de 

anto na fase 

co em mais 

domicílio ou 

 mediante a 
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4.2.5 – Para fins de comprovação de 
Regularidade perante o INSS (subitem
de Débitos relativos aos Tributos Fed
Fazenda/Procuradoria-Geral da Fazend
 
4.3 – CAPACITAÇÃO E IDONEIDADE
 
4.3.1 – Atestado(s) de capacidade téc
privado, que comprove a execução
compreendendo a instalação, manuten
com ou sem estações para uso da popu
 
4.3.2 – Caso a PROPONENTE seja 
apresentado por qualquer uma de suas
 
4.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO F
 
4.4.1 – Certidão Negativa de Fa
PROPONENTE. 
 
4.5 – DECLARAÇÃO expressa de qu
previstas no Inc. I do art. 71 do Re
acrescido pela Lei Federal n.º 9
PROPONENTE, conforme modelo cons
 
4.6 – DECLARAÇÃO de superve
PROPONENTE, conforme modelo cons
 
4.7 – DECLARAÇÃO prevista no Anex
for o caso, assinada pelo(s) representa
 
4.8 – SOLICITAÇÃO DE CREDENCIA
de compartilhamento de bicicletas de
legal(ais) da PROPONENTE, conforme
 
4.9 – INFORMAÇÕES COMPLEMENT
 
4.9.1 – CADASTRO NO SUCAF 
 
4.9.1.1 – Os documentos relacionados
pelo Comprovante de Cadastro no Siste
Horizonte – SUCAF. Os demais docum
pena de inabilitação. 
 
4.9.1.2 – A PROPONENTE poderá est
serviços).  
 
4.9.1.2.1 – Caso a PROPONENTE se
deverá comprovar cadastro no SUCAF 
 
4.9.1.3 – A CPL fará consulta à base d
Fornecedor”, que deverá comprovar a
pertinentes, incluindo o Certificado de R
 
4.9.1.3.1 – A PROPONENTE que es
SUCAF, deverá incluir, previamente, n
limite para apresentação do envelope
consulta como irregular, sob pena de in

de regularidade para com a Fazenda Federal (subitem
m 4.2.2), deverá ser apresentada a Certidão Conjunta

ederais e à Dívida Ativa da União, fornecida pelo Min
nda Nacional. 

E TÉCNICA 

écnica, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito p
ão de serviços compatíveis com o objeto desta 
enção e operação de sistemas de compartilhamento de
opulação em geral. 

a consórcio o documento exigido no subitem 4.3.1 p
as integrantes. 

 FINANCEIRA 

Falência expedida pelo distribuidor da sede da 

que a PROPONENTE não emprega trabalhador nas 
egulamento Interno de Licitações e contratos da B
9.854/99, assinada pelo(s) representante(s) lega
nstante no Anexo III. 

rveniência, assinada pelo(s) representante(s) lega
nstante no Anexo IV. 

nexo V – Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
tante(s) legal(ais) da PROPONENTE. 

IAMENTO para instalação, manutenção e operação de
devidamente preenchido e assinado pelo(s) repres
e modelo constante no Anexo VI. 

TARES À HABILITAÇÃO 

os nos subitens 4.2.1 a 4.2.5 e 4.4.1 poderão ser su
istema Único de Cadastro de Fornecedores do Municíp
umentos exigidos neste Capítulo deverão ser apresent

star habilitada em qualquer linha de fornecimento (ma

seja convocada para assinar o Termo de Credenciam
F em conformidade com o subitem 8.2.1 deste Edital. 

e de dados do SUCAF para emissão do documento “Si
 a regularidade dos documentos habilitatórios junto ao

Registro Cadastral – CRC. 

estiver com algum documento em situação irregular
, no ENVELOPE, documento substituto que comprove
pe de habilitação, a regularidade do documento ind
 inabilitação. 

 

tem 4.2.1) e 
nta Negativa 

inistério da 

o público ou 
ta licitação, 
de bicicletas 

poderá ser 

a empresa 

s situações 
 BHTRANS, 
gal(ais) da 

gal(ais) da 

orte, quando 

 de sistemas 
esentante(s) 

substituídos 
ípio de Belo 
ntados, sob 

aterial e/ou 

mento, esta 
 

“Situação do 
 aos órgãos 

lar junto ao 
ve, na data 
indicado na 
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4.9.1.4 – A CPL não aceitará recibo de
cadastro no SUCAF. 
 
4.9.2 – Todos os documentos previstos
 
a) caso a PROPONENTE seja a matriz
 
b) caso a PROPONENTE seja a filial, 
aqueles, que comprovadamente, pela p
 
c) o(s) atestado(s) de capacidade 
apresentado(s) em nome da PROPONE
 
c.1) As PROPONENTES não poderão
nome de empresa(s) que compõe(m) o
reunidas em forma de Consórcio. 
 
4.9.3 – As empresas que participa
documentação relacionada neste Capí
4.4.4. 
 
4.9.4 – Os documentos solicitados pod
na forma da Lei, em publicação em jorn
 
4.9.4.1 – O comprovante de cadastro e
dispensados de autenticação. 
 
4.9.4.2 – A CPL efetuará consulta aos 
documentos extraídos pela Internet. 
 
4.9.5 – Quaisquer documentos aprese
das respectivas traduções oficiais juram
 
4.9.6 – As certidões e demais docume
na data limite fixada para apresentação
 
4.9.6.1 – As certidões que não tenham
serão aceitas se expedidas há 90 (nove
do envelope, ressalvados os docu
indeterminado.  
 
4.9.7 – As Microempresas – ME e E
prerrogativas previstas nos artigos 42
Decreto Municipal n.º 13.791/2009, obs
 
4.9.7.1 – As ME e EPP deverão apres
que esta apresente alguma restrição fis
 
4.9.7.2 – Havendo alguma restrição
trabalhista, será assegurado o prazo 
momento em que a ME ou EPP for de
igual período, a critério da Comissão P
pagamento ou parcelamento do débito,
efeito de negativa. 
 
4.9.7.3 – A prorrogação do prazo para
apresentado tempestivamente, devidam

de protocolo de documentos, em substituição ao compr

tos neste Capítulo deverão ser emitidos da seguinte form

riz, todos os documentos deverão estar em nome da ma

l, todos os documentos deverão estar em nome da fili
a própria natureza, forem emitidos somente em nome d

e técnica, quando previsto(s) neste Edital, poder
NENTE, com CNPJ da matriz e/ou da filial. 

ão apresentar atestado(s) de capacidade técnica emit
) os seus respectivos grupos econômicos, salvo se pa

iparem na forma de Consórcio deverão apresenta
pítulo, ressalvadas as hipóteses previstas nos subiten

oderão ser apresentados no original, em fotocópias aut
ornal da Imprensa Oficial. 

 emitido pelo SUCAF e as Certidões emitidas pela Inte

s sites dos órgãos emissores para confirmar a autentic

esentados em língua estrangeira deverão estar acom
amentadas, inclusive quanto aos registros. 

entos que possuem validade deverão estar com vigên
ão do envelope. 

m expressa a sua validade pelos respectivos emitentes
oventa) dias, no máximo, da data limite fixada para apre
cumentos que, por natureza, possuam prazo de 

 Empresas de Pequeno Porte – EPP poderão se u
42 e 43 da Lei Complementar n.º 123/2006 e no art
bservando as disposições seguintes. 

resentar toda a documentação exigida para habilitaçã
 fiscal e/ou trabalhista. 

ão nos documentos comprobatórios da regularidade
o de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial correspo

 declarada aprovada no teste de conformidade, prorrog
 Permanente de Licitação, para regularização da docum
ito, e emissão de eventuais certidões negativas ou pos

ra regularização fiscal e trabalhista dependerá de req
damente fundamentado, a ser dirigido à Comissão Pe

 

provante de 

orma:  

 matriz; 

 filial, exceto 
 da matriz;  

erá(ão) ser 

mitido(s) em 
participarem 

ntar toda a 
itens 4.3.2 e 

autenticadas 

ternet ficam 

ticidade dos 

mpanhados 

ência plena 

tes somente 
presentação 
de validade 

 utilizar das 
artigo 4º do 

ção, mesmo 

de fiscal e 
ponderá ao 

rogáveis por 
umentação, 

ositivas com 

equerimento 
Permanente 
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de Licitação. 
 
4.9.7.3.1 – Entende-se por tempest
inicialmente concedidos. 
 
4.9.7.4 – A não regularização da docu
caso, no subitem 4.9.7.3, implicará dec
sendo facultado à Administração convo
 
4.9.8 – Para efeito do julgamento da ha
dos documentos a data limite para entr
 

 
5.1 – A Comissão Permanente de Lic
PROPONENTE(S), nos termos deste E
 
5.2 – A(s) PROPONENTE(s) que d
declarada(s) inabilitada(s). 
 
5.3 – A(s) PROPONENTE(S) que aten
Edital será(ão) considerada(s) habilita
observado o disposto no item 5.5. 
 
5.4 – O resultado de habilitação ou in
Município – DOM de no site www.pbh.g
 
5.5 – A PROPONENTE deverá apresen
habilitação no DOM: 
 
a) A documentação técnica/proposta, e
Referência – Anexo I. 
 
b) A tarifa dos serviços, em conformi
Anexo I. 
 
c) O Modelo de Negócios, em conform
Anexo I. 
 
5.5.1 – Os documentos previstos no 
assinada pelo(s) representante(s) le
sequencialmente e sem emendas ou ra
 
5.5.1 – Os documentos previstos 
Sustentabilidade e Meio Ambiente – C
CPL publicar o resultado. 
 
5.6 – A PROPONENTE, convocada par
prazo determinado pela CPL, sob pena
 
5.7 – É facultada à CPL, em qualque
esclarecer ou a complementar a instruç
 
5.8 – A CPL poderá, no julgamento d
evidentes falhas formais sanáveis e que
 
5.9 – A CSMA poderá, na avaliação do

stivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) d

cumentação, no prazo previsto no subitem 4.9.7.2 ou
ecadência do direito à assinatura do Termo de Creden
vocar as PROPONENTES remanescentes. 

 habilitação, à CPL considerará como referência para a
ntrega do envelope informada na folha de rosto deste E

CAPÍTULO 5 
PROCEDIMENTOS 

Licitação – CPL procederá ao julgamento da habilita
 Edital, em especial do Capítulo 4. 

 deixar(em) de atender às exigências deste Edital

tender(em) todos às exigências para habilitação previs
ilitada(s) e apta(s) a apresentar(em) a documentação

 inabilitação será feito mediante publicação do Diário 
h.gov.br. 

sentar à CPL, em até 15 (quinze) dias contados da pub

em conformidade com o disposto nos itens 8 e 9 do 

midade com o disposto no item 10 do Termo de Ref

rmidade com o disposto no item 11 do Termo de Re

no item 5.5 deverão ser apresentados em língua po
 legal(ais) da PROPONENTE, preferencialmente 
 rasuras que dificultem o seu entendimento. 

s no item 5.50 serão avaliados pela Coordena
CSMA da BHTRANS, que deverá encaminhar um lau

para prestar qualquer esclarecimento adicional, deverá 
na de impedimento ao credenciamento. 

uer fase do credenciamento, promover diligências com
rução do processo. 

 da documentação apresentada para habilitação, desc
que não afetem o seu conteúdo. 

dos documentos previstos no item 5.5, desconsiderar 

 

) dias úteis 

ou, se for o 
enciamento, 

 a validação 
 Edital. 

litação da(s) 

ital será(ão) 

vistas neste 
ção técnica, 

io Oficial do 

ublicação da 

o Termo de 

eferência – 

eferência – 

portuguesa, 
 numerada 

nadoria de 
laudo para a 

rá fazê-lo no 

om vistas a 

sconsiderar 

ar evidentes 
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falhas formais sanáveis e que não afete
 
5.10 – A CPL ou a CSMA poderá s
subsidiar as suas decisões. 
 

D
  
6.1 – Será(ão) considerada(s) apta(s) a
 
a) tenha(m), sido habilitada(s) e; 
 
b) tenha(m) os documentos relacionado
 
7.2 – Será divulgado no Diário Oficial d
apta(s) a se credenciar(em). 
 

PROCEDIM
 
7.1 – Após a publicação da(s) empre
convocada(s) pela Gerência de Com
assinatura do Termo de Credenciam
contados da convocação, sob pena de 
previstas neste Edital. 
 
7.2 – A assinatura do Termo de C
PROPONENTE(S), dos seguintes docu

a) Cópia autenticada do Estatuto ou Co
estes que poderão ser substituídos ape

a.1) Caso a PROPONENTE seja um
celebração do Contrato, a constituiçã
assumido; 

b) Instrumento Público ou Particular d
poderes ao signatário da contratação, q
estatuto ou Contrato Social; 
 
c) Comprovação do cadastro com situa
 
7.2.1.1 – Para atendimento da alíne
credenciar(em) deverá(ão) requerer s
endereço: 

- Para atendimento presencial dirigir-se
 
Endereço: Av. Santos Dumont, 363 - 1º
342). Horário de Funcionamento: 8h às

- Para interessados SEDIADOS FORA 

Gerência de Cadastro de Fornecedore
SMAGEA. 

Endereço: Rua Espírito Santo, 605 - 14
Telefone: 0xx 31 3277-4677. 

etem o seu conteúdo. 

 solicitar parecer técnico de outras áreas da BHTRA

CAPÍTULO 6 
DO CREDENCIAMENTO 

) a se credenciar(em) a(s) PROPONENTE(s) que tenha

dos no item 5.5 aprovados. 

l do Município – DOM o(s) nome(s) da(s) PROPONENT

CAPÍTULO 7 
IMENTOS PARA A CONTRATAÇÃO 

presa(s) apta(s) a se credenciar(em), a(s) mesma(s)
mpras, Contratos e Licitações – GECOL da BHTRA
mento (Anexo VII) no prazo máximo de 10 (dez) 

de decair o direito ao credenciamento, sem prejuízo das

Credenciamento ficará condicionada à apresentaçã
cumentos à BHTRANS: 

 Contrato Social da empresa e eventuais alterações, do
penas pela última alteração, caso seja consolidada;  

um Consórcio, esta ficará obrigado a comprovar, 
ição e o registro do Consórcio, nos termos do com

r de Mandato, este último com firma reconhecida, o
o, quando não se tratar de sócio ou diretor autorizado a

uação regular junto ao SUCAF. 

línea “c” do subitem anterior, a(s) empresa(s) apta
 seu(s) cadastramento(s) diretamente ao SUCAF, no

se à Unidade do BH RESOLVE: 

1º andar – Centro (com entrada, também, pela Rua do
às 18 horas. 

A DE BELO HORIZONTE, encaminhar documentação 

res, da Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Admin

14º andar - Bairro Centro - CEP 30.160-919. 

 

RANS para 

ha(m): 

NTE(s) 

(s) será(ão) 
RANS para 
) dias úteis 
das sanções 

ção, pela(s) 

documentos 

r, antes da 
ompromisso 

 outorgando 
o através do 

pta(s) a se 
no seguinte 

 dos Caetés, 

o para: 

inistrativa – 
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e-mail: gemec@pbh.gov.br 
 
7.3 – O prazo previsto no item 7.1 pod
PROPONENTE e desde que decorra de
 
7.4 – A recusa injustificada em assinar 
7.1, sujeitará a PROPONENTE à penal
equivalente ao valor total do Termo d
ofertadas na documentação técnica, se
 

IMPUGNA

7.1 – CONDIÇÕES PARA APRESENT
 
8.1.1 – Até 2 (dois) dias úteis antes 
documentos para habilitação, qualqu
apontando as falhas e irregularidades q
 
8.1.2 – A impugnação deverá obedecer
 
a) ser dirigido à Comissão Permanente

 
b) ser apresentado em uma via origina
e-mail do impugnante, rubricado em to
devidamente comprovado(s) por meio 
procurador, somente procuração, se pú

 
c) ser protocolizado na sala da Comiss
Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buri
para o e-mail bhtrans.cpl@pbh.gov.br, 
 
8.1.3 – A CPL não se responsabilizará
endereços eletrônicos, caso não tenh
Licitação e que, por isso, sejam intemp
 
8.1.4 – A apresentação de impugnaç
recebendo tratamento como mera inform
 
8.1.5 – A decisão da CPL será enviada
site da BHTRANS para conhecimento d
 
8.1.6 – Decairá do direito de impugna
objeção, venha a apontar, após o praz
viciariam, hipótese em que tal comunica
 
8.2 – CONDIÇÕES PARA APRESENT
 
8.2.1 – A PROPONENTE poderá a
documentos para habilitação e da docu
 
8.2.2 – Interposto recurso, a CPL dar
DOM – Diário Oficial do Município e no 
 
8.2.3 – Os recursos e respectivas contr
de não serem conhecidos: 
 
a) ser dirigido ao Diretor de Administr

oderá ser prorrogado se solicitado durante o seu transc
 de motivo justificado, aceito pela BHTRANS. 

ar o Termo de Credenciamento dentro do prazo previsto
nalidade de multa, no percentual de 10% (dez por cento
 de Credenciamento, considerando a quantidade de 

 sem prejuízo das demais sanções legais. 

CAPÍTULO 8 
NAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

 
TAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES 

es da data fixada para início do recebimento do env
lquer interessado poderá impugnar os termos des
s que o viciariam. 

cer aos seguintes requisitos, sob pena de não ser conhe

te de Licitação; 

nal, contendo razão social, CPF/CNPJ e endereço, tele
 todas as folhas e assinado pelo(s) representante(s) 
io de contrato social, se sócio, contrato social e procu
 pública; 

issão Permanente de Licitação – CPL, à Av. Engenhe
uritis, Belo Horizonte – MG, CEP: 30.455-902, ou enc
, até às 17h30 do dia de seu vencimento. 

ará por impugnações endereçadas por outras formas 
nha sido acusado recebimento pela Comissão Perma
pestivas ou não sejam recebidas. 

ação, após o prazo estipulado, não a caracterizará 
formação. 

ada ao impugnante via fax ou e-mail e poderá ser divu
o de todos os interessados. 

gnar os termos deste Edital aquele que, tendo-o ace
razo apontado no subitem 8.1.1, falhas ou irregularidad
icação não terá efeito de recurso. 

TAÇÃO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES 

 apresentar recursos contra o resultado do julgam
cumentação técnica. 

ará ciência as demais participantes por meio de publ
no site da BHTRANS, que poderão impugná-lo no prazo

ntrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos,

istração e Finanças da BHTRANS, aos cuidados da 

 

nscurso pela 

isto no item  
nto) do valor 
de bicicletas 

envelope de 
deste Edital 

hecida: 

elefone e/ou 
s) legal(ais), 
curação, se 

heiro Carlos 
ncaminhada 

s ou outros 
manente de 

rá como tal, 

ivulgada no 

ceitado sem 
dades que o 

amento dos 

blicação no 
zo legal. 

s, sob pena 

a Comissão 
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Permanente de Licitação, no prazo de
DOM – Diário Oficial do Município; 
 
b) ser dirigido ao Diretor de Administ
revogação, no prazo de 5 (cinco) dias ú
 
c) ser apresentado em uma via, conten
todas as folhas e assinado pelo(s) rep
de contrato social, se sócio, contrato 
pública; 
 
d) ser protocolizada na sala da Comiss
Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buri
para o e-mail bhtrans.cpl@pbh.gov.br, 
 
e) Na hipótese da interposição de r
porventura o integrem como anexos de
na forma da Lei, em publicação em jo
acompanhados dos respectivos origina
Permanente de Licitação, à Av. Enge
Horizonte – MG, CEP: 30.455-902, em 
 
8.2.4 – A CPL não se responsabilizará 
ou outros endereços eletrônicos, ca
Permanente de Licitação e que, por iss
 
8.2.5 – As PROPONENTES poderão d
meio de comunicação expressa à Com
 
8.2.6 – O acolhimento do recurso 
aproveitamento. 
 
8.2.7 – O recurso será julgado nos term
 
8.2.8 – A decisão acerca do recurso 
Diário Oficial do Município e no site da 
 

FISCAL
  
9.1 – A gestão do Termo de Crede
Informação – DPL da BHTRANS. 
 
9.2 – A fiscalização do Termo de
Sustentabilidade e Meio Ambiente – CS
 

DO
  
10.1 – Esta contratação não implica tra
  

SAN
 
11.1 - As sanções administrativas estão
VII. 
 

de até 5 (cinco) dias úteis, após a publicação dos resu

istração e Finanças da BHTRANS, nos casos de an
s úteis; 

tendo razão social, CNPJ e endereço da empresa, rub
epresentante(s) legal(ais), devidamente comprovado(s)
to social e procuração, se procurador, somente procu

issão Permanente de Licitação – CPL, à Av. Engenhe
uritis, Belo Horizonte – MG, CEP: 30.455-902, ou enc
, até às 17h30 do dia de seu vencimento; 

 recursos ou contrarrazões à distância, os docume
 deverão ser protocolizados (original, em fotocópias aut
 jornal da Imprensa Oficial, ou em cópias não autenti
inais para autenticação pela CPL) na sala da CPL – 
genheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Bu
m até 2 (dois) dias úteis a contar da interposição dos m

rá por recursos ou contrarrazões endereçadas por outr
caso não tenha sido acusado recebimento pela 

isso, sejam intempestivas ou não sejam recebidas. 

o desistir do direito de recorrer antes do decurso de p
missão Permanente de Licitação – CPL. 

o importará a invalidação apenas dos atos insusce

rmos da lei. 

o interposto será divulgada por meio de publicação n
 BHTRANS. 

CAPÍTULO 09 
ALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO 

denciamento será exercida pela Diretoria de Planej

de Credenciamento será exercida pela Coordena
CSMA da BHTRANS. 

CAPÍTULO 10 
OTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

transferência de recursos da BHTRANS para terceiros. 

CAPÍTULO 11 
ANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

tão descritas na Minuta do Termo de Credenciamento –

 

sultados no 

anulação ou 

ubricado em 
(s) por meio 
curação, se 

heiro Carlos 
ncaminhada 

mentos que 
autenticadas 
nticadas, se 

 Comissão 
Buritis, Belo 
 mesmos. 

utras formas 
 Comissão 

e prazo, por 

scetíveis de 

 no DOM – 

ejamento e 

nadoria de 

 

– Anexo 
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OB
  
12.1 - As obrigações da(s) CREDENCIA
de Credenciamento – Anexo VII. 
 

 
13.1 – As dúvidas surgidas na aplica
legislação pertinente, facultando-se ao
através do e-mail: bhtrans.cpl@pbh.gov
o recebimento do envelope de docume
 
13.2 – As respostas, quando de caráte
e/ou disponibilizadas no site: www.pbh.
 
13.3 – As respostas, que forem carac
por e-mail diretamente ao interessado 
site: www.pbh.gov.br. 
 
13.4 – A PROPONENTE é responsáv
dos documentos apresentados em qua
documento apresentado ou a inverd
inabilitação do interessado, sem prejuíz
 
13.5 – Fica entendido que toda a doc
entre si, de modo que qualquer detalhe
considerado como especificado e válido
 
13.6 – A CPL, no interesse da Adm
Chamamento Público, e relevar omiss
que não contrariem a legislação vige
sendo possível a promoção de diligênc
do processo. 
 
13.7 – No caso de diligência, se houve
no original ou em cópias legíveis autent
 
13.8 – O não cumprimento da diligência
 
13.9 – A participação da PROPONEN
inseridas neste Edital e seus Anexos, b
 
13.10 – O presente Chamamento P
podendo a BHTRANS revogá-lo, no to
fato superveniente comprovado ou an
escrito e fundamentado. 
 
13.11 – A BHTRANS poderá prorroga
recebimento do envelope de documento
 
13.12 – Os termos dispostos neste Ed
se completam entre si, reportando um i
 
13.13 – Os casos fortuitos e de fo
Credenciamento (Anexo VII), deverão

CAPÍTULO 12 
BRIGAÇÕES DAS PARTES 

CIADA(s) e da BHTRANS estão previstas na Minuta do

CAPÍTULO 13 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

icação deste Edital serão esclarecidas pela CPL, res
aos interessados formularem consultas à Comissão, p
gov.br, até o 2º (segundo) dia útil antes da data limite fi

entos para habilitação. 

ter geral, serão publicadas no Diário Oficial do Municíp
h.gov.br. 

acterizadas como meros esclarecimentos, serão enca
o que apresentou as dúvidas e poderão ser disponibil

ável pela fidelidade e legitimidade das informações pr
ualquer fase deste Chamamento Público. A falsidade de
rdade das informações nele contidas implicará na

uízo das sanções administrativas, civis e penais cabívei

ocumentação apresentada pelas PROPONENTES se
lhe que se mencione em um documento e se omita em 
lido, na hipótese de possíveis divergências futuras. 

dministração, poderá adotar medidas saneadoras, d
issões ou erros formais, observadas na documentaçã
igente e não comprometam a lisura do Chamamento
ncia junto aos interessados, destinadas a esclarecer a

ver solicitação de documentos, estes deverão ser apre
enticadas por cartório competente. 

cia ensejará a inabilitação da PROPONENTE. 

NTE implica no conhecimento integral dos termos e 
bem como das demais normas legais que disciplinam a

 Público não importa, necessariamente, em creden
 todo ou em parte, por razões de interesse público, der
 anulá-la por ilegalidade, de ofício ou provação, med

gar, por conveniência exclusiva, o prazo para encerra
nto para habilitação. 

Edital, as cláusulas e condições constantes dos dema
 instrumento ao outro em caso de dúvidas ou omissõe

força maior, que prejudiquem o cumprimento do 
rão ser comunicados por escrito e devidamente com

 

do Termo 

respeitada a 
, por escrito 
fixada para 

cípio – DOM 

caminhadas 
ibilizadas no 

prestadas e 
 de qualquer 
na imediata 
eis. 

se completa 
m outro será 

, durante o 
ação, desde 
nto Público, 
r a instrução 

presentados 

e condições 
 a matéria. 

enciamento, 
erivadas de 
ediante ato 

rramento do 

ais Anexos 
ões. 

 Termo de 
omprovados 
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dentro do prazo de 5 (cinco) dias úte
critério da BHTRANS, quando a Cred
relevadas as penalidades aplicadas. 
 
13.14 – Todos os procedimentos relat
casos omissos, subordinam-se aos prin
Edital. 
 
13.15 – Fica eleito o foro da Comarca
quaisquer questões oriundas deste Cha
 
 
 
Belo Horizonte, _______ de _________
 
 
 
 
 

Kên

Diretora
Empresa de Transportes 

 

Av. Eng. Carlos
CEP: 3

T
Sit

e-m

 

úteis do evento, para que possam ser considerados 
edenciada convocada alegar a sua ocorrência, para q

lativos ao presente Chamamento Público, inclusive qu
rincípios e disposições contidas na legislação mencion

rca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para s
hamamento Público. 

______________ de 201____. 

ênnya Kreppel Dias Duarte 

ra de Administração e Finanças 
es e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS 

CPL – BHTRANS 

los Goulart, 900, Prédio 1 – Bairro Buritis 
: 30455-902 – Belo Horizonte/MG 

Telefone� ���� 3379-5591 
Site: www.pbh.gov.br/bhtrans 
mail: bhtrans.cpl@pbh.gov.br  

 

s válidos, a 
 que sejam 

 quanto aos 
onada neste 

a solucionar 

 


