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EDITAL DE LICITAÇÃO (CONVITE) 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01-016.079/17-39 
 

CONVITE N.º 01/2017 
 

A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A. – BHTRANS, por sua Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, designada pela Portaria BHTRANS DPR n.º 131/2016de 23 de 
dezembro de 2016, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará LICITAÇÃO, na 
modalidade de CONVITE, do tipo MENOR PREÇO,sob o regime de Empreitada por Preço Global,  
de acordo com as normas gerais da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores, Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Municipal n.º 11.245, de 
23 de janeiro de 2003, Decreto Municipal n.º 13.791, de 02 de dezembro de 2009, Decreto Municipal 
n.º 15.113 de 08 de janeiro de 2013, demais legislações complementares vigentes e, ainda, as 
condições do presente Edital e seus Anexos. 

O aviso sobre esta licitação será publicado no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte – DOM e 
divulgado através da Internet – site da BHTRANS. Havendo modificação neste Edital, o aviso será 
publicado da mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido.  

Este Convite e seus Anexos serão afixados no Quadro de Avisos na sede da BHTRANS e estarão 
disponíveis para download no site da BHTRANS, podendo ser obtida cópia na sala da CPL – 
Comissão Permanente de Licitação, localizada à Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, 
Bairro Buritis, Belo Horizonte – MG, no horário de 10h às 15h, mediante comprovação de pagamento 
do custo referente às cópias reprográficas. 

Para consultas através da Internet, deverão ser acessados ossites: 
BHTRANS: www.bhtrans.pbh.gov.br ou DOM – Diário Oficial do Município: www.pbh.gov.br/dom.  

Constituem Anexos deste Convite, dele fazendo parte integrante: 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO 

ANEXO II  – TERMO DE VISITA TÉCNICA 

ANEXO III – MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA PESSOAS JURÍDICAS NÃO 
CONVIDADAS 

ANEXO IV – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR 

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP 

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 
PROPOSTA 

ANEXO VIII – PLANILHA DE PREÇOS E BDI ESTIMADOS 

ANEXO IX – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

ANEXO X – NORMAS BÁSICAS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO 
TRABALHO 

ANEXO XI – MINUTA DE CONTRATO 
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CAPÍTULO 1  
OBJETO  

1.1 – OBJETO 

1.1.1 – Contratação de empresa para prestaçãodos serviços de manutenção para execução de 
reforma do telhado e impermeabilização da caixa d’água da Unidade Nossa Senhora de Fátima, n.º 
1700 e prédio anexo, Av. Pedro II, n.º 307, com o fornecimento de todo material especificado e 
equipamentos necessários à sua realização. 

1.1.2 – Os serviços serão prestados sob o regime de empreitada por preço global e pagamento por 
medição mensal. 

1.1,3 – O detalhamento do objeto e demais condições encontram-se devidamente explicitadosProjeto 
Básico – Anexo I, na Planilha de Preços e BDI Estimados – Anexo VIII, nas Normas Básicas de 
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – Anexo X e na Minuta de Contrato – Anexo XI. 

1.2 – VISITA TÉCNICA 

1.2.1 – As empresas interessadas deverão, obrigatoriamente , realizar uma visita prévia à BHTRANS 
para que possam analisar o escopo de reforma do telhado e impermeabilização de caixa d’água da 
Unidade Nossa Senhora de Fátima, n.º 1700 – Carlos Prates, de forma a dirimir todas as dúvidas e 
possibilitar a elaboração da proposta comercial. 

1.2.2 – Para realizar a visita, a empresa interessada deverá entrar em contato com a 
funcionáriaCláudia Cardoso, através do telefone: (31) 3279-7919, para agendá-la.As visitas poderão 
ser agendadas de 2ª à 6ª feira, no horário de 9h às 16h. 

1.2.3 – Alegações posteriores relacionadas ao desconhecimento de informações constantes neste 
Edital e seus Anexos e das condições locais pertinentes à execução do objeto não serão argumentos 
válidos para reclamações futuras, nem desobrigam a execução do Contrato. 

CAPÍTULO 2 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 – PODERÃO PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO 

a) As pessoas jurídicas CONVIDADAS , legalmente constituídas, que operem no ramo do objeto 
ora licitado e que satisfaçam integralmente às condições estabelecidas no presente Convite e 
seus Anexos.  

b) As demais pessoas jurídicas interessadas, NÃO CONVIDADAS , legalmente constituídas, que 
operem no ramo do objeto ora licitado, que satisfaçam integralmente às condições estabelecidas 
no presente Convite e seus Anexos, que estejamcadastradasnoSUCAF–Sistema Único de 
Cadastro de Fornecedores doMunicípio de Belo Horizonte e que se manifestem, no prazo de 
até 24 (vinte e quatro) horas anteriores à apresent ação das propostas (Modelo Anexo III), 
nos termos do § 3º do art. 22 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

b.1) O cadastro previsto na alínea “b” do item 2.1 deverá comprovar atividade pertinente ao objeto 
licitado relativamente a qualquer um dos seguintes códigos do SUCAF: 02.16  – Obras Civis e 
Serviços de – Impermeabilizações e/ou 02.37 – Obras Civis e Serviços de – Reforma em Edificações. 

2.2 –IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO 

2.2.1 –A participação nesta licitação estará impedida às pessoas físicas, bem como às jurídicas que, 
na data prevista neste Convite para a entrega dos envelopes, encontrarem-se em qualquer uma das 
seguintes situações: 

a) Com falência decretada; 

b) Declaradas inidôneas por qualquer Órgão Público; 
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c) Em suspensão temporária e impedidas de contratar com a Administração Municipal e/ou suas 
Unidades descentralizadas ou vinculadas; 

d) Empresas estrangeiras sem funcionamento no país; 

e) Em funcionamento sob regime de consórcio. 

2.2.1.1 – A observância das vedações do subitem 2.2.1 é de inteira responsabilidade da LICITANTE 
que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis. 

2.3 –CONDIÇÕES DE ENDEREÇAMENTO E PROTOCOLIZAÇÃO DO S ENVELOPES 

2.3.1 – Os Documentos para Habilitação – Envelope n.º 01  e a Proposta Comercial – Envelope n.º 
02 deverão ser apresentados ao Protocolo da CPL – C omissão Permanente de Licitação da 
BHTRANS, à Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte – MG, 
até às 09h45 do dia 02/03/2017 , em envelopes separados, fechados, rubricados e 
identificados na forma a seguir: 

ENVELOPE N° 01 
CONVITE Nº 01/2017 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

 À 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. – BHTRANS 
 

 Data da sessão de abertura: 02/03/2017 

 Horário de início dos procedimentos: 10 horas 

 Local: Sala de Licitações da BHTRANS 

 Endereço:  Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Prédio 1 – Buritis – Belo Horizonte/MG   

                        CEP: 30.455-902 

Nome/Razão Social do Licitante 
CNPJ 

ENVELOPE N° 02 
CONVITE N.º 01/2017 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

   À 
   COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
   Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. – BHTRANS 
 
   Data da sessão de abertura: a confirmar 
   Horário de início dos procedimentos: a confirmar 
   Local:  Sala de Licitações da BHTRANS 
   Endereço: Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Prédio 1 – Buritis – Belo Horizonte/MG   
                         CEP: 30.455-902 
 
 

Nome/Razão Social da Licitante: 
CNPJ 

2.3.1.1 – A protocolização dos envelopes fora do prazo estabelecido no subitem 2.3.1 determinará o 
impedimento de participação da empresa interessada no certame. 

2.3.2 – Não serão aceitos documentos ou propostas enviados por fax ou por qualquer tipo de correio 
eletrônico, admitindo-se a condição prevista no subitem 2.3.3. 
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2.3.3 – Os envelopes de Documentação e de Propostas, quando enviados por via postal ou 
equivalente (serviços especializados de entrega, transportadoras etc.), somente serão considerados 
para a licitação se derem entrada no Protocolo da CPL – BHTRANS, até a data e hora definidas no 
subitem 2.3.1, independentemente da data e horário da postagem ou da remessa. 

2.3.3.1 – A CPL – Comissão Permanente de Licitação não se responsabilizará por envelopes de 
Documentação e Proposta Comercial encaminhados na forma descrita no subitem 2.3.3, entregues 
em local diverso da CPL e que, por isso, não cheguem até a data e horário definidos no subitem 
2.3.1. 

2.3.4 – A sessão de abertura dos ENVELOPES n.º 01 – Documentos para Habilitação – está prevista 
para o dia 02/03/2017, às 10 horas , na Sala de Licitações, no endereço acima definido, em 
sessão pública, sendo processada pela Comissão Permanente de Licitação. 

2.4 –REPRESENTANTES LEGAIS E MANDATÁRIOS DAS LICITA NTES 

2.4.1 – As LICITANTES poderão indicar um representante para intervir em qualquer fase do 
procedimento licitatório e responder, para todos os efeitos, no presente momento ou a posteriori, por 
sua representada. 

2.4.2 – O instrumento que comprovará a representatividade da LICITANTE será: 

a) Para Procurador/Credenciado: Instrumento Público ou Particular de Procuração, com prazo de 
validade em vigor, ou Carta de Credenciamento, conforme modelo disposto no Anexo IV, em 
cujos termos sejam outorgados ao procurador/credenciado os poderes necessários à pratica de 
todos os atos pertinentes ao certame. 

b) Para Proprietário: sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente da LICITANTE, com 
poderes para representá-la em conjunto, deverá apresentar o respectivo Estatuto ou Contrato 
Social, no qual estejam expressos os poderes necessários para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura, e, ainda, apresentar a Carta de Credenciamento ou 
Instrumento Público ou Particular de Procuração. 

c) Para Proprietário: sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente da LICITANTE, com 
poderes para representá-la isoladamente, deverá apresentar apenas o respectivo Estatuto ou 
Contrato Social, no qual estejam expressos os poderes necessários para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

2.4.3 – Nas hipóteses de representação mediante Instrumento Particular de Procuração ou Carta de 
Credenciamento, é obrigatório o reconhecimento da(s) firma(s) do(s) respectivo(s) outorgante(s) por 
cartório competente, bem como a apresentação da documentação que lhe(s) comprove(m) a 
titularidade dos poderes necessários à constituição do procurador ou representante credenciado 
(Estatuto, Contrato Social etc.). 

2.4.4 – O representante (procurador, credenciado ou proprietário/sócio/dirigente) deverá estar munido 
de documento hábil de identificação para, se convocado para tal, identificar-se. 

2.4.5 – Nas sessões públicas, somente será admitida a participação efetiva de um único 
representante de cada LICITANTE durante os trabalhos. 

2.4.6 – Não apresentando quaisquer das formas de representação citadas no subitem 2.4.2, a 
LICITANTE ficará sem representante perante a Comissão Permanente de Licitação, não podendo 
fazer consignar em Ata suas observações, rubricar documentos, bem como praticar os demais atos 
de um mandatário, persistindo a situação até que esta necessidade seja atendida, sendo-lhe 
resguardado o direito de assistir a sessão pública. 

2.4.7 – Os documentos indicados no item 2.4 e seus subitens poderão ser apresentados no original, 
em fotocópias autenticadas na forma da Lei, em publicação em jornal da Imprensa Oficial ou em 
cópias não autenticadas, se acompanhados dos respectivos originais para autenticação a ser feita 
pela CPL na sessão de abertura. 
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CAPÍTULO 3  
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

O ENVELOPE N.º 01, ao ser entregue, deverá conter os seguintes documentos obrigatórios, com os 
prazos de validade em vigor: 

3.1 – CADASTRO NO SUCAF 

3.1.1 – Comprovante de cadastro no SUCAF – Sistema Único de Cadastro de Fornecedores 
doMunicípio de Belo Horizonte e os documentos relacionados nos itens 3.5 a 3.8. 

3.1.1.1 – O Cadastro noSUCAF deverá comprovar atividade pertinente ao objeto da presente licitação 
relativa ao código doSUCAF: 02.16  – Obras Civis e Serviços de – Impermeabilizações e/ou 02.37 – 
Obras Civis e Serviços de – Reforma em Edificações. 

3.1.1.2 – Na data limite para entrega dos envelopes, a CPL fará consulta à base de dados do 
SUCAF, relativamente à situação das LICITANTES, para emissão do documento SITUAÇÃO DO 
FORNECEDOR, que deverá comprovar a regularidade dos documentos habilitatórios junto aos 
órgãos pertinentes, incluindo o CRC – Certificado de Registro Cadastral. 

3.1.1.3 – A LICITANTE cadastrada conforme subitem 3.1.1.1, com algum(ns) documento(s) em 
situação irregular junto ao SUCAF, exceto o CRC,deverá incluir, previamente, no Envelope n.º 01, 
documento(s) substituto(s) que comprove(m), na data limite para protocolização dos envelopes, a 
regularidade do(s) documento(s) indicado(s) na consulta como irregular(es), sob pena de inabilitação. 

3.1.1.4 – A CPL não aceitará Recibo de Protocolo de Documentos, em substituição ao Cadastro 
noSUCAF. 

3.1.2 – As pessoas jurídicas CONVIDADAS, que não po ssuírem o cadastro no SUCAF 
conforme subitens 3.1.1 e 3.1.1.1 ou que estiverem com o CRC vencido, poderão participar da 
licitação desde que apresentem toda a documentação relacionada nos itens 3.2 a 3.8. 

3.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

3.2.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual. 

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

3.2.2.1 – Os documentos relacionados no subitem 3.2.2 poderão ser substituídos apenas pela última 
alteração, caso seja consolidada. 

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

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

3.3 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

3.3.1 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede da LICITANTE. 

3.3.2 – Comprovante de Regularidade perante o INSS. 

3.3.3 – Comprovante de Regularidade perante o FGTS. 

3.3.4 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

3.3.5 – Para fins de comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal (subitem 3.3.1) e 
Regularidade perante o INSS (subitem 3.3.2), deverá ser apresentada a Certidão Conjunta Negativa 
de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pelo Ministério da 
Fazenda/Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 
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3.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

3.4.1 – Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da empresa LICITANTE (ver 
subitem 3.9.6.1). 

3.5 –TERMO DE VISITA TÉCNICA , conforme Anexo II, emitido pela BHTRANS, comprovando que a 
LICITANTE realizou visita técnica, observado o disposto no item 1.2 do Edital. 

3.6 –DECLARAÇÃO  expressa de que a LICITANTE não emprega trabalhador nas situações 
previstas no inciso V do art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93, acrescido pela Lei Federal n.º 9.854/99 e 
declaração de não possuir superveniência de fato impeditivo de habilitação, assinada pelo(s) 
representante(s) legal(ais) da LICITANTE, conforme modelo constante no Anexo V. 

3.7 – DECLARAÇÃO prevista no Anexo VI – Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, quando 
for o caso, assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) da LICITANTE.  

3.8 –DECLARAÇÃO de Elaboração Independente de Propo sta , conforme modelo previsto no 
Anexo VII, assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) da LICITANTE. 

3.9 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À HABILITAÇÃO 

3.9.1 – Toda a documentação deverá, preferencialmente, ser encadernada, rubricada e numerada 
sequencialmente. 

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

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

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

3.9.3 – O comprovante de cadastro emitido pelo SUCAF e as Certidões emitidas pela Internet ficam 
dispensados de autenticação por cartório. 

3.9.3.1 – A CPL efetuará consulta aos sites dos órgãos emissores para confirmar a autenticidade dos 
documentos emitidos pela Internet. 

3.9.4 – Os documentos solicitados poderão ser apresentados no original, em cópias legíveis 
autenticadas por Cartório competente ou em publicação em jornal da Imprensa Oficial. 

3.9.4.1 – Os documentos poderão ser apresentados, ainda, em cópias legíveis não autenticadas, se 
acompanhados dos respectivos originais para autenticação a ser feita pela CPL na sessão de 
abertura. 

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

3.9.6 – As certidões e demais documentos que possuem validade deverão estar com vigência plena 
na data limite fixada para apresentação das propostas. 

3.9.6.1 – As certidões que não tenham expressa a sua validade pelos respectivos emitentes somente 
serão aceitas se expedidas há 90 (noventa) dias, no máximo, da data limite fixada para apresentação 
das propostas, ressalvados os documentos que, por natureza, possuam prazo de validade 
indeterminado.  

3.9.7 – As Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP poderão se utilizar das 
prerrogativas previstas nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n.º 123/2006 e no artigo 4º do 
Decreto Municipal n.º 13.791/2009, observando as disposições seguintes. 

3.9.7.1 – As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para habilitação, mesmo 
que estes apresentem alguma restrição fiscal. 
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3.9.7.2 – Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou EPP for 
declarada proponente da melhor proposta, prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão 
Permanente de Licitação, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 

3.9.7.3 – A prorrogação do prazo para regularização fiscal dependerá de requerimento apresentado 
tempestivamente, devidamente fundamentado, a ser dirigido à Comissão Permanente de Licitação. 

3.9.7.3.1 – Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis 
inicialmente concedidos. 

3.9.7.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 3.9.7.2 ou, se for o 
caso, no subitem 3.9.7.3, implicará decadência do direito à contratação sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as LICITANTES 
remanescentes, na ordem de classificação. 

3.9.8 – A LICITANTE que participar na forma do subitem 3.1.2, deverá apresentar, obrigatoriamente, 
o comprovante de cadastro no SUCAF caso seja convocada para assinar o Contrato, conforme 
disposto na alínea “c” do item 8.2. 

CAPÍTULO 4  
PROPOSTA COMERCIAL 

4.1 – A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser encaminhada no ENVELOPE N.º 02, de acordo com o 
Modelo de Proposta Comercial – Anexo IX, em 1 (uma) via, contendo a identificação da LICITANTE, 
datada, rubricada em todas as suas páginas, devidamente assinada pelo(s) representante(s) 
legal(ais), dela constando: 

a) Preços unitário e total de cada item grafado numericamente; 

b) BDI grafado percentualmente e numericamente; 

c) Preço global grafado numericamente e por extenso; 

d) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de sua 
apresentação ao Protocolo da CPL – BHTRANS; 

e) Declaração que conhece as exigências para contratação dispostas no Capítulo 8 do Edital, 
incluindo a obrigatoriedade da comprovação do cadastro no SUCAF – Sistema Único de Cadastro 
de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (alínea "c" do item 8.2).  

f) Declaração de que a LICITANTE conhece e concorda com todas as condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos.  

4.1.1 – A proposta que omitir o prazo previsto na alínea “d” do item 4.1 será entendida como válida 
pelo prazo indicado na referida alínea. 

4.1.2 – Não havendo manifestação em contrário por parte da LICITANTE em até 15 (quinze) dias 
antes do término do prazo de validade da proposta indicado na alínea “d” do item 4.1, este será 
automaticamente prorrogado por igual período, ou seja, prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, e 
assim sucessivamente. 

4.2 – No ENVELOPE N.º 02 – Proposta Comercial deverá ser apresentada, ainda: 

4.2.1 – Documentação que comprove os poderes de rep resentação dos respectivos signatários 
(Estatuto, Contrato Social etc.), salvo se já tiver  sido apresentada nas situações previstas no 
subitem 2.4.2 e item 3.2. 

4.2.1.1 – A LICITANTE deverá observar, conforme definido no Estatuto, Contrato Social etc., os 
poderes para assinatura da proposta comercial (isoladamente ou em conjunto). 
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4.2.2 – Planilha de Composição do BDI, conforme mod elo apresentado no Anexo IX ou em 
modelo próprio, indicando a metodologia de cálculo utilizada, desde que de acordo com 
critérios aceitos pelo Tribunal de Contas da União.   

4.2.2.1 – Conforme Súmula n.º 254/2010 do Tribunal de Contas da União, o IRPJ – Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica e a CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – não se 
consubstanciam em despesa indireta passível de inclusão na taxa de Bonificações e Despesas 
Indiretas – BDI do orçamento-base da licitação, haja vista a natureza direta e personalística desses 
tributos, que oneram pessoalmente o contrato.  

4.2.2.2 – A incorreta ou não apresentação da exigência disposta no subitem 4.2.2 implicará na 
desclassificação da proposta da LICITANTE. 

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

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

4.5 – A Proposta Comercial e a Composição do BDI deverão ser apresentados, preferencialmente, 
conforme o modelo apresentado no Anexo IX. 

4.5.1 – A LICITANTE, de acordo com o Modelo de Proposta Comercial apresentada no Anexo IX, 
deverá preencher apenas os preços unitários grifados de amarelo. Os demais preços serão 
calculados automaticamente. O percentual do BDI será inserido automaticamente após o 
preenchimento completo da Planilha de Composição do BDI. Deverá, ainda, preencher os demais 
campos da proposta, como extensos e identificações – inclusive na parte referente às declarações. 

4.5.2 – A LICITANTE poderá apresentar a Proposta Comercial e a Composição do BDI em outro 
modelo, desde que observe todas as exigências deste Capítulo e preserve todas as informações 
constantes no Anexo IX – Modelo de Proposta Comercial e Composição do BDI. 

4.5.2.1 – Caso a LICITANTE não utilize o Anexo IX para apresentar a Composição do BDI, deverá 
informar a metodologia de cálculo utilizada.  

4.5.2.1.1 – Caso a metodologia não seja informada, a CPL poderá promover diligência para que a 
LICITANTE apresente esta informação. 

4.6 – Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente de 
fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

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

CAPÍTULO 5 
PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO  

5.1 – A licitação será processada em 2 (duas) fases: 

a) 1ª Fase, com a abertura dos Envelopes n.º 01, contendo os Documentos de Habilitação; 

b) 2ª Fase, com a abertura dos Envelopes n.º 02, contendo as Propostas Comerciais das 
proponentes habilitadas. 

5.2 – A abertura dos ENVELOPES N.º 01 – Documentos para a Habilitação será feita no dia, local e 
hora indicados no subitem 2.3.4 deste Convite, em sessão pública, dirigida pela Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação. 

5.2.1 – A CPL poderá analisar a documentação e fazer o seu julgamento na mesma sessão de 
abertura ou posteriormente, se necessários quaisquer outros procedimentos ou participação de 
outras áreas para contribuir na análise e julgamento. 
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5.2.2 – Suspensa a sessão, a decisão quanto à habilitação será publicada no DOM – Diário Oficial do 
Município e no site da BHTRANS, ficando os envelopes de Proposta Comercial sob a guarda da CPL, 
devidamente lacrados e rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais das 
LICITANTES presentes. 

5.2.3 – A inabilitação da LICITANTE importa preclusão do seu direito de participar das fases 
subsequentes. 

5.3 – Os envelopes de Proposta Comercial serão abertos: 

a) na mesma sessão de abertura dos Envelopes n.º 01 se houver renúncia registrada em ata ou 
formalizada por escrito de todas as LICITANTES ao direito de interposição de recursos contra o 
resultado de habilitação; ou 

b) após transcorrido o prazo legal, sem que tenha havido interposição de recurso, mediante 
convocação que será publicada no DOM – Diário Oficial do Município e no site da BHTRANS; ou 

c) após publicação de decisão dos recursos interpostos, mediante convocação que será publicada no 
DOM – Diário Oficial do Município e no site da BHTRANS. 

5.3.1 – A CPL poderá analisar e julgar as propostas comerciais na mesma sessão de abertura, ou 
posteriormente, se necessários quaisquer outros procedimentos ou participação de outras áreas para 
contribuir na análise e julgamento. 

5.3.2 – Suspensa a sessão, a decisão quanto à classificação das propostas será publicada no DOM – 
Diário Oficial do Município e no siteda BHTRANS.  

5.3.3 – Ultrapassada a fase de habilitação e abertos os Envelopes de Proposta Comercial, não 
caberá desclassificação por motivos relacionados à habilitação, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.  

5.4 – A abertura dos envelopes de Documentação e Proposta Comercial será realizada em sessão 
pública, lavrando-se ata circunstanciada, assinada pelos membros da CPL e pelos representantes 
legais das LICITANTES presentes.  

5.4.1 – Toda a documentação e as propostas serão rubricadas pelos membros da CPL e pelos 
representantes legais das LICITANTES presentes à sessão. 

5.4.1.1 – A Comissão Permanente de Licitação, por meio de sua Presidente e mediante a 
concordância de todos os representes presentes, poderá definir outra maneira para a rubrica da 
documentação e/ou propostas, devendo constar em ata o procedimento adotado. 

5.4.2 – Caso algum representante presente à sessão queira consignar as suas manifestações, ele 
receberá uma folha em branco para registrá-las de próprio punho, sendo que este documento será 
anexado a ata. 

5.4.3 – A eventual recusa de algum representante em assinar a ata ou a documentação / proposta 
não será motivo de sua invalidação, mantido o disposto no item 5.4.2 supra.   

5.5 – Serão devolvidos, após publicação do Ato de homologação, revogação ou anulação, mediante 
recibo próprio, inviolados, os Envelopes de n.º 02 – Propostas Comerciais às LICITANTES 
inabilitadas. 

5.5.1 – Os envelopes de propostas das LICITANTES inabilitadas que não forem retirados conforme 
item 5.5estarão disponíveis para devolução às interessadas (inciso II do art. 43 da Lei n.º 8666/93) 
pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação da decisão final do certame no 
DOM (Ato de homologação, revogação ou anulação). 

5.5.2 – Encerrado o prazo informado no subitem 5.5.1, as propostas não retiradas serão 
consideradas inservíveis e inutilizadas pela CPL. 

5.6 – A CPL poderá, em qualquer fase, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar 
a instrução do processo, nos termos do § 3º do art. 43 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
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CAPÍTULO 6 
EXAME DA DOCUMENTAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

6.1 – O exame da documentação e o julgamento das pr opostas serão feitos nos estritos 
limites da Lei Federal n.º 8.666/93, suas posterior es modificações, da Lei Complementar n.º 
123/06, do Decreto Municipal n.º 13.791/2009 e das disposições deste Edital. 

6.2 – JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.2.1 – Serão consideradas inabilitadas as LICITANTES que tenham descumprido quaisquer das 
exigências habilitatórias deste Convite ou de seus Anexos, ressalvadas as Microempresas e as 
Empresas de Pequeno Porte que poderão se utilizar das prerrogativas previstas nos artigos 42 e 43 
da Lei Complementar n.º 123/2006 e nos artigos 4º e 5º do Decreto Municipal n.º 13.791/2009. 

6.2.2 – A Comissão Permanente de Licitação poderá, no julgamento dos Documentos para 
Habilitação, desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo. 

6.2.3 – Considera-se vencida a fase de habilitação: 

a) se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as LICITANTES ao 
direito de interposição de recursos contra o resultado de habilitação; ou 

b) após transcorrido o prazo legal, sem que tenha havido interposição de recurso; ou 

c) após publicação de deferimento ou indeferimento do recurso interposto. 

6.3 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

6.3.1 – O julgamento desta licitação será efetuado peloMENOR PREÇO GLOBAL, observado o 
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 44 c/c o art. 45 da Lei Complementar n.º 123/06, devendo ser 
considerada vencedora a LICITANTE que, atendendo às exigências e condições deste Convite e 
seus Anexos, oferecer a proposta mais vantajosa para a BHTRANS. 

6.3.2 – O valorglobalmáximoestimado para esta licit ação é de R$ 41.252,65 (quarenta e um mil, 
duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinc o centavos). 

6.3.3 – Se a proposta de menor preço não tiver sido ofertada por ME ou EPP, e houver proposta 
apresentada por ME ou EPP com valor até 10% (dez por cento) superior ao melhor preço, estará 
configurado o empate ficto previsto no art. 44, § 1º, da Lei Complementar n.º 123/06 e no art. 5º, § 1º, 
do Decreto Municipal n.º 13.791/2009. 

6.3.3.1 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:  

6.3.3.1.1 – Se o representante da ME ou EPP mais bem classificada estiver presente na sessão, o 
mesmo será convocado para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada 
classificada em primeiro lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de 
preferência.  

6.3.3.1.2 – Se o representante da ME ou EPP não estiver presente na sessão, a Comissão 
Permanente de Licitação encaminhará correspondência à LICITANTE, podendo ser inclusive por 
meio eletrônico, fixando prazo para apresentação de nova proposta comercial, sob pena de preclusão 
do exercício do direito de preferência.  

6.3.3.1.3 – Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de empate ficto, utilize seu direito 
de preferência, será classificada em primeiro lugar e dar-se-á prosseguimento à sessão.  

6.3.3.1.4 – Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer seu direito de preferência, na forma 
dos subitens anteriores, serão convocadas as demais ME ou EPP remanescentes, cujas propostas 
estiverem no limite estabelecido no subitem 6.3.3, na ordem de classificação, para o exercício do 
direito de preferência.  
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6.3.3.1.5 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se encontrem 
nesse limite, a Comissão Permanente de Licitação realizará sorteio, entre essas empresas, para 
definir a que primeiro poderá apresentar nova proposta comercial.  

6.3.3.1.6 – Não havendo ME ou EPP em situação de empate ficto, que utilize o direito de preferência, 
prosseguir-se-á a sessão observando-se a classificação das propostas comerciais.  

6.3.3.1.7 – Terá a proposta classificada em primeiro lugar a LICITANTE que, após aplicação do 
direito de preferência instituído pela Lei Complementar n.º 123/06, ofertar o menor preço global. 

6.3.3.1.8 – Após executar o procedimento de preferência descrito nos subitens acima, caso ocorra a 
inabilitação ou desclassificação da LICITANTE melhor classificada, será verificado a ocorrência de 
nova situação de empate ficto entre as LICITANTES remanescentes, assegurando a preferência da 
contratação para as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte. 

6.3.4 – Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação serão corrigidos pela Comissão Permanente de 
Licitação, com os seguintes critérios: 

6.3.4.1 – Prevalecerão os preços unitários, corrigindo-se os demais valores, conforme a divergência 
apurada. 

6.3.4.2 – Serão desconsiderados valores apresentados a partir da terceira casa decimal. 

6.3.4.3 – Prevalecerá, para efeito de julgamento, o valor global apurado após a correção. 

6.3.4.4 – A correção efetuada constará na ata de julgamento. 

6.3.5 – A correção poderá ser objeto de diligência. 

6.3.6 – A Comissão Permanente de Licitação poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar 
evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo. 

6.3.7 – A Comissão Permanente de Licitação poderá, caso julgue necessário, submeter as Propostas 
Comercias à apreciação/análise da Gerência de Administração – GERAD da BHTRANS, mediante 
parecer fundamentado. 

6.3.8 – No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por sorteio, em ato 
público, para o qual as LICITANTES serão convocadas através de publicação no DOM – Diário Oficial 
do Município e no site da BHTRANS. 

6.3.9 – Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do prazo de validade 
das propostas, e caso persista o interesse da BHTRANS, poderá ser solicitada prorrogação da 
validade das mesmas a todas as LICITANTES classificadas. 

6.3.10 – SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE: 

a) não atender aos requisitos deste Instrumento Convocatório, especialmente às exigências e 
condições dispostas no Capítulo 4 deste Edital; ; 

b) não se referir à integralidade do objeto; 

c) apresentar preço global superior ao informado no  subitem 6.3.2 deste Convite;  

d) não estiver acompanhada da Planilha de Composiçã o do BDI;  

e) apresentar o(s) preço(s) unitário(s) acima de 20 % (vinte por cento) do(s) preço(s) 
unitário(s) estimado(s) no Anexo VIII – Planilha de  Preços e BDI Estimados;  

f) apresentar o BDI com porcentagem acima de 20% (v inte por cento) do BDI estimado no 
Anexo VIII – Planilha de Preços e BDI Estimados; 
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g) inobservar o presente Convite, estiver incompleta ou apresentar emendas, rasuras ou entrelinhas 
ou, ainda, linguagem que dificulte a exata compreensão do enunciado;  

h) tiver sido baseada em outra proposta; 

i) não atender às exigências estabelecidas em diligências ou neste Convite; 

j) apresentar preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 
mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade da LICITANTE, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade 
da remuneração; ou superestimados (excessivos) ou manifestamente inexequíveis, assim 
considerados nos termos do disposto no art. 44 § 3º e art. 48, II, § 1º e 2º da Lei Federal n.º 
8.666/93. 

6.3.10.1 – Serão considerados preços inexequíveis os valores que não venham a ter demonstrada 
sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes 
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 
Contrato. 

6.3.10.1.1 – Se a CPL entender que o preço é inexequível, fixará prazo para que a LICITANTE 
demonstre a exequibilidade de seu preço por meio de planilha de custos ou outros documentos. 

6.3.10.2 – A não apresentação da documentação mencionada nossubitens 6.3.10.1e 6.3.10.1.1, no 
prazo determinado pela CPL, resultará na desclassificação da proposta da LICITANTE e incorrerá em 
penalidades conforme previsto no Capítulo 12 deste Convite.  

6.4 – Caso todas as LICITANTES sejam consideradas inabilitadas ou desclassificadas, a CPL poderá 
fixar prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de novas propostas, 
escoimadas das causas que motivaram tal inabilitação ou desclassificação, na forma do disposto no § 
3º do art. 48 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

6.5 – No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por sorteio, em ato 
público, para o qual as LICITANTES serão convocadas através de publicação no DOM – Diário Oficial 
do Município e no site da BHTRANS. 

6.6 – A BHTRANS se reserva o direito de solicitar ao Diretor de Administração e Finanças mediante 
despacho fundamentado, as necessárias providências para: 

a) REVOGAR a licitação, em razão de interesse público; 

b) ANULAR, total ou parcialmente, o procedimento, em razão de ilegalidade ocorrida em seu curso; 

c) HOMOLOGAR a licitação, sem prejuízo da redução superveniente das quantidades a serem 
contratadas. 

CAPÍTULO 7 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Inexistindo manifestação recursal ou decididos os recursos porventura interpostos, a Comissão 
Permanente de Licitação encaminhará o processo à autoridade competente, Sr. Diretor de 
Administração e Finanças, para homologação do procedimento licitatório e adjudicação do objeto à 
LICITANTE classificada em primeiro lugar. 

CAPÍTULO 8 
 CONTRATAÇÃO E GARANTIA 

8.1 – Após a homologação da presente licitação e adjudicação do seu objeto, a LICITANTE, 
doravante denominada ADJUDICATÁRIA, será convocada pela Gerência de Compras, Contratos e 
Licitações – GECOL da BHTRANS para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato 
competente. 
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8.2 – Para a contratação, a ADJUDICATÁRIA deverá apresentar à GECOL os seguintes documentos:  

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

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

c) Comprovação do CADASTRO com situação regular junto ao SUCAF, de acordo com qualquer um 
dos seguintes Códigos:02.16 – Obras Civis e Serviços de – Impermeabilizações e/ou 02.37 – 
Obras Civis e Serviços de – Reforma em Edificações. 

8.2.1 – Para atendimento à alínea “c” do subitem anterior, a ADJUDICATÁRIA deverá requerer seu 
cadastramento diretamente ao SUCAF, no seguinte endereço: 

SUCAF da SUDECAP – Superintendência de Desenvolvimento da Capital. 

Endereço: Av. do Contorno, 5436 – Anexo I da SUDECAP - andar térreo - Bairro Funcionários - 
CEP: 30110-036 
Horário de Funcionamento: 8:00 às 11:30horas e de 14:00 às 17:30horas. 
Telefone: (31) 3277-8186 
e-mail: sucaf@pbh.gov.br 

8.3 – A recusa injustificada por parte da ADJUDICATÁRIA para a assinatura do Contratoserá 
configurada como descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a ADJUDICATÁRIA 
infratora ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento) do preço globalproposto, 
além de outras sanções legais cabíveis. 

8.4 – O descumprimento do disposto na alínea “c” do item 8.2 será configurado como 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a ADJUDICATÁRIA infratora ao 
pagamento de multa correspondente a 3% (três por cento) do valor global proposto, além de outras 
sanções legais cabíveis. 

8.5 – Não atendendo a ADJUDICATÁRIA à convocação para assinar o Contrato ou deixando de fazê-
lo por qualquer motivo a ela imputado, convocar-se-á outra LICITANTE, segundo a ordem de 
classificação, caso não haja interesse da BHTRANS na realização de nova licitação, nos termos do 
art. 64 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

8.6 – O disposto no item 8.3 não se aplica às LICITANTES remanescentes convocadas para a 
assinatura do Contrato, nos termos e condições da ADJUDICATÁRIA, quando esta deixar de assiná-
lo. 

CAPÍTULO 9 
 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

9.1 – Sem prejuízo das disposições previstas em lei e outras definidas na Minuta de Contrato – Anexo 
XI, obriga-se a CONTRATADA a: 

9.1.1 – Assegurar a boa qualidade da prestação dos serviços prestados. 

9.1.2 – Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por danos e prejuízos que causar por 
descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto desta licitação. 

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

CAPÍTULO 10 
CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA CONTRATAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇA MENTÁRIA 

10.1 – CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DO FATURAMENTO, DO  PAGAMENTO E DO 
REAJUSTAMENTO DE PREÇO  
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As condições de apresentação do faturamento, do pagamento e do reajustamento de preço estão 
definidas na Minuta de Contrato – Anexo XI. 

10.2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

As despesas decorrentes da presente licitação serão providas por recursos próprios consignados no 
orçamento da BHTRANS, à Conta Contábil n.º 3140021, Centro de Custo 11020, Funcional 
Programática n.º 26.452.060.2567, Natureza de Despesa 339039, Item 99, Fonte 0307, Subação 001, 
Unidade Orçamentária 2904 e Unidade Administrativa 10. 

CAPÍTULO 11 
IMPUGNAÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1 – CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES 

11.1.1 – Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de propostas, 
qualquer LICITANTE poderá impugnar os termos deste Convite apontando as falhas e irregularidades 
que o viciariam. 

11.1.2 – A impugnação deverá obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não ser conhecida: 

a) ser dirigido à Comissão Permanente de Licitação; 

b) ser apresentado em uma via original, contendo razão social, CNPJ e endereço, telefone e/ou e-
mail da empresa impugnante, rubricado em todas as folhas e assinado pelo(s) representante(s) 
legal(ais), devidamente comprovado(s); 

c) ser protocolizado na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitação, à Av. Engenheiro Carlos 
Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte – MG, CEP: 30.455-902, até às 17h30 do 
dia de seu vencimento. 

11.1.3 – A CPL – Comissão Permanente de Licitação não se responsabilizará por impugnação 
encaminhada por via postal ou equivalente (serviços especializados de entrega, transportadoras etc.), 
entregue em locais diversos do mencionado na alínea “c” do subitem 11.1.2 e que, por isso, não seja 
protocolizada no prazo legal, independentemente da data e horário da postagem ou da remessa. 

11.1.4 – Não será considerada impugnação enviada por fax ou por qualquer tipo de correio eletrônico. 

11.1.5 – A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado, não a caracterizará como tal, 
recebendo tratamento como mera informação. 

11.1.6 – A decisão da CPL será enviada ao impugnante via fax ou e-mail e poderá ser divulgada no 
site da BHTRANS para conhecimento de todos os interessados. 

11.1.7 – Nos termos do § 2º do art. 41 da Lei n.º 8.666/93, decairá do direito de impugnar os termos 
deste Convite aquele que, tendo-o aceitado sem objeção, venha a apontar, depois do julgamento, 
falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso. 

11.2 – CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS E CO NTRARRAZÕES 

11.2.1 – A LICITANTE poderá apresentar recursos contra as decisões da CPL – Comissão 
Permanente de Licitação, nos termos do art. 109 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

11.2.2 – Interposto recurso, a CPL dará ciência as demais LICITANTES por meio de publicação no 
DOM – Diário Oficial do Município e no site da BHTRANS, que poderão impugná-lo no prazo legal. 

11.2.3 – O recurso e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena 
de não serem conhecidos: 

a) ser dirigido ao Diretor de Administração e Finanças, aos cuidados da Comissão Permanente 
de Licitação, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, após a publicação dos resultados no DOM – 
Diário Oficial do Município; 
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b) ser dirigido ao Diretor de Administração e Finanças, nos casos de anulação ou revogação, no 
prazo de 2 (dois) dias úteis; 

c) ser apresentado em uma via original, contendo razão social, CNPJ e endereço da empresa, 
rubricado em todas as folhas e assinado pelo(s) representante(s) legal(ais), devidamente 
comprovado(s); 

d) ser protocolizado na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitação, à Av. Engenheiro 
Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte – MG, CEP: 30.455-902, até 
às 17h30 do dia de seu vencimento. 

11.2.4 – A CPL – Comissão Permanente de Licitação não se responsabilizará por recursos e 
contrarrazões encaminhados por via postal ou equivalente (serviços especializados de entrega, 
transportadoras etc.), entregues em locais diversos do mencionado na alínea “d” do subitem 11.2.3 e 
que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal, independentemente da data e horário da 
postagem ou da remessa. 

11.2.5 – Não serão considerados recursos enviados por fax ou por qualquer tipo de correio eletrônico. 

11.2.6 – Os prazos de recurso poderão ser dispensados, caso haja concordância absoluta das 
LICITANTES, devendo o fato ser registrado em Ata.  

11.2.7 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

11.2.8 – O recurso será julgado nos termos do art. 109 da Lei Federal n.º 8.666/93.  

11.2.9 – A decisão acerca do recurso interposto será divulgada por meio de publicação no DOM – 
Diário Oficial do Município e no site da BHTRANS. 

CAPÍTULO 12 
 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1 – Constitui ilícito administrativo todo descumprimento de dever legal ou de regra prevista neste 
Convite e nos seus Anexos, que notadamente:  

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 
competitivo do procedimento licitatório com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem 
decorrente da adjudicação do objeto da licitação;  

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório; 

c) tumultuar a sessão pública de licitação;  

d) devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro 
o ensejo de devassá-lo;  

e) afastar ou procurar afastar LICITANTE, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou 
oferecimento de vantagem de qualquer tipo;  

f) abster-se ou desistir de licitar, em razão de vantagem oferecida; 

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

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

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

j) deixar de providenciar o cadastramento da empresa vencedora da licitação ou da contratação 
direta junto ao SUCAF, dentro do prazo concedido pela Administração Pública, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração; 



 

BHTRANS – Convite nº 01/2017 – Convite – Página 16 de 17 

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

12.2 – Aplicar-se-á as penalidades nos termos previstos no Decreto Municipal n.º 15.113/2013, 
destacando-se o disposto no inciso III, artigo 7º, no que se refere ao procedimento licitatório e demais 
sanções previstas na Lei n.º 8.666/93. 

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

12.4 – As penalidades e os percentuais das multas decorrentes do descumprimento contratual estão 
indicados na Minuta de Contrato – Anexo XI. 

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

CAPÍTULO 13 
 DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – As dúvidas surgidas na aplicação deste Convite serão esclarecidas pela CPL, respeitada a 
legislação pertinente, facultando-se às LICITANTES formular consultas à Comissão, por escrito 
(através do e-mail: bhtrans.cpl@pbh.gov.br ou via fax: (0xx31) 3379-5590), até o 2º (segundo) dia útil 
anterior à data limite prevista para a entrega das propostas. 

13.1.1 – As respostas, quando de caráter geral, serão publicadas no DOM – Diário Oficial do 
Município e/ou disponibilizadas no site da BHTRANS. 

13.1.2 – As respostas, que forem caracterizadas como meros esclarecimentos, serão encaminhadas 
por fax ou e-mail diretamente à empresa que apresentou as dúvidas e poderão ser disponibilizadas 
no site da BHTRANS. 

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

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

13.4 – A CPL, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o certame, 
e relevar omissões ou erros formais, observadas na documentação e proposta, desde que não 
contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção 
de diligência junto às LICITANTES, destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme 
disposto no art. 43, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

13.4.1 – No caso de diligência, se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados 
no original, em cópias legíveis autenticadas por cartório competente, em cópias legíveis não 
autenticadas, se acompanhados dos respectivos originais para autenticação a ser feita pela CPL ou 
em publicação em jornal da Imprensa Oficial. 

13.4.2 – O não cumprimento da diligência ensejará a inabilitação da LICITANTE ou a desclassificação 
da proposta comercial. 

13.5 – A participação da LICITANTE implica no conhecimento integral dos termos e condições 
inseridas neste Convite e seus Anexos, bem como das demais normas legais que disciplinam a 
matéria. 
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13.6 – A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a BHTRANS 
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente 
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou provação, mediante ato escrito e fundamentado. 

13.7 – A BHTRANS poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os prazos para 
recebimento das propostas ou para sua abertura. 

13.8 – Os termos dispostos neste Convite, as cláusulas e condições contratuais e as constantes dos 
demais Anexos se completam entre si, reportando um instrumento ao outro em caso de dúvidas ou 
omissões. 

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

13.10 – Para atender a seus interesses, a BHTRANS reserva-se o direito de alterar quantitativos, sem 
que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no art. 
65 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

13.11 – Todos os procedimentos relativos à presente licitação, inclusive quanto aos casos omissos,  
subordinam-se aos princípios e disposições contidas na legislação mencionada neste Convite. 

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

 

Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 2017. 
 
 
 
 

Ben-Hur Silva de Albergaria 
Diretor de Administração e Finanças 

Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A. – BHTRANS 
 
 
 

CPL - BHTRANS  
Endereço: Av. Eng.º Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis  

30.455-902 – Belo Horizonte/MG  
Telefone: 0xx 31 3379-5591  

Fax: 0xx 31 3379-5590  
Site: www.pbh.gov.br/bhtrans  

e-mail: bhtrans.cpl@pbh.gov.br 
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ANEXO I 

PROJETO BÁSICO 

1. DA JUSTIFICATIVA 

 O prédio da Unidade Nossa Senhora de Fátima encontra-se com os seus telhados deteriorados pelo 
tempo, o que tem feito ocorrer constantes alagamentos e infiltrações, trazendo parada dos serviços e 
perda patrimonial. 

2. DO OBJETO 

Contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção para execução de reforma do 
telhado e impermeabilização da caixa d’água da Unidade Nossa Senhora de Fátima, n.º 1700 e 
prédio anexo, Av. Pedro II, n.º 307, com o fornecimento de todo material especificado e equipamentos 
necessários à sua realização. 

3. DO DETALHAMENTO DO OBJETO 

Todos os detalhamentos necessários à execução da reforma do telhado e impermeabilização da 
caixa d’água da Unidade Nossa Senhora de Fátima, n.º 1700 e prédio anexo, Av. Pedro II, n.º 307, 
estão descritos abaixo: 

3.1 - Prédio principal, sito à Avenida Nossa Senhora de Fátima, n.º 1700. Prédio de dois pavimentos, 
mais o térreo: 

3.1.1 - Serviços a serem executados no telhado do segundo pavimento: 

3.1.1.1 - Instalação de 60 (sessenta) metros lineares de rufos em chapa galvanizada nº 26 (vinte e 
seis) com 30 cm (trinta centímetros) em seu desenvolvimento transversal, dobras nas extremidades 
com 45º (quarenta e cinco graus), medindo 2 cm (dois centímetros) em cada lado para fixação e 
escoamento das águas e outros, fixados através de adesivo mono componente selante, tipo PU, 
buchas com parafusos 6mm (seis milímetros), a serem executados na caixa d’água;  

3.1.1.2 - Troca de 25 (vinte e cinco) telhas de amianto medindo 1,83 X 0,92 (C x L) e espessura de 
6mm²; 

3.1.1.3 - Troca de 20 (vinte) cumeeiras em amianto com medidas de 1 (um) metro de comprimento 
por 0,90 cm (zero vírgula noventa centímetros) de largura e espessura de 6 mm² (seis milímetros 
quadrados) total, dobra ao meio com 45º (quarenta e cinco graus) para os lados, encaixando em 
telhas existentes, fixadas através de parafusos apropriados para telhas de amianto confeccionadas 
em aço galvanizado Ø ¼ “ ,com 10 cm (dez centímetros) de comprimento; 

3.1.1.4 - As calhas existentes no telhado do segundo piso tem seu escoamento d’água em 1 (um) 
tubo de PVC de diâmetro de 100mm (cem milímetros), não suficiente. Deverão ser instaladas mais 2 
(duas) saídas com bocais em chapa de aço galvanizado nº 26 (vinte e seis), soldadas, em 2 (dois)  
novos pontos de escoamento da mesma calha, descendo 20 (vinte) metros lineares até o passeio da 
avenida, onde deverá ser implantado sob o passeio existente e refeito com o mesmo material 
existente. Os tubos deverão ser em PVC classe A, paredes com 1,8 mm (um vírgula oito milímetros), 
fixados em paredes frente prédio através de braçadeiras de chapa em aço galvanizado, fixadas 
através de parafusos galvanizados, arruelas em buchas plásticas Ø 8mm (oito milímetros) em 
distância  apropriada para as metragens; 

3.1.1.5  - Instalação de 84 (oitenta e quatro) metros lineares de rufos em chapa galvanizada nº 26 
(vinte e seis) com 30 cm (trinta centímetros) em seu desenvolvimento transversal, dobras nas 
extremidades com 45º (quarenta e cinco graus), medindo 2 cm (dois centímetros) em cada lado para 
fixação e escoamento das águas e outros, acima de telhas existentes, fixados através de adesivo 
mono componente selante, tipo PU, buchas com parafusos 6mm; 

3.1.1.6 - Revisão do telhado do prédio da Av. Nossa Senhora de Fátima, medindo 12 (doze) metros 
largura por 30 (trinta) metros comprimento, construído em telhas de amianto. O serviço deverá ser de: 
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A - Alinhamento de todas as telhas; 

B - Fixar de forma correta todas as telhas com parafusos em ferro galvanizado 10 cm (dez 
centímetros) x ¼”, apropriados uso externo e vedação de todas as cabeças dos mesmos em adesivo 
mono componente selante tipo PU; 

C - Limpeza do mesmo, retirando folhas, papéis e/ou detritos existentes, para escoamento nas 
calhas. 

3.1.1.7 - A caixa d’água em alvenaria localizada no telhado, em sua parte externa, apresenta 
absorção de águas pluviais passando para laje de forro das salas abaixo. Deverá ser feita a 
impermeabilização externa para evitar o total rompimento do emboço existente. Serviço em 
argamassa polimérica, aplicada em 4 (quatro) demãos transversais, começando acima da mesma, 
indo até novos rufos laterais 20m² (vinte metros quadrados), evitando assim, infiltração para salas 
abaixo da caixa d’água; 

3.2 - Prédio anexo, sito à Avenida Pedro II, n.º 307, cujos serviços a serem executados são: 

3.2.1 - Parte externa lado direito do prédio anexo: instalação de 02 (dois) bocais em calhas existentes 
com 30 (trinta) peças de 3 (três) metros de tubulação de PVC, diâmetro de 100mm (cem milímetros), 
para melhor escoamento d’água, confeccionado em chapa nº 26 (vinte e seis) galvanizada, 100 mm 
(cem milímetros) de diâmetro; 

3.2.2 - Construção de interligações das tubulações externas de 38 (trinta e oito) peças de 3 (três) 
metros de tubo de PVC 100mm (cem milímetros), espessura da parede 1,8mm (um vírgula oito 
milímetros), novas e antigas distribuindo-as em saídas de calhas para descida de águas pluviais de 
telhados de edificações do prédio da Av. Nossa Senhora de Fátima indo até Av. Pedro II, com 
abertura de piso em concreto e fechamento do mesmo também em concreto para acabamento; 

3.2.3 - Instalação no vestiário masculino de 78 (setenta e oito) metros de tubulação, 02 (duas) 
tubulações, com 100mm (cem milímetros) externos em PVC classe A, espessura de paredes 1,8mm 
(um vírgula oito milímetros), saindo de 2 (dois) bocais redondos confeccionados em chapa nº 26 
(vinte e seis), soldados nas calhas d’água para águas pluviais existentes, fixados em paredes de 
fosso de ventilação até Av. Pedro II; 

3.2.4 - Saindo dos telhados laterais do hall da copa, deverão ser construídas 03 (três) tubulações com 
comprimento de 50 (cinquenta) metros, 100mm (cem milímetros) externos de reforço as tubulações 
existentes, em locais adequados, saindo das calhas d’água existentes, com adaptações de bocais em 
chapa de aço nº 26 (vinte e seis) galvanizados Ø 100mm (cem milímetros) soldadas em calhas indo 
até o andar de baixo, tubos estes fixados em pilar estrutural externo ao prédio; 

3.2.5 - Instalação em telhados laterais de cobertura do hall da copa junto ao vestiário masculino de 
rufos em chapa galvanizada nº 26 (vinte e seis) com 30 (trinta) cm em seu desenvolvimento 
transversal, dobras nas extremidades com 45º (quarenta e cinco graus), medindo 2 cm (dois 
centímetros) em cada lado para fixação e escoamento das águas, com 50 (cinquenta) metros lineares 
de extensão, fixados através de adesivo mono componente selante, tipo PU, buchas com parafusos 
6mm (seis milímetros); 

3.2.6 - Reforma da saída d'água da Av. Nossa Senhora de Fátima para Avenida Pedro II obstruída no 
passeio, abertura e recomposição do piso - tubulação esmagada/entupida. 

4. DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

4.1 - A CONTRATADA deverá apresentar Responsável Técnico que se responsabilizará pela 
estabilidade e segurança de todos os serviços executados, e deverá entregar à BHTRANS S/A. uma 
via da ART, depois de registrada no CREA. 

 
5. DAS CONDIÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO SER VIÇO 
 
5.1 - A BHTRANS, através da GERAD emitirá a Ordem de Serviço – OS contendo a localização e o 
prazo para seu cumprimento. 
 
5.2 - A Contratada terá 5 (cinco) dias úteis para início dos serviços. 
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5.3 - O prazo para execução total do serviço será de 45 (quarenta e cinco) dias corridos após início 
dos serviços que será informada através da Ordem de Serviço expedida pela BHTRANS. 
 
5.4 - O não cumprimento integral das Ordens de Serviço emitidas sujeitará a Contratada ás 
penalidades previstas na Cláusula Décima da Minuta de Contrato – Anexo XI. 
 
5.5 - A Contratada deverá seguir as Normas Básicas de Engenharia de Segurança e Medicina do 
Trabalho para Empresas Contratadas, conforme Anexo X. 

 
6. DO RECEBIMENTO DA OBRA/SERVIÇOS 
 
6.1 - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO 
 
6.1.1 - Ao concluir a execução dos serviços da Ordem de Serviço, a Contratante fará uma vistoria, 
emitindo, se for o caso, uma lista de pendências, defeitos ou omissões, para que sejam feitos os 
acertos necessários no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa conforme previsto na 
Cláusula Décima da Minuta de Contrato – Anexo XI. 
 
6.1.2 - O prazo para alterações/correções previsto no subitem anterior será estabelecido pela 
Contratante em conjunto com a Contratada, não podendo ultrapassar o prazo de duração do contrato 
estipulado na Cláusula Terceira da Minuta de Contrato – Anexo XI. 
 
6.2 - DO RECEBIMENTO DEFINITIVO 

 
6.2.1 - A Contratante emitirá o “TERMO de Recebimento Definitivo” em até 30 (trinta) dias após a 
última vistoria estando o serviço em conformidade com todas as especificações e, se houver, tendo 
as pendências sido corrigidas. Em havendo alguma pendência, a Contratada deverá efetuar as 
devidas correções em 15 (quinze) dias. 
 
6.2.2 - A Contratada ficará obrigada a prestar, a qualquer tempo, esclarecimentos sobre o serviço, a 
qual deverá ser solicitada por escrito pela Contratante. 
 
7. LIMPEZA GERAL 
 
Durante a instalação, o executante deverá remover sistematicamente todo o entulho gerado durante o 
serviço, ficando claro que todos os danos causados às instalações serão de sua inteira 
responsabilidade, incluindo pequenas manchas, salpicos de tintas e soldas, os quais deverão ser 
cuidadosamente removidos, dando-lhe atenção especial à limpeza e conservação de vidros, 
divisórias, pisos e ferragens das esquadrias. 
 
8. DA GARANTIA 

 
8.1 - A Contratada deverá garantir os serviços por 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento 
do serviço. 
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ANEXO II 

TERMO DE VISITA TÉCNICA 
 

 
REF.: CONVITE N.º 01/2017. 

 

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE: 
 
 
Empresa (Razão Social):  _________________________________________________________ 
 
CNPJ: _________________________________________________________ 
 
Telefone:  _____________________________ 
 
E-mail: ______________________________________________ 
 
Nome do Representante legal:  ___________________________________________________ 
 
Documento de identificação do Representante Legal:  ___________________________ 
 
 
Declaro, para atendimento ao disposto no item 1.2 do Convite, haver realizado visita técnica prévia ao 
local de realização dos serviços para constatar as condições de execução e peculiaridades inerentes 
à natureza dos trabalhos e quaisquer outras informações que porventura julguei necessárias para 
elaboração da proposta e futura prestação do serviço objeto desta contratação. 
 
 
LICITANTE (Visitante): 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------- 
Assinatura e nº documento 

 
 
BHTRANS (Acompanhante): 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura e nº da matrícula 

 
 
 
Data e hora da visita:       Dia  ______/______/______   às   _____h_____. 
 
 
 
 
 

A LICITANTE DEVERÁ INCLUIR ESTE TERMO DE VISITA TÉCNICA 
NO ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO. 

 



 

BHTRANS – CC n.º 01/2017 – Anexo III – Manifestação de Interesse – Página 1 de 1 

 

ANEXO III 
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA PESSOAS JURÍDICAS NÃO 

CONVIDADAS 
 
 
➔ Documento a ser encaminhado para a CPL, via e-mail (bhtrans.cpl@pbh.gov.br) ou fax n.º (31) 
3379-5590, pelas pessoas jurídicas NÃO CONVIDADAS interessadas em participar do certame, no 
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas anteriores à apresentação das propostas, em 
cumprimento do disposto na alínea “b” do item 2.1 do Convite. 

 

 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM PARTICIPAR DE LICITAÇÃO 
 

CONVITE N.º 01/2017 
 

Contratação de serviços de manutenção para execução de reforma do telhado e impermeabilização da caixa 
d’água da Unidade Nossa Senhora de Fátima, n.º 1700 e prédio anexo, Av. Pedro II, n.º 307, com o 
fornecimento de todo material especificado e equipamentos necessários à sua realização. 

 
Em cumprimento ao disposto na alínea “b” do item 2.1 do Convite, manifestamos nosso interesse em participar 
desta licitação. 
 
Local/Data: _______________________________________________________________ 
 
 
Nome da Empresa/Pessoa: __________________________________________________ 
 
 
CNPJ:  ________________________________________________________ 
 
 
Nome do Responsável: ___________________________________________ 
 
 
Assinatura: _____________________________________________________ 

 
 

 

 
BHTRANS – CPL 

Av. Eng. Carlos Goulart, 900, Prédio 1, Bairro Buritis,  
Belo Horizonte/MG – 30.455-902 

Telefone: (31) 3379-5591 
Fax: (31) 3379-5590 

Site: www.bhtrans.pbh.gov.br 
e-mail: bhtrans.cpl@pbh.gov.br 

 

 

mailto:bhtrans.cpl@pbh.gov.br
mailto:bhtrans.cpl@pbh.gov.br
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ANEXO IV 
MODELO DE CARTA PARA CREDENCIAMENTO 

 

 

 

REF.: CONVITE N.º 01/2017 
 

 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a Empresa ______________________CNPJ 

n°______________________, por seu(s) Representante(s) Legal(ais) abaixo assinado(s), credencia(m) 

o(a) Sr.(a)______________________________________, portador do documento de identidade nº 

_____________, CPF nº _______________________ para participar das reuniões relativas ao processo 

licitatório em referência, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-

se em nome da empresa, desistir e interpor recursos, rubricar documentos, assinar atas e propostas, 

negociar os valores propostos e praticar, na forma da lei, todos os demais atos inerentes ao certame 

indicado, a que tudo daremos por firme e valioso. 

 

 

 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) 

(Cargo – CI n.º – CPF) 
 

 
 
 
Observações: 
 
a) O texto acima é mera sugestão. A empresa licitante poderá alterá-lo, se considerar conveniente, 

desde que as alterações contemplem claramente as designações necessárias ao Credenciado, sem 
deixar dúvidas. 

b) Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa, ou apor o carimbo do CNPJ.  

c) Reconhecer a firma do Representante Legal (outorgante), conforme previsto no § 2º do art. 
654 do Código Civil. 

d) Observar o disposto no item 2.4 e seus subitens do Convite. 
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ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR 

 

(Modelo da declaração a ser apresentada na fase de habilitação nos termos do item 3.6 do Convite) 

 
 
 
 
REF.: CONVITE N.º 01/2017 
 
 
 

A Empresa _________________________ CNPJ n°_________, sediada no município de 

___________________, declara, sob as penalidades da Lei que atende à exigência do inciso V do art. 

27 da Lei Federal n.º 8.666/93, acrescido pela Lei Federal n.º 9.854 de 27 de outubro de 1999, não 

empregando menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregando 

menor de dezesseis anos; 

 
(Assinalar a “Ressalva” a seguir, caso ocorra a situação) 

 
[      ]    Ressalva:      emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz. 

 
 
Declara ainda que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos à sua Habilitação, na forma do 

disposto no § 2° do art. 32, da Lei Federal n.° 8.666/93. 

 

Assume, ainda, esta Empresa, Inteira responsabilidade pela veracidade de todas as informações 

prestadas. 

 
 
 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) (CI n.º  e/ou CPF) 
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ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA  

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

(Modelo da declaração a ser apresentada na fase de habilitação, nos termos do item 3.7 do Convite, quando 
couber) 

 
 
 
REF.: CONVITE N.º 01/2017 

 
 
 
 
__________(razão social)__________, inscrita no CNPJ nº ____________, por intermédio de seu(s) 

Representante(s) Legal(ais) o(a) Sr.(a) _______________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº _________________ e do CPF nº ____________________, DECLARA, para fins legais, 

ser microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n.º 123, de 14 de 

dezembro de 2006. 

 

 

 

 

_______________________________________________ 
Local e Data 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) 
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ANEXO VII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO  

INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

(Modelo da declaração a ser apresentada na fase de habilitação nos termos do item 3.8 do Convite) 

 
 
REF.: CONVITE N.º 01/2017 
 
 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 

constituído da empresa (Identificação completa da licitante), doravante denominado LICITANTE, 

para fins do disposto no item 3.8 do Edital da licitação em referência, DECLARA(M), sob as penas da 

lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pela LICITANTE, e o conteúdo da 

proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido 

de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, 

discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou 

por qualquer pessoa; 

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato quanto a participar ou não da referida licitação; 

d) que o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato antes da 

adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da BHTRANS – Empresa de Transportes 

e Trânsito de Belo Horizonte S/A. – antes da abertura oficial das propostas; e 

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes 

e informações para firmá-la. 

 

_______________________________________________ 
Local e Data 

 

_______________________________________________ 
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) 

(Cargo – CI n.º – CPF) 
 



UNITÁRIO TOTAL

1
Instalação de rufo para caixa d'água com 60 metros na

parte superior e inferior;
M 60,00 49,50R$      2.970,00R$             

2
Conserto de telhado frente, com troca de 25 (vinte e

cinco) telhas;
PÇ 25,00 101,00R$    2.525,00R$             

3
Troca de 20 (vinte) cumeeiras - rufo caixa d'água frente

Av. Nossa Senhora de Fátima;
PÇ 20,00 56,50R$      1.130,00R$             

4
Construção de 02 (duas) saídas d'água em tubo de 100

mm para rua (20 metros);
M 20,00 59,50R$      1.190,00R$             

5 Troca de rufos do telhado da frente (84 metros); M 84,00 49,50R$      4.158,00R$             

6 Revisão do telhado da frente total 12x30 (360 metros); M² 360,00 7,50R$        2.700,00R$             

7
Impermeabilização da caixa d'água por fora para evitar

infiltração - laje interna;
M² 20,00 81,00R$      1.620,00R$             

8
Hall copa, lado direito - instalação de 02 (dois) bocais

com 30 peças de 3 metros de tubulações de 100mm;
PÇ 30,00 75,00R$      2.250,00R$             

9

Construção de interligações das tubulações externas de

PVC 100mm, espessura da parede 1,8mm, novas e

antigas distribuindo-as em saídas de calhas para descida

de águas pluviais de telhados de edificações próximas à

Av. Nossa Senhora de Fátima indo até a Av. Pedro II

(traseira do prédio), com abertura de piso em concreto e

fechamento do mesmo também em concreto para

acabamento;

PÇ 38,00 70,00R$      2.660,00R$             

10

Instalação no vestiário masculino de duas tubulações de

PVC, 100mm externos, classe A, espessura parede

1,8mm, saindo de 2 (dois) bocais redondos

confeccionados em chapa nº 26, soldados nas calhas

para águas pluviais, fixados em parede de fosso de

ventilação até a Av. Pedro II;

M 78,00 44,50R$      3.471,00R$             

11

Reforma da saída d'água da Av. Nossa Senhora de

Fátima para Avenida Pedro II obstruída no passeio,

abertura e recomposição do piso - tubuluação

esmagada/entupida;

UNID. 1,00 900,00R$    900,00R$                

12

Implantação de 3 (três) tubulações saindo do hall do

prédio anexo em PVC de diametro de 100mm externos,

em reforço às tubulações existentes. Com adaptações

aos bocais em chapa de aço nº 26 galvanizado diametro

de 100mm, soldados em calhas. Indo até o andar de

baixo, fixados em pilar estrutural;

M 50,00 43,50R$      2.175,00R$             

13

Instalação em telhados laterias de cobertura do hall

externo do prédio anexo, rufos em chapa galvanizada nº

26, com 30 cm de desenvolvimento transveral, dobras

nas extremidades com 45º, medindo 2 cm em cada lado

para fixação e escoamento das águas, com 50 metros

lineares de extensão, fixados através de adesivo mono

componente selante, tipo PU, buchas com parafusos

6mm.

M 50,00 54,50R$      2.725,00R$             

30.474,00R$          

BDI 35,37 10.778,65R$          

41.252,65R$          

ANEXO VIII                                                                                                                                                                                                           

PLANILHA DE PREÇOS E BDI ESTIMADOS

PREÇO (R$)
ITEM UNID. QTDE.DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prédio Principal - Av. Nossa Senhora de Fátima

Prédio Anexo - Av. Pedro II

PREÇO GLOBAL COM BDI

PREÇO GLOBAL SEM BDI 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO %

GRUPO A*

A-1 Administração central 1,00

A-2 Despesas financeiras 1,50

A-3 Riscos e imprevistos 4,00

A-4 Seguro e Garantia 5,03

Total grupo A 11,53

GRUPO B*

B-1 Lucro bruto 12,91

Total grupo B 12,91

GRUPO C

C-1 PIS 0,00

C-2 COFINS 0,71

C-3** ISSQN 3,90

C-4 INSS (no caso de desoneração na folha) 2,00

Total grupo C 6,61

35,37

Referências:  * Grupo "A e B" - Acórdão 2622-2013 TCU

** ISSQN - Lei Municipal 10.692/13

Fórmula do BDI:

De acordo com o TCU não existe uma norma ou metodologia única e consensual para realizar o cálculo do

BDI, nem para definir os componentes que devam integrá-lo, sendo este modelo baseado no Acórdão

2622/2013 do TCU . Portanto, este Modelo de BDI é mera sugestão, podendo ser modificado pela Licitante,

desde que em conformidade com os preceitos legais que regem o tema.

ANEXO VIII                                                                                                                                        

PLANILHA DE PREÇOS E BDI ESTIMADOS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS/FINANCEIRAS

LUCRO 

IMPOSTOS

PERCENTUAL TOTAL DO BDI

BDI = {[
(1,00 + (AC/100) * (1,00 + DF/100) * (1+ RI/100) * (1,00 + SG/100) * (1,00 + LB/100)

] - 1,00} * 100
1 - (I/100)
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UNITÁRIO TOTAL

1
Instalação de rufo para caixa d'água com 60 metros na
parte superior e inferior;

M 60,00 -R$                     

2
Conserto de telhado frente, com troca de 25 (vinte e
cinco) telhas;

PÇ 25,00 -R$                     

3
Troca de 20 (vinte) cumeeiras - rufo caixa d'água frente
Av. Nossa Senhora de Fátima;

PÇ 20,00 -R$                     

4
Construção de 02 (duas) saídas d'água em tubo de 100
mm para rua (20 metros);

M 20,00 -R$                     

5 Troca de rufos do telhado da frente (84 metros); M 84,00 -R$                     

6 Revisão do telhado da frente total 12x30 (360 metros); M² 360,00 -R$                     

7
Impermeabilização da caixa d'água por fora para evitar
infiltração - laje interna;

M² 20,00 -R$                     

8
Hall copa, lado direito - instalação de 02 (dois) bocais
com 30 peças de 3 metros de tubulações de 100mm;

PÇ 30,00 -R$                     

9

Construção de interligações das tubulações externas de
PVC 100mm, espessura da parede 1,8mm, novas e
antigas distribuindo-as em saídas de calhas para descida
de águas pluviais de telhados de edificações próximas à
Av. Nossa Senhora de Fátima indo até a Av. Pedro II
(traseira do prédio), com abertura de piso em concreto e
fechamento do mesmo também em concreto para
acabamento;

PÇ 38,00 -R$                     

10

Instalação no vestiário masculino de duas tubulações de
PVC, 100mm externos, classe A, espessura parede
1,8mm, saindo de 2 (dois) bocais redondos
confeccionados em chapa nº 26, soldados nas calhas
para águas pluviais, fixados em parede de fosso de
ventilação até a Av. Pedro II;

M 78,00 -R$                     

11

Reforma da saída d'água da Av. Nossa Senhora de
Fátima para Avenida Pedro II obstruída no passeio,
abertura e recomposição do piso - tubuluação
esmagada/entupida;

UNID. 1,00 -R$                     

12

Implantação de 3 (três) tubulações saindo do hall do
prédio anexo em PVC de diametro de 100mm externos,
em reforço às tubulações existentes. Com adaptações
aos bocais em chapa de aço nº 26 galvanizado diametro
de 100mm, soldados em calhas. Indo até o andar de
baixo, fixados em pilar estrutural;

M 50,00 -R$                     

13

Instalação em telhados laterias de cobertura do hall
externo do prédio anexo, rufos em chapa galvanizada nº
26, com 30 cm de desenvolvimento transveral, dobras
nas extremidades com 45º, medindo 2 cm em cada lado
para fixação e escoamento das águas, com 50 metros
lineares de extensão, fixados através de adesivo mono
componente selante, tipo PU, buchas com parafusos
6mm.

M 50,00 -R$                     

-R$                     
BDI 0,00 -R$                     

-R$                     

Preço Global C/ BDI (por extenso):______________________________________________________

*** Conforme alíneas "c", "d", "e" e "f" do subitem 6.3.10 do Edital será desclassificada a proposta que:

Obs.: * A Licitante deverá preencher apenas os preços unitários de cada item coloridos de amarelo. Os demais
preços serão calculados automaticamente. O percentual Total do BDI será inserido automaticamente após o
preenchimento completo da Planilha de Composição do BDI. 
** Nenhuma das células amarelas deve ficar sem preenchimento.

c) apresentar preço global superior ao informado no subitem 6.3.2 do Edital;

f) apresentar o BDI com porcentagem acima de 20% (vinte por cento) do BDI estimado no Anexo VIII – Planilha de 
Preços e BDI Estimados.

e) apresentar o(s) preço(s) unitário(s) acima de 20% (vinte por cento) do(s) preço(s) unitário(s) estimado(s) no 
Anexo VIII – Planilha de Preços e BDI Estimados;

d) não esteja acompanhada da Planilha de Composição do BDI;

Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais): __________________________________

PREÇO GLOBAL COM BDI

PREÇO GLOBAL SEM BDI 

2. conhecimento de todas as condições previstas para a prestação dos serviços licitados no Edital do Convite n.º 01/2017
e seus respectivos Anexos, e com eles concordamos.

Prazo de validade da proposta: ______ dias (ver alínea "d" do item 4.1 do Edital)

 - Declaramos:

Local / Data: ___________________, _____ de _________________ de _____.

Identificação da Empresa LICITANTE: ________________________________________

Identificação do(s)Representante(s) Legal(ais): _________________________________

1. conhecimento das exigências para contratação dispostas no Capítulo 8 do Edital, incluindo a obrigatoriedade da
comprovação do cadastro no SUCAF – Sistema Único de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte (alínea "c" do item 8.2);

ANEXO IX                                                                          
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL E COMPOSIÇÃO DO BDI

PREÇO (R$)
ITEM UNID. QTDE.DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prédio Principal - Av. Nossa Senhora de Fátima

Prédio Anexo - Av. Pedro II
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ITEM DISCRIMINAÇÃO %

GRUPO A*

A-1 Administração central 0,00

A-2 Despesas financeiras 0,00

A-3 Riscos e imprevistos 0,00

A-4 Seguro e Garantia 0,00

Total grupo A 0,00

GRUPO B*

B-1 Lucro bruto 0,00

Total grupo B 0,00

GRUPO C

C-1 PIS 0,00

C-2 COFINS 0,00

C-3** ISSQN 0,00

C-4 INSS (no caso de desoneração na folha) 0,00

Total grupo C 0,00

0,00

Referências:  * Grupo "A e B" - Acórdão 2622-2013 TCU

** ISSQN - Lei Municipal 10.692/13

Fórmula do BDI:

ANEXO IX                                                                      
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL E COMPOSIÇÃO DO BDI

De acordo com o TCU não existe uma norma ou metodologia única e consensual para realizar o cálculo do
BDI, nem para definir os componentes que devam integrá-lo, sendo este modelo baseado no Acórdão
2622/2013 do TCU. Portanto, este Modelo de BDI é mera sugestão, podendo ser modificado pela Licitante,
desde que em conformidade com os preceitos legais que regem o tema, observados os subitens 4.2.2,
4.2.2.1 e 4.5.2.1 do Edital.

PERCENTUAL TOTAL DO BDI

DESPESAS ADMINISTRATIVAS/FINANCEIRAS

LUCRO 

IMPOSTOS

BDI = {[
(1,00 + (AC/100) * (1,00 + DF/100) * (1+ RI/100) * (1,00 + SG/100) * (1,00 + LB/100)

] - 1,00} * 100
1 - (I/100)
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ANEXO X 
NORMAS BÁSICAS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICIN A  

DO TRABALHO PARA EMPRESAS CONTRATADAS 
 

1. OBJETIVO 

1.1 – Estas normas visam orientar as empresas Contratadas na aplicação das diretrizes básicas de 
Segurança e Medicina do Trabalho na BHTRANS, com o objetivo de preservar a integridade do 
elemento humano e do patrimônio material das Contratadas da BHTRANS. 

2. INSPEÇÕES DE SEGURANÇA 

2.1 – No caso do não cumprimento das Normas Legais de Segurança por parte da Contratada, 
prevista na Norma Regulamentadora n.º 4 da Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, a BHTRANS 
notificará a Contratada para que sejam sanadas as irregularidades apontadas, sob pena de aplicação 
das penalidades cabíveis. 

3. SUSPENSÃO DOS TRABALHOS POR MOTIVO DE SEGURANÇA 

3.1 – A BHTRANS se reserva o direito de suspender qualquer trabalho em que se evidencie risco 
iminente de ameaça à segurança das pessoas e equipamentos, ficando estabelecido que estas 
suspensões não eximem a Contratada das obrigações e penalidade estabelecidas no Contrato, 
referentes a prazos e multas. 

3.2 – O não cumprimento das Normas acarretará à Contratada a suspensão de medições, 
pagamentos e/ou serviços pela BHTRANS, sem prejuízo das obrigações e penalidades contratuais 
referentes a prazo. 

4. OBRIGATORIEDADE DO USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇ ÃO 

4.1 – É obrigação da Contratada o fornecimento gratuito aos seus empregados de Equipamento(s) de 
Proteção Individual – EPI, com Certificado de Aprovação – CA, emitido pelo Ministério do Trabalho, 
em perfeito estado de conservação e funcionamento, conforme Norma Regulamentadora do 
Ministério do Trabalho n.º 6 - Portaria 3.214 e/ou Normas Internas que possam vir a ser estabelecidas 
pela BHTRANS. 

4.2 – Os equipamentos de proteção individual distribuídos aos empregados devem proteger todas as 
partes do corpo sujeitas a lesões em caso de acidentes, atendendo as peculiaridades de cada 
atividade profissional, conforme Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho. 

4.3 – A Contratada é responsável pela obrigatoriedade do uso dos Equipamentos de Proteção 
Individual por seus empregados, ficando reservado à BHTRANS direito de exigir a retirada da obra 
dos elementos que não os estejam usando em serviço. 

4.4 – Fica reservado à BHTRANS o direito de indicar e obrigar o uso de EPI adequados às atividades 
específicas, ainda que não constem nas Normas Regulamentadoras. 

5. EXIGÊNCIAS COMPLEMENTARES 

5.1 – Deverão ser atendidas, no que couber, as “Disposições Gerais” da Norma Regulamentadora 
NR1 da Portaria n.º 3214 de 08/06/78 do Ministério do Trabalho. 

5.2 – Também deverá ser atendido, no que couber, o “PCMSO - Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional” previsto na Norma Regulamentadora NR7 da citada Portaria do Ministério do 
Trabalho. 

5.3 – O atendimento às Normas de Segurança indicadas e às exigências da Portaria n.º 3214 de 
08/06/78 do Ministério do Trabalho, independentemente do indicado nos itens 2 e 3, é de integral 
responsabilidade da empresa Contratada, não cabendo à BHTRANS qualquer solidariedade pelo 
eventual descumprimento das orientações e das determinações legais por parte da Contratada ou de 
seus empregados. 
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ANEXO XI 
MINUTA DE CONTRATO 

A EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE 
BELO HORIZONTE S/A – BHTRANS , sociedade de 
economia mista municipal situada à Av. Engenheiro 
Carlos Goulart, n.º 900, Buritis, Belo Horizonte, MG, 
CEP 30.455-902, inscrita no CNPJ sob o n.° 
41.657.081/0001-84, neste ato representada por seu 
Presidente, Sr. Célio Freitas Bouzada, doravante 
denominada Contratante e a ............................., 
estabelecida na ......................................., CEP ...........  
inscrita no CNPJ sob o n.º ..............................., neste 
ato representada ..............................., doravante 
denominada Contratada, celebram este Contrato,sendo 
o presente regido pelas normas da Lei Federal n.º 
8.666/93, suas modificações posteriores e pelas 
cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO E GERENCIAMENTO 

1.1. O presente Contrato está vinculado aos termos do Processo Administrativo nº 01-016.079/17-39, 
ao Processo licitatório Convite n.º 01/2017 e à proposta da Contratada, que integram este documento, 
independentemente de transcrição. 

1.2. A gestão deste Contrato será exercida pela Diretoria de Administração e Finanças – DAF, da 
Contratante. 

1.3. A fiscalização deste Contrato será exercida pela Gerência de Administração– GERAD, da 
Contratante. 

1.3.1. A supervisão geral do Contrato, fiscalização, controle do Contrato, a guarda e o arquivamento 
da documentação e acompanhamento da obra será de competência e responsabilidade da Gerente 
da GERAD – Gerência de Administração da BHTRANS, a empregada Maria Augusta Gatti de 
Vasconcellos, matrícula 1336, nos termos do inciso II do art. 5º da IN 09/2003 TCE. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviço referente a manutenção para execução 
de reforma do telhado e impermeabilização da caixa d’água da Unidade Nossa Senhora de Fátima, 
n.º 1700 e prédio anexo, Av. Pedro II, n.º 307, com o fornecimento de todo material especificado e 
equipamentos necessários à sua realização, conforme especificação constante no Projeto Básico – 
Anexo I, nas Normas Básicas de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho –Anexo Xe neste 
Instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O presente Contrato terá vigência de 3(três)meses, contada a partir da data de sua assinatura. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO 

O valor global deste Contrato é R$ .............................................................................., obtido 
......................................................., e conforme proposta da Contratada autuada no processo. 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente contratação serão providas por recursos próprios consignados 
no orçamento da Contratante à Conta Contábil n.º 3140021, Centro de Custo 11020, Funcional 
Programática n.º 26.452.060.2567, Natureza de Despesa 339039, Item 99, Fonte 0307, Subação 001, 
Unidade Orçamentária 2904 e Unidade Administrativa 10. 
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CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 

O valor do presente Contrato não será reajustado durante a sua vigência, nos termos da Lei Federal 
n.º 10.192 de 14/02/01. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Sem prejuízo das disposições previstas em lei e outras contidas neste Instrumento, são obrigações 
da Contratada: 

7.1. Assegurar a boa qualidade dos serviços contratados, de modo que os serviços avençados se 
realizem com esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade. 

7.2.Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, sem qualquer solidariedade da 
Contratante, os empregados necessários à perfeita execução dos serviços, cabendo-lhe efetuar todos 
os pagamentos, inclusive dos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal, 
seguro e quaisquer outros não mencionados em decorrência da sua condição de empregadora. 

7.3.Responsabilizar-se pela substituição de seus empregados, nos casos de faltas, comportamento 
inadequado, ausência legal ou férias, de maneira a não prejudicar o bom andamento dos serviços. 

7.4.Responsabilizar-se pelo uso dos equipamentos de proteção individual dos seus funcionários, 
diretos ou subempreitados, além do porte de uniforme que identifique a Contratada em serviços de 
campo. 

7.5.Responsabilizar-se por todos os danos causados às instalações objeto do Contrato, quando 
evidencia a culpa, por ação ou omissão de seus funcionários, quando decorrente da qualidade do 
materialutilizado e, ainda, da ineficiência ou negligência nas operações das obras e serviços. 

7.6. Cumprir sistematicamente a data e horário estipulado pela Contratante, salvo motivo de caso 
fortuito ou de força maior, a critério da mesma. 

7.7. Designar um preposto, mediante procuração para responder e responsabilizar-se pelas 
obrigações da Contratada junto a Contratante.  

7.7.1. O preposto mencionado no item anterior poderá ser substituído a qualquer momento durante a 
execução do objeto contratado, cabendo a Contratante a aceitação ou não do mesmo.  

7.8. Comparecer, sempre que convocada, à sede da Contratante, para atender solicitações, 
reclamações ou outras observações. 

7.8.1. Caracterizada a contumácia de não atendimento as convocações da Contratante, a Contratada 
estará sujeita à multa. 

7.9. Fornecer pessoal habilitado e em número suficiente para execução das atividades contratadas, 
dentro do prazo programado das Ordens de Serviço e substituí-los quando a fiscalização da 
Contratante julgar necessário. 

7.10. A Contratada deverá alocar, além do pessoal necessário, também sob sua inteira 
responsabilidade, os equipamentos compatíveis com os serviços contratados e os respectivos 
materiais. 

7.11. Aceitar e acatar as exigências da Contratante quanto à execução dos serviços. 

7.12. Executar os serviços pactuados com rigorosa observância da melhor técnica aplicável a 
serviços de igual natureza obedecendo às normas da ABNT. 



 
 
 

 
 

 

BHTRANS – CC n.º 01/2017 – Anexo XI – Minuta de Contrato – Página 3 de 6 
 
 

7.13. A Contratada deverá adotar todas as normas de segurança vigentes e ainda acatar, quando 
aplicáveis, as orientações da Contratante, conforme indicadas nas Normas Básicas de Engenharia de 
Segurança e Medicina no Trabalho para Empresas Contratadas, conforme Anexo X. 

7.14. Utilizar material de primeira qualidade, reservando-se a Contratante o direito de, a qualquer 
tempo, coletar materiais para análise e, caso este não atenda as exigências especificadas, caberá a 
Contratante o direito de recusa. 

7.14.1. A Contratante poderá coletar materiais para teste e o pagamento referente ao custo dessas 
análises será de exclusiva responsabilidade da Contratada. 

7.14.2. Na hipótese dos materiais analisados atenderem às exigências especificadas, caberá a 
Contratante ressarcir à Contratada o valor referente aos custos das análises. 

7.14.3. Na hipótese dos materiais analisados não atenderem as exigências especificadas, não caberá 
qualquer tipo de ressarcimento, ficando a Contratada obrigada a refazer todo o serviço onde for 
constatada a irregularidade nos materiais utilizados, sem que haja qualquer ônus adicional para a 
Contratante.  

7.15. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da Contratante. 

7.16. Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART relativa à Ordem de Serviço e 
encaminhá-la à Contratante antes do início efetivo das atividades. 

7.17. Não transferir ou ceder o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento 
formalizado da Contratante. 

7.18. Não caucionar ou utilizar o Contrato em favor de terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio 
consentimento formalizado da Contratante. 

7.19. Manter durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação exigidas no 
Procedimento Licitatório. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

8.1. Efetuar o pagamento na forma definida neste Instrumento.  

8.2. Fornecer as informações necessárias à prestação dos serviços.  

8.3. Emitir as Ordens de Serviços.  

8.4. No curso da execução dos serviços, indicar, através da GERAD – Gerência de Administração, 
técnicos para a fiscalização e acompanhamento dos trabalhos, sendo que estes representarão a 
BHTRANS, e terão total poder para efetuar a paralisação os serviços, coletar e recusar materiais, de 
forma a fazer cumprir todas as exigências da Ordem de Serviço. 

8.5. Julgar se as causas do atraso no cronograma de execução dos serviços apresentados pela 
Contratada podem ser enquadradas como “Motivo de Força Maior”. 

8.6. Deliberar sobre os casos omissos e não previstos, observadas as disposições da Lei Federal n.º 
8.666/93 e/ou mediante acordo entre as partes. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1.A Contratada deverá emitir a nota fiscal/fatura conforme legislação vigente e de acordo com os 
dados a seguir: 
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Nominal: Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS 
CNPJ Nº: 41.657.081/0001-84 
Inscrição Estadual: Isenta 
Endereço: Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Buritis – Belo Horizonte/MG – CEP: 30.455-
902 

9.1.1. Caso a Contratada se enquadre nas condições previstas no art. 1º do Decreto Municipal n.º 
12.332/06, a mesma deverá informar no documento fiscal emitido o valor total dos serviços, o valor do 
desconto, calculado pela aplicação da alíquota correspondente ao ISSQN isentado, conforme dispõe 
a Lei Municipal n.º 9.145/06, e, ainda, o valor recebido ou devido em consequência da prestação dos 
serviços. 

9.1.1.1. O desconto a que se refere o subitem anterior deverá ser discriminado no corpo do 
documento fiscal da seguinte forma: “Desconto conforme Lei Municipal n.º 9.145/06”. 

9.2. Os documentos fiscais deverão ser entregues no endereço: Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 
900, Buritis, Belo Horizonte – MG (CEP: 30.455-902), na Gerência de Administração – GERAD, que 
fará as conferências pertinentes e atestará a prestação do serviço. 

9.3. A devolução do faturamento não aprovado pela BHTRANS, em hipótese alguma, servirá de 
pretexto para que a Contratada suspenda ou interrompa a prestação dos serviços. 

9.4.O pagamento será realizado mediante depósito na conta corrente da Contratada, sendo que o 
CNPJ da Nota Fiscal e da conta bancária deve ser o mesmo da Contratada. A Contratante não 
utilizará outra forma de pagamento. 

9.5. O pagamento será feito mensalmente, em até 10 (dez) dias após a data de recebimento da Nota 
Fiscal pela Gerência de Finanças – GEFIN da BHTRANS, devidamente atestada. 

9.6. Na hipótese da Contratada apresentar a Nota Fiscal incorreta, a quitação será postergada por 
tantos dias úteis quantos forem os de atraso na data de sua apresentação na forma correta, sem 
qualquer ônus adicional para a BHTRANS. 

9.7. Ocorrendo atraso no pagamento por culpa da BHTRANS, o valor devido será corrigido à razão de 
1% (um por cento) ao mês, pro-rata-die, no período compreendido entre o vencimento e o efetivo 
pagamento. 

CLÁUSULA  DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pela inexecução parcial ou total do objeto e demais condições resultantes desta contratação poderão 
ser aplicadas à Contratada, garantida a prévia defesa, as sanções relacionadas a seguir, nos termos 
da Lei Federal n.º 8.666/93 e do Decreto Municipal n.º 15.113/2013: 

10.1. Advertência. 

10.2. Multas, nas seguintes condições: 

a) Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia corrido de atraso, na 
entrega dos equipamentos ou execução de serviços, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove 
décimos por cento), correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor 
correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos 
impostos destacados no documento fiscal; 

b) Multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da Ordem de Serviço, quando houver o 
descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas, nos termos do 
inciso IV do artigo 7º do Decreto Municipal 15.113/2013; 

c) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da Ordem de Serviço, na hipótese de a 
Contratada entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e 
qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para 
o fim a que se destina; 
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d) Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ordem de Serviço, quando a 
Contratada der causa à rescisão do Contrato; 

 
10.2.1. A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação superveniente de 
outras multas previstas no item 10.2, cumulando-se os respectivos valores. 
 
10.2.2. O pagamento das multas a que se refere este item não exime a Contratada da reparação das 
eventuais perdas e danos ou prejuízos que causar à BHTRANS ou a terceiros, em decorrência da 
execução da Ordem de Serviço. 
 
10.2.3. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente a outras sanções administrativas. 
 
10.2.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido na GEFIN – Gerência de Finanças da 
BHTRANS no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação. 
 
10.2.5. Caso a Contratada deixe de pagar a multa aplicada, o valor correspondente será executado 
observando-se os seguintes critérios: 
 
10.2.5.1. O valor será descontado da garantia prestada, se houver; 
 
10.2.5.2. Se a multa aplicada superar o valor de garantia prestada, responderá a Contratada pela sua 
diferença, devidamente atualizada monetariamente e acrescida de juros, fixados segundo os índices 
e taxas utilizados na cobrança dos créditos não tributários do Município ou cobrados judicialmente; 
 
10.2.5.3. Inexistindo garantia ou sendo esta insuficiente, descontar-se-á das faturas futuras; 
 
10.2.5.4. Impossibilitando o desconto a que se refere o subitem anterior, será o crédito 
correspondente inscrito em dívida ativa. 
 
10.3. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como inexecução total 
da Ordem de Serviço, devendo rescindir-se os instrumentos respectivos, salvo razões de interesse 
público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação. 
 
10.4. Sustação de pagamentos de qualquer fatura, no todo ou em parte, pelo fornecimento do objeto 
em desacordo com o estabelecido. 
 
10.5. Suspensão temporária dos direitos de contratar com a Administração, nos termos da Lei Federal 
n.º 8.666/93 e do Decreto Municipal n.º 15.113/2013. 
 
10.5.1. O descumprimento reiterado de obrigações contratuais é hipótese de aplicação da penalidade 
de suspensão temporária dos direitos de contratar com a Administração, bem como a ocorrência de 
ato ou fato identificado no caso concreto, em regular processo administrativo, que implique em lesão 
grave ao interesse público. 
 
10.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos 
da Lei Federal n.º 8.666/93 e do Decreto Municipal n.º 15.113/2013. 
 
10.7. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, garantidos os princípios 
da ampla defesa e do contraditório. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACRÉSCIMO AO CONTRATO  

11.1. Em atendimento ao disposto no Decreto Municipal n.º 13.757 de 26 de outubro de 2009, fica 
vedada qualquer alteração qualitativa ou quantitativa dos Contratos, que implique custos adicionais. 

11.1.1. Incluem-se na vedação a repactuação/revisão de preços. 

11.1.2. Não constitui alteração contratual vedada, o reajuste de preços previsto neste Contrato. 
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11.1.3. Excetuam-se da regra as alterações autorizadas prévia e expressamente pelo Representante 
Legal da Contratante, em processo próprio, com a justificativa da imprescindibilidade da alteração 
contratual para se atingir o interesse público. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO E DA RESCISÃO  

12.1. Este Contrato resultará extinto ao término do prazo de sua vigência. 

12.2. A Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, independentemente 
de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos artigos 77 a 80 da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e legislação subsequente. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

As partes contratantes elegem o foro da comarca de Belo Horizonte, renunciando expressamente a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, 
com as testemunhas abaixo. 

 
 
Belo Horizonte,            de                                    de           .  
 
 
 
 

......................... 
(Nome) 
(Cargo) 

Contratada 

......................... 
Célio Freitas Bouzada 

Presidente 
Contratante 

 
 
 
Testemunhas: 

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

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

 


