
BHTRANS – Chamamento Público n.º 

 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 

 
 

 
• OBJETO: Credenciamento de empresas para distribuição, por meio de tecnologia digital, de 

créditos eletrônicos do Rotativo Digital aos Postos Fixos de Venda (PFDV) para que est
comercializem aos usuários do estacionamento rotativo nas vias, logradouros e áreas públicas do 
município de Belo Horizonte.

 
• FUNDAMENTAÇÃO: A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A 

tem interesse em que o maior número possível de 
serviços, nos moldes propostos, a fim de atender com maior
prover a melhor qualidade de serviço ao cidadão.

 
• PRAZO E ENDEREÇO PARA ENTRREGA 

HABILITAÇÃO:  
 

PRAZO: Do dia 20/03/201
 
HORÁRIO: Das 09h30 às 17 horas
 
ENDEREÇO: Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900
Sala de Reuniões da GECOL/CPL 
 
Os(as) interessados(as) deverão entregar o envelope à Presidente da CPL 
Permanente de Licitação ou a qualquer um dos membros da CPL, no local, data e horário 
indicados acima. 

 
• REFERÊNCIA DE TEMPO: 
 
• CONSULTAS E/OU ESCLARECIMENTOS:

para a entrega do envelope dos
bhtrans.cpl@pbh.gov.br ou via fax: (0xx31) 3379

 
• AVISOS SOBRE O CHAMAMENTO PÚBLICO: 

publicados no Diário Oficial do Município de 
circulação – “Hoje em Dia”

 
• INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO: 

Chamamento e os resultados dos julgamentos e de recursos, se houver, serão publicados 
unicamente no DOM e disponibilizados na 

 
• SITE PARA CONSULTAS E 
 
• SITE DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

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

envelope de habilitação, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Chamamento 
Público, apontando as falhas e irregularidades que o viciariam, obedecidas as disposições do 
Capítulo 9 deste Edital. 
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CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 01/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01-034.134/18

Credenciamento de empresas para distribuição, por meio de tecnologia digital, de 
eletrônicos do Rotativo Digital aos Postos Fixos de Venda (PFDV) para que est

comercializem aos usuários do estacionamento rotativo nas vias, logradouros e áreas públicas do 
município de Belo Horizonte. 

Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A 
tem interesse em que o maior número possível de empresas se credencie
serviços, nos moldes propostos, a fim de atender com maior eficiência o interesse público, e 

a melhor qualidade de serviço ao cidadão. 

PRAZO E ENDEREÇO PARA ENTRREGA DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS PARA 

/2018 a 18/06/2018 (dias úteis). 

s 09h30 às 17 horas.  

Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900 – Bairro Buritis, Belo
Sala de Reuniões da GECOL/CPL – BHTRANS 

Os(as) interessados(as) deverão entregar o envelope à Presidente da CPL 
Permanente de Licitação ou a qualquer um dos membros da CPL, no local, data e horário 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília. 

CONSULTAS E/OU ESCLARECIMENTOS: Até 2 (dois) dias úteis antes da data inicial fixa
para a entrega do envelope dos documentos para habilitação, exclusivamente através do e

ou via fax: (0xx31) 3379-5590, nos termos do item 1.1 deste Edital.

AVISOS SOBRE O CHAMAMENTO PÚBLICO: Os avisos sobre este Chamamento serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte – DOM

“Hoje em Dia” e divulgados na internet, através do site www.bhtrans.pbh.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO: As informações sobre o andamento deste 
mamento e os resultados dos julgamentos e de recursos, se houver, serão publicados 

unicamente no DOM e disponibilizados na internet no site www.bhtrans.pbh.gov.br

PARA CONSULTAS E DOWNLOAD DO EDITAL: www.bhtrans.pbh.gov.br

DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

EDITAL: Até 2 (dois) dias úteis antes da data inicial fixada para a entrega do 
envelope de habilitação, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Chamamento 
Público, apontando as falhas e irregularidades que o viciariam, obedecidas as disposições do 

 

034.134/18-08 

Credenciamento de empresas para distribuição, por meio de tecnologia digital, de 
eletrônicos do Rotativo Digital aos Postos Fixos de Venda (PFDV) para que estes 

comercializem aos usuários do estacionamento rotativo nas vias, logradouros e áreas públicas do 

Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS 
credencie para a prestação de 

eficiência o interesse público, e 

DE DOCUMENTOS PARA 

Bairro Buritis, Belo Horizonte. Prédio 1 – 

Os(as) interessados(as) deverão entregar o envelope à Presidente da CPL – Comissão 
Permanente de Licitação ou a qualquer um dos membros da CPL, no local, data e horário 

Até 2 (dois) dias úteis antes da data inicial fixada 
clusivamente através do e-mail: 

5590, nos termos do item 1.1 deste Edital. 

Os avisos sobre este Chamamento serão 
DOM, em jornal de grande 

www.bhtrans.pbh.gov.br. 

As informações sobre o andamento deste 
mamento e os resultados dos julgamentos e de recursos, se houver, serão publicados 

www.bhtrans.pbh.gov.br. 

www.bhtrans.pbh.gov.br. 

DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE – DOM: 

Até 2 (dois) dias úteis antes da data inicial fixada para a entrega do 
envelope de habilitação, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Chamamento 
Público, apontando as falhas e irregularidades que o viciariam, obedecidas as disposições do 
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A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A 
Permanente de Licitação – CPL, designada pela Portaria BHTRANS DPR n.º 
dezembro de 2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que se encon
Chamamento Público nº 01/201
meio de tecnologia digital, de créditos eletrônicos do 
(PFDV) para que estes comercializem 
e áreas públicas do município de Belo Horizonte, conforme especificações técnicas contidas nos 
Anexos deste Chamamento Público, em especial no Termo de Referência (Anexo I
Lei Federal n.º 8.666/93. 
 

 

 
1.1 – As consultas e os esclarecimentos serão respondidos pela CPL, respeitada a legislação 
pertinente, devendo os interessados formular consultas por escrito (e
estipulado na folha de rosto deste
 
1.1.1 – As respostas, quando de caráter geral, serão disponibilizadas através da internet 
(www.bhtrans.pbh.gov.br) e/ou publicadas no
 
1.1.2 – As dúvidas e/ou esclarecimentos de caráter interpretativo, que não venham a influenciar no 
entendimento e participação de outros interessados, serão 
PROPONENTE(s) através de fax ou
 
Integram este Edital: 
 
ANEXO I – TERMO DE
 
ANEXO II – RELAÇÃO DOS POSTOS FIXOS DE VENDA (PFDV)
 
ANEXO III – IDENTIDADE VISUAL DO 
 
ANEXO IV – REQUERIMENTO DE AQUISIÇÃO DE 
 
ANEXO V – PROCEDIMENTOS DO TESTE DE CONFORMIDADE
 
ANEXO VI – MODELO

REPRESENTANTE
 
ANEXO VII – DECLARAÇÃO

TÉCNICA
 

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DO(S) 
           QUADRO
           CREDENCIAMENTO

 
ANEXO IX – ANÁLISE CONTÁBIL E FINANCEIRA
 
ANEXO X – DECLARAÇÃO

EMPREGA 
INCISO

  
ANEXO XI – DECLARAÇÃO 
                                IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO
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PREÂMBULO 

A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS, por sua Comissão 
CPL, designada pela Portaria BHTRANS DPR n.º 

, torna público, para conhecimento dos interessados, que se encon
2018, com a finalidade de credenciar empresas para distribuição, por 

meio de tecnologia digital, de créditos eletrônicos do Rotativo Digital aos Posto
(PFDV) para que estes comercializem  aos usuários do estacionamento rotativo nas vias, logradouros 
e áreas públicas do município de Belo Horizonte, conforme especificações técnicas contidas nos 
Anexos deste Chamamento Público, em especial no Termo de Referência (Anexo I

CAPÍTULO1 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

As consultas e os esclarecimentos serão respondidos pela CPL, respeitada a legislação 
pertinente, devendo os interessados formular consultas por escrito (e-mail ou fax), no prazo 
estipulado na folha de rosto deste Edital. 

As respostas, quando de caráter geral, serão disponibilizadas através da internet 
) e/ou publicadas no DOM. 

As dúvidas e/ou esclarecimentos de caráter interpretativo, que não venham a influenciar no 
entendimento e participação de outros interessados, serão respondidas diretamente ao(s)

(s) através de fax ou e-mail. 

TERMO DE REFERÊNCIA 

RELAÇÃO DOS POSTOS FIXOS DE VENDA (PFDV)

IDENTIDADE VISUAL DO ROTATIVO DIGITAL 

REQUERIMENTO DE AQUISIÇÃO DE ROTATIVO DIGITAL

PROCEDIMENTOS DO TESTE DE CONFORMIDADE

MODELO       DE      CARTA      PARA      CREDENCIAMENTO
REPRESENTANTE 

DECLARAÇÃO   DE   CONSTITUIÇÃO  E   INDICAÇÃO 
TÉCNICA 

DECLARAÇÃO DO(S)  PROFISSIONAL(IS) QUE INTEGRARÁ(ÃO) O 
QUADRO  DA   PROPONENTE  EM   EVENTUAL
CREDENCIAMENTO 

ANÁLISE CONTÁBIL E FINANCEIRA 

DECLARAÇÃO    EXPRESSA   DE    QUE   A   PROPONENTE
EMPREGA TRABALHADOR  NAS  SITUAÇÕES 
INCISO  V  DO  ART. 27 DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93

DECLARAÇÃO  DE  NÃO  POSSUIR  SUPERVENIÊNCIA 
IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 

 

BHTRANS, por sua Comissão 
CPL, designada pela Portaria BHTRANS DPR n.º 103/2017 de 19 de 

, torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto o 
empresas para distribuição, por 

aos Postos Fixos de Venda 
do estacionamento rotativo nas vias, logradouros 

e áreas públicas do município de Belo Horizonte, conforme especificações técnicas contidas nos 
Anexos deste Chamamento Público, em especial no Termo de Referência (Anexo I), nos termos da 

 

As consultas e os esclarecimentos serão respondidos pela CPL, respeitada a legislação 
mail ou fax), no prazo 

As respostas, quando de caráter geral, serão disponibilizadas através da internet 

As dúvidas e/ou esclarecimentos de caráter interpretativo, que não venham a influenciar no 
respondidas diretamente ao(s) 

RELAÇÃO DOS POSTOS FIXOS DE VENDA (PFDV) 

 

ROTATIVO DIGITAL 

PROCEDIMENTOS DO TESTE DE CONFORMIDADE 

CREDENCIAMENTO      DE        

INDICAÇÃO  DE EQUIPE  

QUE INTEGRARÁ(ÃO) O  
EVENTUAL    CONTRATO    DE   

PROPONENTE   NÃO         
SITUAÇÕES  PREVISTAS  NO  

ART. 27 DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 

SUPERVENIÊNCIA  DE  FATO  
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ANEXO XII – DECLARAÇÃO 
                                PORTE
 
ANEXO XIII – SOLICITAÇÃO DE 
                                / DISTRIBUIÇÃO DO 
 
ANEXO XIV – MINUTA DO 
 

  

 

2.1 – OBJETO 
 
2.1.1 – Credenciamento de empresas 
eletrônicos do Rotativo Digital
Rotativo Digital aos usuários do estacionamento 
município de Belo Horizonte. 
 
2.1.1.1 – As especificações e detalhamentos das condições de prestação dos serviços estão 
descritos no Termo de Referência 
na Identidade Visual do Rotativo Digital
– Anexo IV e na Minuta do Termo de Credenciamento 
 

 

3  

 

3.1 – PODERÃO PARTICIPAR DO 
 
3.1.1 – Poderão participar do presente Chamamento Público as pessoas jurídicas, legalmente 
constituídas, isoladamente ou em forma de consórcio, desde que satisfaçam as exigências deste 
Edital e seus Anexos. 
 
3.2 – IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇ
 
3.2.1 – A participação neste procedimento estará impedida às pessoas físicas, bem como às jurídicas 
que, na data prevista neste Edital para a entrega do envelope, encontrarem
seguintes situações: 
 
a) Com falência decretada; 
 
b) Declaradas inidôneas por qualquer Órgão Público;
 
c) Em suspensão temporária e impedidas de contratar com a Administração Municipal e/ou suas 
Unidades descentralizadas ou vinculadas.
 
3.2.1 – A observância das vedações do subitem 3.2.1 é de 
PROPONENTE que, pelo descumprimento, sujeitar
 
3.3 – CONDIÇÕES DE ENDEREÇAMENTO E PROTOCOLIZAÇÃO DO ENVELOPE
 
3.3.1 – O envelope contendo a documentação para habilitação deverá ser entregue no local
horário indicados na folha de rosto deste
 
3.3.2 – O envelope indicado no subitem anterior deverá estar devidamente lacrado, rubricado no 
fecho e identificado em sua parte externa com os seguintes
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DECLARAÇÃO  DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO PARA COMERCIALIZAÇÃO
DISTRIBUIÇÃO DO ROTATIVO DIGITAL VIA PFDV

MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

CAPÍTULO 2 
OBJETO 

de empresas para distribuição, por meio de tecnologia digital,
Rotativo Digital aos Postos Fixos de Venda (PFDV) para que estes comercializem 
aos usuários do estacionamento rotativo nas vias, logradouros e áreas públicas do 

 

As especificações e detalhamentos das condições de prestação dos serviços estão 
descritos no Termo de Referência – Anexo I, na Relação dos Postos Fixos de Venda (PFD

Rotativo Digital – Anexo III, no Requerimento de Aquisição de 
Termo de Credenciamento – Anexo XIV. 

CAPÍTULO 3 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

PODERÃO PARTICIPAR DO PRESENTE CHAMAMENTO PÚBLICO 

Poderão participar do presente Chamamento Público as pessoas jurídicas, legalmente 
constituídas, isoladamente ou em forma de consórcio, desde que satisfaçam as exigências deste 

RTICIPAÇÃO 

A participação neste procedimento estará impedida às pessoas físicas, bem como às jurídicas 
que, na data prevista neste Edital para a entrega do envelope, encontrarem-se em qualquer uma das 

b) Declaradas inidôneas por qualquer Órgão Público; 

c) Em suspensão temporária e impedidas de contratar com a Administração Municipal e/ou suas 
Unidades descentralizadas ou vinculadas. 

A observância das vedações do subitem 3.2.1 é de inteira responsabilidade da 
que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis.

CONDIÇÕES DE ENDEREÇAMENTO E PROTOCOLIZAÇÃO DO ENVELOPE

O envelope contendo a documentação para habilitação deverá ser entregue no local
horário indicados na folha de rosto deste Edital. 

O envelope indicado no subitem anterior deverá estar devidamente lacrado, rubricado no 
fecho e identificado em sua parte externa com os seguintes dizeres: 

 

DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO  

COMERCIALIZAÇÃO  
PFDV 

, por meio de tecnologia digital, de créditos 
que estes comercializem o 

rotativo nas vias, logradouros e áreas públicas do 

As especificações e detalhamentos das condições de prestação dos serviços estão 
na Relação dos Postos Fixos de Venda (PFDV) – Anexo II, 

Aquisição de Rotativo Digital 

Poderão participar do presente Chamamento Público as pessoas jurídicas, legalmente 
constituídas, isoladamente ou em forma de consórcio, desde que satisfaçam as exigências deste 

A participação neste procedimento estará impedida às pessoas físicas, bem como às jurídicas 
se em qualquer uma das 

c) Em suspensão temporária e impedidas de contratar com a Administração Municipal e/ou suas 

inteira responsabilidade da 
á às penalidades cabíveis. 

CONDIÇÕES DE ENDEREÇAMENTO E PROTOCOLIZAÇÃO DO ENVELOPE 

O envelope contendo a documentação para habilitação deverá ser entregue no local, data e 

O envelope indicado no subitem anterior deverá estar devidamente lacrado, rubricado no 
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DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO/CREDENCIAMENTO

À 
CPL – Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A 

Local:                        Sala de Licitações da BHTRANS
Endereço:                 Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Buritis

                    30455-902 

 
 

3.3.3 – A protocolização do envelope fora do prazo estabelecido determinará o impedimento da
participação do interessado. 
 
3.3.4 – Não serão aceitos documentos enviados por fax ou por qualquer tipo de correio eletrônico, 
admitindo-se a condição prevista no subitem 3.3.
 
3.3.5 – O envelope contendo os documentos para habilitação, quando enviado por via postal ou 
equivalente (serviços especializados de entrega, transportadoras etc.), somente será considerado 
para o Chamamento Público se der entrada no Protocolo da CPL até a data 
independentemente da data e horário da postagem ou da remessa.
 
3.3.6 – A entrega do envelope configura a aceitação de todas as normas e condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos. 
 
3.4 – DOS REPRESENTANTES LEGAIS E MANDATÁ
 
3.4.1 – A(s) PROPONENTE(S
procedimento de credenciamento
posteriori, por sua representada.
 
3.4.2 – O instrumento que comprovará a representatividade da 
 

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 V
em cujos termos sejam outorgados ao procurador/credenciado os poderes necessários à 
pratica de todos os atos pertinentes ao 

 
b) Para Proprietário: sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente da 

com poderes para representá
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 Inst

 
c) Para Proprietário: sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente da 

com poderes para representá
Estatuto ou Contrato Social, no qual e
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

  
3.4.3 – Nas hipóteses de representação mediante Instrumento Particular de Procuração ou Carta de 
Credenciamento, é obrigatório o reconhe
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.).
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CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 01/2018 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO/CREDENCIAMENTO

 

Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS 
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS 

 
Local:                        Sala de Licitações da BHTRANS 

Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Buritis 
902 – Belo Horizonte/MG 

 
Nome/Razão Social da Empresa 

CNPJ / Telefone(s) / E-mail 

A protocolização do envelope fora do prazo estabelecido determinará o impedimento da
 

Não serão aceitos documentos enviados por fax ou por qualquer tipo de correio eletrônico, 
se a condição prevista no subitem 3.3.5. 

O envelope contendo os documentos para habilitação, quando enviado por via postal ou 
equivalente (serviços especializados de entrega, transportadoras etc.), somente será considerado 
para o Chamamento Público se der entrada no Protocolo da CPL até a data 
independentemente da data e horário da postagem ou da remessa. 

A entrega do envelope configura a aceitação de todas as normas e condições estabelecidas 

DOS REPRESENTANTES LEGAIS E MANDATÁRIOS DAS PROPONENTE

S) poderá(ão) indicar um representante para intervir em qualquer fase do 
de credenciamento e responder, para todos os efeitos, no presente momento ou a 

, por sua representada. 

O instrumento que comprovará a representatividade da PROPONENTE

Para Procurador/Credenciado: Instrumento Público ou Particular de Procuração, com prazo 
de validade em vigor, ou Carta de Credenciamento, conforme modelo disposto no Anexo V

s termos sejam outorgados ao procurador/credenciado os poderes necessários à 
pratica de todos os atos pertinentes ao Chamamento Público. 

Para Proprietário: sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente da 
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. 

Para Proprietário: sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente da 
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. 

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 

trato Social, etc.). 

 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO/CREDENCIAMENTO 

 

A protocolização do envelope fora do prazo estabelecido determinará o impedimento da 

Não serão aceitos documentos enviados por fax ou por qualquer tipo de correio eletrônico, 

O envelope contendo os documentos para habilitação, quando enviado por via postal ou 
equivalente (serviços especializados de entrega, transportadoras etc.), somente será considerado 
para o Chamamento Público se der entrada no Protocolo da CPL até a data limite e hora definidos, 

A entrega do envelope configura a aceitação de todas as normas e condições estabelecidas 

PROPONENTES 

indicar um representante para intervir em qualquer fase do 
e responder, para todos os efeitos, no presente momento ou a 

PROPONENTE será: 

Para Procurador/Credenciado: Instrumento Público ou Particular de Procuração, com prazo 
de validade em vigor, ou Carta de Credenciamento, conforme modelo disposto no Anexo VI, 

s termos sejam outorgados ao procurador/credenciado os poderes necessários à 

Para Proprietário: sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente da PROPONENTE, 
a 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 

 

Para Proprietário: sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente da PROPONENTE, 
la isoladamente, deverá apresentar apenas o respectivo 

stejam expressos os poderes necessários para exercer 

Nas hipóteses de representação mediante Instrumento Particular de Procuração ou Carta de 
cimento 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 
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3.4.4 – O representante (procurador, credenciado ou proprietário/sócio/dirigente) deverá estar munido 
de documento hábil de identificação para, se convocado para tal, identificar
 
3.4.5 – No caso de Consórcio, as empresas dele 
do Consórcio, com poderes para a prática dos atos necessários e inerentes ao procedimento.
 
3.4.5.1 – A empresa líder, por sua vez, poderá credenciar um procurador ou fazer
sócio que detiver representação, observado o disposto no item 3.4 e seus subitens, tudo sem prejuízo 
da responsabilidade solidária dos integrantes do consórcio pelos atos praticados por seu 
representante. 
 
3.4.6 – Não apresentando quaisquer das formas de representação citadas no subitem 3.4.2, a 
PROPONENTE ficará sem representante p
 
3.4.7 – Os documentos indicados no item 
em fotocópias autenticadas na forma da Lei ou
 

 
O envelope de documentação deverá conte
validade em vigor: 
 
4.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA
 
4.1.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual.
 
4.1.2 – Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, aco
eleição de seus administradores.
 
4.1.2.1 – Os documentos relacionados no subitem 4.1.2 poderão ser substituídos apenas pela última 
alteração, caso seja consolidada.
 
4.1.3 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades c
em exercício. 
 
4.1.4 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir.
 
4.1.5 – CONSÓRCIOS: As PROPONENTE
deverão apresentar, além dos documentos exigidos de todas as empresas participantes, o seguinte:
 
4.1.5.1 – Compromisso público ou particular 
consorciadas, com indicação da empresa líder responsável pelo Consórcio e da proporção da 
participação de cada uma, observadas as seguintes normas:
 
a) a liderança do Consórcio caberá, obrigatoriamente, à 
 
b) a líder do Consórcio deverá ser a empresa que, proporcionalmente, tiver maior atribuição de 
responsabilidade na prestação do serviço objeto desta contratação;
 
c) é solidária a responsabilidade dos integrantes pelos atos praticados em
de licitação quanto na de execução do Contrato;
 
d) Cada consórcio poderá contar com, no máximo, 3 (três) integrantes.
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O representante (procurador, credenciado ou proprietário/sócio/dirigente) deverá estar munido 
de documento hábil de identificação para, se convocado para tal, identificar-se.

No caso de Consórcio, as empresas dele integrantes serão representadas pela empresa líder 
do Consórcio, com poderes para a prática dos atos necessários e inerentes ao procedimento.

A empresa líder, por sua vez, poderá credenciar um procurador ou fazer
iver representação, observado o disposto no item 3.4 e seus subitens, tudo sem prejuízo 

da responsabilidade solidária dos integrantes do consórcio pelos atos praticados por seu 

Não apresentando quaisquer das formas de representação citadas no subitem 3.4.2, a 
ficará sem representante perante a Comissão Permanente de 

Os documentos indicados no item 3.4 e seus subitens poderão ser apresentados no orig
cadas na forma da Lei ou em publicação em jornal da Imprensa Oficial

CAPÍTULO 4 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

O envelope de documentação deverá conter os seguintes documentos obrigatórios, com os prazos de 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 

Registro comercial, no caso de empresa individual. 

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. 

Os documentos relacionados no subitem 4.1.2 poderão ser substituídos apenas pela última 
alteração, caso seja consolidada. 

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

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 

atividade assim o exigir. 

PROPONENTES que optarem pela participação em forma de Consórcio 
deverão apresentar, além dos documentos exigidos de todas as empresas participantes, o seguinte:

Compromisso público ou particular de constituição de Consórcio, subscrito pelas 
consorciadas, com indicação da empresa líder responsável pelo Consórcio e da proporção da 
participação de cada uma, observadas as seguintes normas: 

a) a liderança do Consórcio caberá, obrigatoriamente, à empresa nacional; 

b) a líder do Consórcio deverá ser a empresa que, proporcionalmente, tiver maior atribuição de 
responsabilidade na prestação do serviço objeto desta contratação; 

c) é solidária a responsabilidade dos integrantes pelos atos praticados em Consórcio, tanto na fase 
de licitação quanto na de execução do Contrato; 

d) Cada consórcio poderá contar com, no máximo, 3 (três) integrantes. 

 

O representante (procurador, credenciado ou proprietário/sócio/dirigente) deverá estar munido 
se. 

integrantes serão representadas pela empresa líder 
do Consórcio, com poderes para a prática dos atos necessários e inerentes ao procedimento. 

A empresa líder, por sua vez, poderá credenciar um procurador ou fazer-se representar por 
iver representação, observado o disposto no item 3.4 e seus subitens, tudo sem prejuízo 

da responsabilidade solidária dos integrantes do consórcio pelos atos praticados por seu 

Não apresentando quaisquer das formas de representação citadas no subitem 3.4.2, a 
Permanente de Licitação. 

.4 e seus subitens poderão ser apresentados no original, 
em publicação em jornal da Imprensa Oficial. 

obrigatórios, com os prazos de 

Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
mpanhados de documentos de 

Os documentos relacionados no subitem 4.1.2 poderão ser substituídos apenas pela última 

ivis, acompanhada de prova de diretoria 

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 

que optarem pela participação em forma de Consórcio 
deverão apresentar, além dos documentos exigidos de todas as empresas participantes, o seguinte: 

de constituição de Consórcio, subscrito pelas 
consorciadas, com indicação da empresa líder responsável pelo Consórcio e da proporção da 

b) a líder do Consórcio deverá ser a empresa que, proporcionalmente, tiver maior atribuição de 

Consórcio, tanto na fase 
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e) a empresa PROPONENTE
de um Consórcio ou isoladamente, nos termos da Lei.
 
4.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
 
4.2.1 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede da PROPONENTE. 
 
4.2.2 – Comprovante de Regularidade perante o INSS.
 
4.2.3 – Comprovante de Regularidade perante o FGTS.
 
4.2.4 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
 
4.2.5 – Para fins de comprovação de regularidade para com a
Regularidade perante o INSS (subitem 4.2.2), deverá ser apresentada a Certidão Conjunta Negativa 
de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pelo Ministério da 
Fazenda/Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
 
4.3 – CAPACITAÇÃO E IDONEIDADE TÉCNICA
 
4.3.1 – Declaração de constituição e 
firmada pelo(s) representante
técnica formada por no mínimo
 
4.3.2 – Atestado Técnico Profissional, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, de 
que o profissional indicado como Gerente na equipe técnica possui 
anos como Gerente. Para a contagem do tempo deste item é permitido a somatória de atestados.
 
4.3.3 – Comprovante de graduação de nível superior em
abrangendo os cursos de bacharelado em 
Engenharia de Computação
reconhecidos pelo MEC, do profissional indicado como Consultor Técnico da equipe técnica.
 
4.3.4 – Atestado Técnico Profissio
que o profissional indicado como Consultor Técnico na equipe técnica possui experiência mínima de 
3 (três) anos na prestação de serviços ligados à
deste item é permitido a somatória de atestados.
 
4.3.5 – Para os atestados exigido n
emitidos pelo próprio profissional
 
4.3.6 – Os atestados deverão conter informações que permitam
 
4.3.7 – Não é necessária a comprovação de vínculo permanente entre a 
profissionais indicados a constituir a equipe técnica
habilitação, admitindo-se, por 
que integrará(ão) o quadro da 
uma declaração para cada profissional indicado.
 
4.3.8 – Caso o(s) profissional(is) indicado(s) p
a PROPONENTE, deverá(ão) ser comprovado
 
4.3.8.1 – Caso o profissional indicado seja proprietário/sócio 
vínculo por meio de "Certidão Simplificada”, emitida pela Junta Comercial do Estado, Cartório ou 
órgão competente, ou, ainda, por contrato social ou alteração contratual em vigor; 
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PROPONENTE consorciada não poderá participar neste Chamamento Público
isoladamente, nos termos da Lei. 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

Comprovante de Regularidade perante o INSS. 

rovante de Regularidade perante o FGTS. 

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

Para fins de comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal (subitem 4.2.1) e 
Regularidade perante o INSS (subitem 4.2.2), deverá ser apresentada a Certidão Conjunta Negativa 
de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pelo Ministério da 

al da Fazenda Nacional. 

CAPACITAÇÃO E IDONEIDADE TÉCNICA 

Declaração de constituição e indicação de equipe técnica, conforme modelo do Anexo 
representante(s) legal(ais) da PROPONENTE, comprometendo

no mínimo 1(um) Gerente e 1 (um) Consultor Técnico. 

Atestado Técnico Profissional, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, de 
que o profissional indicado como Gerente na equipe técnica possui experiência

. Para a contagem do tempo deste item é permitido a somatória de atestados.

Comprovante de graduação de nível superior em um dos cursos d
abrangendo os cursos de bacharelado em Ciências da Computação, Sistemas de Informação, 
Engenharia de Computação e Engenharia de Software e de licenciatura em Computação,

do profissional indicado como Consultor Técnico da equipe técnica.

Atestado Técnico Profissional, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, de 
que o profissional indicado como Consultor Técnico na equipe técnica possui experiência mínima de 

) anos na prestação de serviços ligados à ciência da computação. Para a contagem 
deste item é permitido a somatória de atestados. 

exigido nos subitens 4.3.2 e 4.3.4 deste item não serão aceitos atestados
profissional. 

Os atestados deverão conter informações que permitam a identificação do emitente.

Não é necessária a comprovação de vínculo permanente entre a 
constituir a equipe técnica no momento da apresentação do

, por hora, declaração (modelo Anexo VIII) por parte do
o quadro da PROPONENTE em eventual credenciamento. 

uma declaração para cada profissional indicado. 

Caso o(s) profissional(is) indicado(s) para integrar(em) a equipe técnica tenha
, deverá(ão) ser comprovado(s) por meio de: 

Caso o profissional indicado seja proprietário/sócio da PROPONENTE
vínculo por meio de "Certidão Simplificada”, emitida pela Junta Comercial do Estado, Cartório ou 
órgão competente, ou, ainda, por contrato social ou alteração contratual em vigor; 

 

e Chamamento Público em mais 

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

Fazenda Federal (subitem 4.2.1) e 
Regularidade perante o INSS (subitem 4.2.2), deverá ser apresentada a Certidão Conjunta Negativa 
de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pelo Ministério da  

, conforme modelo do Anexo VII, 
, comprometendo-se a constituir equipe 

Atestado Técnico Profissional, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, de 
experiência mínima de 3 (três) 

. Para a contagem do tempo deste item é permitido a somatória de atestados. 

da área da computação, 
Ciências da Computação, Sistemas de Informação, 
de Software e de licenciatura em Computação, 

do profissional indicado como Consultor Técnico da equipe técnica. 

nal, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, de 
que o profissional indicado como Consultor Técnico na equipe técnica possui experiência mínima de 

. Para a contagem do tempo 

ão serão aceitos atestados 

a identificação do emitente. 

Não é necessária a comprovação de vínculo permanente entre a PROPONENTE e os 
no momento da apresentação do envelope de 

por parte do(s) profissional(is) de 
Deverá ser apresentado 

ara integrar(em) a equipe técnica tenha(m) vínculo com 

PROPONENTE, deverá comprovar o 
vínculo por meio de "Certidão Simplificada”, emitida pela Junta Comercial do Estado, Cartório ou 
órgão competente, ou, ainda, por contrato social ou alteração contratual em vigor;  
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4.3.8.2 – Caso o profissional indicado não seja propr
comprovar o vínculo por meio do registro na Carteira de Trabalho (CTPS), consistindo na 
apresentação das partes referentes à identificação do profissional e do contrato de trabalho; ou 
contrato de prestação de serviços f
profissional (gerente ou consultor técnico) seja parte integrante.
 
4.3.9 – Nos termos do § 10 do art. 30 da Lei nº 8.666/93, os profissionais indicados pela 
PROPONENTE para fins de comprovação da
serviços objeto deste Chamamento Público
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela BHTRANS.
 
4.3.10 – Caso a PROPONENTE seja 
poderão ser apresentados por qualquer uma de suas integrantes.
 
4.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA
 
4.4.1 – Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da empresa 
PROPONENTE. 
 
4.4.2 – Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentadas na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços prov
oficiais, quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. Serão 
considerados aceitos, na forma da lei, o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis assim 
apresentados: 
 
a) Sociedades Anônimas: publicação do balanço em Diário Oficial ou jornal de grande circulação da 
sede da PROPONENTE; 
 
b) Empresas com mais de 1 (um) ano de existência: balanço patrimonial e a demonstração do 
resultado do último exercício social, com o
registrados na Junta Comercial ou Cartório da sede ou domicílio da 
 
c) Empresas com menos de 1 (um) ano de existência: balanço de abertura, devidamente registrado 
na Junta Comercial ou Cartório da
 
d) Empresas sujeitas ou optantes pela Escrituração Contábil Digital 
SPED-Contábil: balanço patrimonial e a demonstração do resultado do último exercício social, com o 
respectivo recibo de entrega de livro digital.
 
4.4.2.1 – O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão conter assinatura do 
responsável da empresa e do profissional de contabilidade habilitado.
 
4.4.2.2 – Ocorrendo a atualização prevista no subitem 4.4.2, deverá ser apre
cálculo correspondente anexado ao balanço.
 
4.4.3 – Para a qualificação econômico
apurados no Anexo IX – Análise Contábil e Financeira, deverão apresentar resultados iguais ou 
maiores que 1 (um). 
 
4.4.3.1 – A PROPONENTE 
referidos no subitem 4.4.3 deverá comprovar patrimônio líquido ou capital social mínimo de 10% (dez 
por cento) do valor fixado correspondente para aquisição dos 25.000 (vinte e cinco mil) 
Digitais, devendo a comprovação ser feita através do balanço patrimonial exigido no 
 
4.4.4 – Em caso de participação de empresas em Consórcio, admite
econômico-financeira exigida nos subitens 4.4.3 e/ou 4.4.3.1, o somatório dos valores de cada 
consorciado, na proporção de sua respectiva parti

Chamamento Público n.º 01/2018 – Edital – Página 7 de 18 

Caso o profissional indicado não seja proprietário/sócio da PROPONENTE
comprovar o vínculo por meio do registro na Carteira de Trabalho (CTPS), consistindo na 
apresentação das partes referentes à identificação do profissional e do contrato de trabalho; ou 
contrato de prestação de serviços firmado com a PROPONENTE, pessoa física ou jurídica de que o 
profissional (gerente ou consultor técnico) seja parte integrante. 

Nos termos do § 10 do art. 30 da Lei nº 8.666/93, os profissionais indicados pela 
para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional deverão participar dos 

e Chamamento Público, admitindo-se a substituição por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela BHTRANS. 

Caso a PROPONENTE seja consórcio os documentos exigidos no item 4.3 e seus subitens 
poderão ser apresentados por qualquer uma de suas integrantes. 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 

Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da empresa 

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

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

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

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

d) Empresas sujeitas ou optantes pela Escrituração Contábil Digital – ECD, também chamada de 
Contábil: balanço patrimonial e a demonstração do resultado do último exercício social, com o 

de livro digital. 

O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão conter assinatura do 
responsável da empresa e do profissional de contabilidade habilitado. 

Ocorrendo a atualização prevista no subitem 4.4.2, deverá ser apre
cálculo correspondente anexado ao balanço. 

Para a qualificação econômico-financeira da PROPONENTE, os índices de LC, LG e SG, 
Análise Contábil e Financeira, deverão apresentar resultados iguais ou 

 que apresentar resultado menor que 1 (um) em qualquer dos índices 
deverá comprovar patrimônio líquido ou capital social mínimo de 10% (dez 

por cento) do valor fixado correspondente para aquisição dos 25.000 (vinte e cinco mil) 
, devendo a comprovação ser feita através do balanço patrimonial exigido no 

Em caso de participação de empresas em Consórcio, admite-se, para efeito de qualificação 
financeira exigida nos subitens 4.4.3 e/ou 4.4.3.1, o somatório dos valores de cada 

consorciado, na proporção de sua respectiva participação. 

 

PROPONENTE, deverá 
comprovar o vínculo por meio do registro na Carteira de Trabalho (CTPS), consistindo na 
apresentação das partes referentes à identificação do profissional e do contrato de trabalho; ou 

, pessoa física ou jurídica de que o 

Nos termos do § 10 do art. 30 da Lei nº 8.666/93, os profissionais indicados pela 
profissional deverão participar dos 

se a substituição por profissionais de 

consórcio os documentos exigidos no item 4.3 e seus subitens 

Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da empresa 

Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentadas na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

isórios, podendo ser atualizados por meio de índices 
oficiais, quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. Serão 
considerados aceitos, na forma da lei, o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis assim 

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

b) Empresas com mais de 1 (um) ano de existência: balanço patrimonial e a demonstração do 
s respectivos termos de abertura e encerramento 

PROPONENTE; 

c) Empresas com menos de 1 (um) ano de existência: balanço de abertura, devidamente registrado 

ECD, também chamada de 
Contábil: balanço patrimonial e a demonstração do resultado do último exercício social, com o 

O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão conter assinatura do 

Ocorrendo a atualização prevista no subitem 4.4.2, deverá ser apresentado o memorial de 

, os índices de LC, LG e SG, 
Análise Contábil e Financeira, deverão apresentar resultados iguais ou 

que apresentar resultado menor que 1 (um) em qualquer dos índices 
deverá comprovar patrimônio líquido ou capital social mínimo de 10% (dez 

por cento) do valor fixado correspondente para aquisição dos 25.000 (vinte e cinco mil) Rotativos 
, devendo a comprovação ser feita através do balanço patrimonial exigido no subitem 4.4.2. 

se, para efeito de qualificação 
financeira exigida nos subitens 4.4.3 e/ou 4.4.3.1, o somatório dos valores de cada 
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4.5 – DECLARAÇÃO expressa de que a 
previstas no inciso V do art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93, acrescido pela Lei Federal n.º 9.854/99
assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) da 
Anexo X. 
 
4.6 – DECLARAÇÃO de não possuir superveniência de fato impeditivo de habilitação, assinada 
pelo(s) representante(s) legal(ais) da 
 
4.7 – DECLARAÇÃO prevista no Anexo XII 
for o caso, assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) da 
 
4.8 – SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO
preenchido e assinado pelo(s) representante(s) legal(ais) da 
constante no Anexo XIII. 
 
4.9 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À HABILITAÇÃO
 
4.9.1 – CADASTRO NO SUCAF
 
4.9.1.1 – Os documentos relacionados nos subitens 4.
pelo Comprovante de Cadastro no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo 
Horizonte – SUCAF. Os demais documentos exigidos neste Capítulo deverão ser apresentados, sob 
pena de inabilitação. 
 
4.9.1.2 – A PROPONENTE poderá estar habilitada em qualquer linha de fornecimento (material e/ou 
serviços).  
 
4.9.1.2.1 – Caso a PROPONENTE
deverá comprovar cadastro no SUCAF em conformidade com o
 
4.9.1.3 – A CPL fará consulta à base de dados do SUCAF para emissão do documento “Situação do 
Fornecedor”, que deverá comprovar a regularidade dos documentos habilitatórios junto aos órgãos 
pertinentes, incluindo o Certificado
 
4.9.1.3.1 – A PROPONENTE
SUCAF, deverá incluir, previamente, no ENVELOPE, documento substituto que comprove, na data 
limite para apresentação do envelope
consulta como irregular, sob pena de inabilitação.
 
4.9.1.4 – A CPL não aceitará recibo de protocolo de documentos, em substituição ao comprovante de 
cadastro no SUCAF. 
 
4.9.2 – Todos os documentos previstos 
 
a) caso a PROPONENTE seja a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
 
b) caso a PROPONENTE seja a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles, que comprovadamente, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz; 
 
c) o(s) atestado(s) de capacidade técnica, quando previsto(s) neste Edital, poderá(ã
apresentado(s) em nome da PROPONENTE
 
c.1) As PROPONENTES não poderão apresentar atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) em 
nome de empresa(s) que compõe(m) os seus respectivos grupos econômicos, salvo se par
reunidas em forma de Consórcio.
 
4.9.3 – As empresas que participarem na forma de Consórcio deverão apresentar toda a 
documentação relacionada neste Capítulo, ressalvadas as hipóteses previstas nos subitens 
4.4.4. 
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expressa de que a PROPONENTE 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
assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) da PROPONENTE, conforme modelo constante no 

de não possuir superveniência de fato impeditivo de habilitação, assinada 
pelo(s) representante(s) legal(ais) da PROPONENTE, conforme modelo constante no Anexo 

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

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO para distribuição do Rotativo Digital
preenchido e assinado pelo(s) representante(s) legal(ais) da PROPONENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À HABILITAÇÃO 

CADASTRO NO SUCAF 

Os documentos relacionados nos subitens 4.2.1 a 4.2.5 e 4.4.1 poderão ser substituídos 
pelo Comprovante de Cadastro no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo 

SUCAF. Os demais documentos exigidos neste Capítulo deverão ser apresentados, sob 

poderá estar habilitada em qualquer linha de fornecimento (material e/ou 

PROPONENTE seja convocada para assinar o Termo de Credenciamento, esta 
deverá comprovar cadastro no SUCAF em conformidade com o subitem 8.2.1 

A CPL fará consulta à base de dados do SUCAF para emissão do documento “Situação do 
Fornecedor”, que deverá comprovar a regularidade dos documentos habilitatórios junto aos órgãos 
pertinentes, incluindo o Certificado de Registro Cadastral – CRC. 

PROPONENTE que estiver com algum documento em situação irregular junto ao 
SUCAF, deverá incluir, previamente, no ENVELOPE, documento substituto que comprove, na data 
limite para apresentação do envelope de habilitação, a regularidade do documento indicado na 
consulta como irregular, sob pena de inabilitação. 

A CPL não aceitará recibo de protocolo de documentos, em substituição ao comprovante de 

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

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

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

c) o(s) atestado(s) de capacidade técnica, quando previsto(s) neste Edital, poderá(ã
PROPONENTE, com CNPJ da matriz e/ou da filial.

não poderão apresentar atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) em 
nome de empresa(s) que compõe(m) os seus respectivos grupos econômicos, salvo se par
reunidas em forma de Consórcio. 

As empresas que participarem na forma de Consórcio deverão apresentar toda a 
documentação relacionada neste Capítulo, ressalvadas as hipóteses previstas nos subitens 

 

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, 

orme modelo constante no 

de não possuir superveniência de fato impeditivo de habilitação, assinada 
, conforme modelo constante no Anexo XI. 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, quando 

Rotativo Digital, devidamente 
PROPONENTE, conforme modelo 

2.1 a 4.2.5 e 4.4.1 poderão ser substituídos 
pelo Comprovante de Cadastro no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo 

SUCAF. Os demais documentos exigidos neste Capítulo deverão ser apresentados, sob 

poderá estar habilitada em qualquer linha de fornecimento (material e/ou 

seja convocada para assinar o Termo de Credenciamento, esta 
 deste Edital. 

A CPL fará consulta à base de dados do SUCAF para emissão do documento “Situação do 
Fornecedor”, que deverá comprovar a regularidade dos documentos habilitatórios junto aos órgãos 

que estiver com algum documento em situação irregular junto ao 
SUCAF, deverá incluir, previamente, no ENVELOPE, documento substituto que comprove, na data 

, a regularidade do documento indicado na 

A CPL não aceitará recibo de protocolo de documentos, em substituição ao comprovante de 

neste Capítulo deverão ser emitidos da seguinte forma:  

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

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

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

não poderão apresentar atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) em 
nome de empresa(s) que compõe(m) os seus respectivos grupos econômicos, salvo se participarem 

As empresas que participarem na forma de Consórcio deverão apresentar toda a 
documentação relacionada neste Capítulo, ressalvadas as hipóteses previstas nos subitens 4.3.10 e 
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4.9.4 – Os documentos solicitados poderão ser apresentados no original, em fotocópias autenticadas 
na forma da Lei, em publicação em jornal da Imprensa Oficial.
 
4.9.4.1 – O comprovante de cadastro emitido pelo SUCAF e as Certidões emitidas pela Internet ficam 
dispensados de autenticação.
 
4.9.4.2 – A CPL efetuará consulta aos sites dos órgãos emissores para confirmar a autenticidade dos 
documentos extraídos pela Internet.
 
4.9.5 – Quaisquer documentos apresentados em língua estrangeira deverão estar acompanhados 
das respectivas traduções oficiais juramentadas, inclusive quanto aos registros.
 
4.9.6 – As certidões e demais documentos que possuem validade deverão estar com vigência plena 
na data limite fixada para apresentação do envelope.
 
4.9.6.1 – As certidões que não tenham ex
serão aceitas se expedidas há 90 (noventa) dias, no máximo, da data limite fixada para apresentação 
do envelope, ressalvados os documentos que, por natureza, possuam prazo de validade 
indeterminado.  
 
4.9.7 – A não apresentação do Anexo 
da PROPONENTE, uma vez que os índices poderão ser calculados através dos dados do Balanço 
Patrimonial apresentado. 
 
4.9.8 – As Microempresas –
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.
 
4.9.8.1 – As ME e EPP deverão ap
que esta apresente alguma restrição fiscal e/ou trabalhista.
 
4.9.8.2 – Havendo alguma restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal e 
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (
momento em que a ME ou EPP for declarada aprovada no teste de conformidade, 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. 
 
4.9.8.3 – A prorrogação do prazo para regularização fiscal e trabalhista dependerá de requerimento 
apresentado tempestivamente, devidamente fundame
de Licitação. 
 
4.9.8.3.1 – Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis 
inicialmente concedidos. 
 
4.9.8.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 
caso, no subitem 4.9.8.3, 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 
PROPONENTES remanescentes, na ordem de classificação.
 
4.9.9 – Para efeito do julgamento da habilitação
a validação dos documentos a data de entrega d
previsto no § 1º do art. 43 da LC nº 123/06.
 

 

 

5.1 – A CPL – Comissão Permanente de Licitação, em até 30 (trinta) dias 

Chamamento Público n.º 01/2018 – Edital – Página 9 de 18 

solicitados poderão ser apresentados no original, em fotocópias autenticadas 
na forma da Lei, em publicação em jornal da Imprensa Oficial. 

O comprovante de cadastro emitido pelo SUCAF e as Certidões emitidas pela Internet ficam 
tenticação. 

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

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

As certidões e demais documentos que possuem validade deverão estar com vigência plena 
na data limite fixada para apresentação do envelope. 

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 
do envelope, ressalvados os documentos que, por natureza, possuam prazo de validade 

A não apresentação do Anexo IX – Análise Contábil e Financeira não implicará na inabilitação 
, uma vez que os índices poderão ser calculados através dos dados do Balanço 

– 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. 

As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para habilitação, mesmo 
que esta apresente alguma restrição fiscal e/ou trabalhista. 

Havendo alguma restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal e 
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que a ME ou EPP for declarada aprovada no teste de conformidade, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Comissão Permanente de Licitação, para regularização da documentação, 

ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

A prorrogação do prazo para regularização fiscal e trabalhista dependerá de requerimento 
apresentado tempestivamente, devidamente fundamentado, a ser dirigido à Comissão Permanente 

se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis 

A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 
.8.3, 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 
remanescentes, na ordem de classificação. 

Para efeito do julgamento da habilitação documental, à CPL considerará como referência para 
idação dos documentos a data de entrega do envelope de habilitação, salvo na ocorrência do 

previsto no § 1º do art. 43 da LC nº 123/06. 

CAPÍTULO 5 
PROCEDIMENTOS 

Comissão Permanente de Licitação, em até 30 (trinta) dias úteis 

 

solicitados poderão ser apresentados no original, em fotocópias autenticadas 

O comprovante de cadastro emitido pelo SUCAF e as Certidões emitidas pela Internet ficam 

A CPL efetuará consulta aos sites dos órgãos emissores para confirmar a autenticidade dos 

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

As certidões e demais documentos que possuem validade deverão estar com vigência plena 

pressa a sua validade pelos respectivos emitentes somente 
serão aceitas se expedidas há 90 (noventa) dias, no máximo, da data limite fixada para apresentação 
do envelope, ressalvados os documentos que, por natureza, possuam prazo de validade 

Análise Contábil e Financeira não implicará na inabilitação 
, uma vez que os índices poderão ser calculados através dos dados do Balanço 

EPP poderão se utilizar das 
prerrogativas previstas nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n.º 123/2006 e no artigo 4º do 

resentar toda a documentação exigida para habilitação, mesmo 

Havendo alguma restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal e 
cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que a ME ou EPP for declarada aprovada no teste de conformidade, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Comissão Permanente de Licitação, para regularização da documentação, 

ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

A prorrogação do prazo para regularização fiscal e trabalhista dependerá de requerimento 
ntado, a ser dirigido à Comissão Permanente 

se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis 

A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 4.9.8.2 ou, se for o 
.8.3, 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 

considerará como referência para 
, salvo na ocorrência do 

úteis contados da entrega 
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do envelope com a documentação de habilitação, procederá o julgamento da habilitação
PROPONENTE(S), nos termos deste Edital, em especial
 
5.1.1 – A BHTRANS poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, o prazo para 
julgamento previsto no item 5.1.
 
5.2 – A(s) PROPONENTE(s) que deixar
declarada(s) inabilitada(s), porém, tão logo tenham regularizado sua situação poderão apresentar 
novo envelope com toda a documentação exigida no Capítulo 4
informado na folha de rosto deste Edital.
 
5.3 – A(s) PROPONENTE(S)
especial às do Capítulo 4, serão 
conformidade. 
 
5.4 – O resultado de habilitação
Oficial do Município (DOM). 
 
5.5 – Contados da publicação da habilitação documental no DOM, a 
de 30 (trinta) dias úteis, deverá apresentar 
documentação técnica em língua portuguesa referente ao seu sistema de distribuição do 
Digital. Esta documentação deverá descrever as funcionalidades 
deverão estar de acordo com as especificações deste e
documentação técnica será avaliada antes do teste de conformidade conforme previsto no item 6.1 
deste Edital. 
 
5.6 – No ato da habilitação documental
do acesso ao ambiente de homologação do 
PRODABEL, inclusive período de início e t
 
5.7 – A PROPONENTE, convocada para prestar qualquer esclarecimento 
prazo determinado pela CPL, sob pena de impedimento ao
 
5.8 – É facultada à CPL, em qualquer fase do credenciamento, promover diligências com vistas a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
 
5.9 – A CPL poderá, no julgamento da documentação apresentada para habilitação, desconsiderar 
evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu
 

 

6.1 – Obedecendo a ordem cronológica do protocolo de entrega 
com as instruções de utilização das funcionalidades do equipamento e seu 
5.5 deste Edital, a Comissão procederá 
 
6.2 – Aprovada a documentação técnica 
Diário Oficial do Município (DOM) ato
técnica e; ii) data para a apresentação do 
Conformidade. 
 
6.3 – Reprovada a documentação técnica 
(dez) dias úteis para que a PROPONENTE
da Comissão. 
 
6.4 – A análise da documentação técnica
serão realizados conjuntamente 
especificamente para este fim
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do envelope com a documentação de habilitação, procederá o julgamento da habilitação
, nos termos deste Edital, em especial do Capítulo 4. 

A BHTRANS poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, o prazo para 
julgamento previsto no item 5.1. 

(s) que deixar(em) de atender às exigências deste Edital 
, porém, tão logo tenham regularizado sua situação poderão apresentar 

envelope com toda a documentação exigida no Capítulo 4, desde que seja dentro do período 
osto deste Edital. 

(S) que atenderem todos às exigências para habilitação deste Edital, em 
especial às do Capítulo 4, serão consideradas habilitadas e aptas a participarem d

O resultado de habilitação ou inabilitação documental será feito mediante

Contados da publicação da habilitação documental no DOM, a PROPONENTE
de 30 (trinta) dias úteis, deverá apresentar à CPL, para avaliação da BHTRANS/Prodabel
documentação técnica em língua portuguesa referente ao seu sistema de distribuição do 

. Esta documentação deverá descrever as funcionalidades do Equipamento (EQ)/sistema
deverão estar de acordo com as especificações deste edital e do Termo de Referência 
documentação técnica será avaliada antes do teste de conformidade conforme previsto no item 6.1 

documental publicada no DOM serão divulgadas as 
homologação do sistema de gestão do rotativo digital

, inclusive período de início e término de acesso para os testes da 

, convocada para prestar qualquer esclarecimento adicional, deverá fazê
prazo determinado pela CPL, sob pena de impedimento ao credenciamento. 

É facultada à CPL, em qualquer fase do credenciamento, promover diligências com vistas a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

A CPL poderá, no julgamento da documentação apresentada para habilitação, desconsiderar 
evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo. 

CAPÍTULO 6 
DO TESTE DE CONFORMIDADE 

Obedecendo a ordem cronológica do protocolo de entrega da documentação técnica
com as instruções de utilização das funcionalidades do equipamento e seu sistema

Comissão procederá à análise desta documentação.  

a documentação técnica do sistema da(s) PROPONENTE(S) será
Diário Oficial do Município (DOM) ato(s) no(s) qual(is) constará(am): i) aprovação da documentação 

a apresentação do equipamento/sistema e  realização do 

Reprovada a documentação técnica do sistema da PROPONENTE será concedido prazo de 10 
PROPONENTE proceda a sua regularização e submeta a nova avaliação 

A análise da documentação técnica do sistema da PROPONENTE e o 
conjuntamente pela BHTRANS e PRODABEL, por meio de Comissão instituída 

especificamente para este fim. 

 

do envelope com a documentação de habilitação, procederá o julgamento da habilitação da(s) 

A BHTRANS poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, o prazo para 

de atender às exigências deste Edital será(ão) 
, porém, tão logo tenham regularizado sua situação poderão apresentar 

desde que seja dentro do período 

que atenderem todos às exigências para habilitação deste Edital, em 
habilitadas e aptas a participarem do teste de 

será feito mediante publicação do Diário 

PROPONENTE, dentro do prazo 
para avaliação da BHTRANS/Prodabel, 

documentação técnica em língua portuguesa referente ao seu sistema de distribuição do Rotativo 
Equipamento (EQ)/sistema que 

ermo de Referência – Anexo I. A 
documentação técnica será avaliada antes do teste de conformidade conforme previsto no item 6.1 

divulgadas as informações acerca 
sistema de gestão do rotativo digital desenvolvido pela 

para os testes da PROPONENTE.   

adicional, deverá fazê-lo no 

É facultada à CPL, em qualquer fase do credenciamento, promover diligências com vistas a 

A CPL poderá, no julgamento da documentação apresentada para habilitação, desconsiderar 

da documentação técnica (manual 
sistema), prevista no item 

será(ão) publicado(s) no 
: i) aprovação da documentação 

realização do Teste de 

será concedido prazo de 10 
e submeta a nova avaliação 

e o Teste de Conformidade 
, por meio de Comissão instituída 
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6.5 – O sistema fornecido para o teste de conformidade deverá ser idêntico ao que consta da 
documentação técnica apresentada.
 
6.6 – É de responsabilidade da 
do equipamento disponibilizados aos PFDVs, incluindo conectividade.
 
6.7 – È de responsabilidade da PRODABEL disponibilizar o acesso ao
Rotativo Digital para execução dos testes.
 
6.8 – As condições e descrições quanto ao Teste de Conformidade encontram
ANEXO V deste edital, bem como
 
6.9 – Caso a PROPONENTE
(quinze) dias úteis para que a 
avaliação da Comissão. 
 
6.10 – A divulgação do resultado d
Oficial do Município (DOM). 
 

  

 

 
7.1 – Será(ão) considerada(s) apta(s) a se credenciar(em)
obtido habilitação documental e
 
7.2 – Será divulgado no Diário Oficial do Município 
apta(s) a se credenciar(em). 
 
 

PROCEDIMENTOS PARA A CONTRATAÇÃO
 
8.1 – Após a publicação da(
convocada(s) pela Gerência de Compras, Contratos e Licitações 
assinatura do Termo de Credenciamento
contados da convocação, sob pena de decair o direito ao credenciamento, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital. 
 
8.2 – A assinatura do Termo de Credenciamento 
PROPONENTE(S), dos seguintes documento

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; 

a.1) Caso a PROPONENTE seja um Consórcio, est
celebração do Contrato, a constituição e o registro do Consórcio, nos termos do compromisso 
assumido; 

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, no código 07.38 
Administração de Sistema Convênio / Tickets.
 
d) Comprovação do vínculo dos profissionais indicados para equipe técnica (Gerente e Consultor 
Técnico), nos termos dos subite
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fornecido para o teste de conformidade deverá ser idêntico ao que consta da 
ação técnica apresentada. 

É de responsabilidade da PROPONENTE fornecer os equipamentos necessários para os testes 
do equipamento disponibilizados aos PFDVs, incluindo conectividade. 

de responsabilidade da PRODABEL disponibilizar o acesso ao 
para execução dos testes. 

As condições e descrições quanto ao Teste de Conformidade encontram
NEXO V deste edital, bem como no Termo de Referência (Anexo I). 

PROPONENTE seja reprovada no Teste de Conformidade, será concedido prazo de 1
) dias úteis para que a PROPONENTE proceda a sua regularização e submeta a nova 

A divulgação do resultado do Teste de Conformidade será feita mediant

CAPÍTULO 7 
DO CREDENCIAMENTO 

considerada(s) apta(s) a se credenciar(em) a(s) PROPONENTE
obtido habilitação documental e; ii) sido aprovada(s) no Teste de Conformidade

Será divulgado no Diário Oficial do Município – DOM o(s) nome(s) da(s) 
 

CAPÍTULO 8 
PROCEDIMENTOS PARA A CONTRATAÇÃO 

a(s) empresa(s) apta(s) a se credenciar(em), a
pela Gerência de Compras, Contratos e Licitações – GECOL da BHTRANS
Termo de Credenciamento (Anexo XIV) no prazo máximo de 

contados da convocação, sob pena de decair o direito ao credenciamento, sem prejuízo das sanções 

Termo de Credenciamento ficará condicionada à apresentação, pela(s) 
), dos seguintes documentos à BHTRANS: 

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; 

a.1) Caso a PROPONENTE seja um Consórcio, este ficará obrigado a comprovar, antes da 
celebração do Contrato, a constituição e o registro do Consórcio, nos termos do compromisso 

Instrumento Público ou Particular de Mandato, este último com firma reconhecida, outorgando 
contratação, quando não se tratar de sócio ou diretor autorizado através do 

do CADASTRO com situação regular junto ao SUCAF, no código 07.38 
Administração de Sistema Convênio / Tickets. 

ulo dos profissionais indicados para equipe técnica (Gerente e Consultor 
subitens 4.3.1 e 4.3.7; 

 

fornecido para o teste de conformidade deverá ser idêntico ao que consta da 

fornecer os equipamentos necessários para os testes 

 Sistema de Gestão do 

As condições e descrições quanto ao Teste de Conformidade encontram-se descritos no 

seja reprovada no Teste de Conformidade, será concedido prazo de 15 
proceda a sua regularização e submeta a nova 

mediante publicação do Diário 

PROPONENTE(s) que, tenha(m): i) 
Conformidade. 

nome(s) da(s) PROPONENTE(s) 

a(s) mesma(s) será(ão) 
GECOL da BHTRANS para 

no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis 
contados da convocação, sob pena de decair o direito ao credenciamento, sem prejuízo das sanções 

ficará condicionada à apresentação, pela(s) 

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;  

igado a comprovar, antes da 
celebração do Contrato, a constituição e o registro do Consórcio, nos termos do compromisso 

Instrumento Público ou Particular de Mandato, este último com firma reconhecida, outorgando 
contratação, quando não se tratar de sócio ou diretor autorizado através do 

do CADASTRO com situação regular junto ao SUCAF, no código 07.38 – 

ulo dos profissionais indicados para equipe técnica (Gerente e Consultor 
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8.2.1 – Para atendimento 
credenciar(em) deverá(ão) requerer seu(s) 
endereço: 

- Para atendimento presencial dirigir
 
Endereço: Av. Santos Dumont, 363 
342). Horário de Funcionamento: 

- Para interessados SEDIADOS FORA DE BELO HORIZONTE, encaminhar documentação para:

Gerência de Cadastro de Fornecedores, da Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Administrativa 
SMAGEA. 

Endereço: Rua Espírito Santo, 605 
Telefone: 0xx 31 3277-4677. 
e-mail: gemec@pbh.gov.br 
 
8.3 – O prazo previsto no item 
seu transcurso pela PROPONENTE
BHTRANS. 
8.4 – A convocação para assinatura do 
da(s) publicação(ões) da(s) PROPONENTE
 
8.5 – A recusa injustificada em assinar o 
8.1, sujeitará a PROPONENTE
valor equivalente à de aquisição de 25.000 (vinte e cinco mil) 
demais sanções legalmente estabelecidas, em observância ao disposto no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.
 
8.6 – O prazo de vigência do Temo de Credenciamento será de 20 (vinte) meses, contados da data 
de assinatura do primeiro Termo de Credenciamento firmado sobre a égide do presente edital, 
podendo ser prorrogado mediante termo aditivo nos termos da legislação
 
8.6.1 – O segundo Termo de Credenciamento e subsequentes terão vigência até a data final do 
primeiro. 
 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

9.1 – CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE
 
9.1.1 – Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para
documentos para habilitação, qualquer interessado poderá impugnar os termos deste Edital 
apontando as falhas e irregularidades que o
 
9.1.2 – A impugnação deverá obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não ser
 
a) ser dirigido à Comissão Permanente de

 
b) ser apresentado em uma via original, contendo razão social, CPF
e-mail do impugnante, rubricado em todas as folhas e assinado pelo(s) representante(s) 
devidamente comprovado(s) 
procurador, somente procuração, se pública

 
c) ser protocolizado na sala da CPL 
Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte 
para o e-mail bhtrans.cpl@pbh.gov.br ou por fax para o número (31) 3379
de seu vencimento. 
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Para atendimento da alínea “c” do subitem anterior, a(s) empresa(s) apta(s) a se 
credenciar(em) deverá(ão) requerer seu(s) cadastramento(s) diretamente ao SUCAF, no seguinte 

Para atendimento presencial dirigir-se à Unidade do BH RESOLVE: 

Endereço: Av. Santos Dumont, 363 - 1º andar – Centro (com entrada, também, pela Rua dos Caetés, 
342). Horário de Funcionamento: 8h às 18 horas. 

Para interessados SEDIADOS FORA DE BELO HORIZONTE, encaminhar documentação para:

Gerência de Cadastro de Fornecedores, da Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Administrativa 

Endereço: Rua Espírito Santo, 605 - 14º andar - Bairro Centro - CEP 30.160-919
 

O prazo previsto no item 8.1 poderá ser prorrogado, por igual período, se solicitado durante o 
PROPONENTE e desde que decorra de motivo justificado, aceito pela 

A convocação para assinatura do Termo de Credenciamento obedece
PROPONENTE(S). 

A recusa injustificada em assinar o Termo de Credenciamento dentro do prazo previsto no item 
PROPONENTE à penalidade de multa, no percentual de 20

aquisição de 25.000 (vinte e cinco mil) Rotativos Digitais
sanções legalmente estabelecidas, em observância ao disposto no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.

O prazo de vigência do Temo de Credenciamento será de 20 (vinte) meses, contados da data 
Termo de Credenciamento firmado sobre a égide do presente edital, 

podendo ser prorrogado mediante termo aditivo nos termos da legislação vigente.

O segundo Termo de Credenciamento e subsequentes terão vigência até a data final do 

CAPÍTULO 9 
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

 
CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES 

Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para início do recebimento do envelope de 
documentos para habilitação, qualquer interessado poderá impugnar os termos deste Edital 
apontando as falhas e irregularidades que o viciariam. 

A impugnação deverá obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não ser

ser dirigido à Comissão Permanente de Licitação; 

ser apresentado em uma via original, contendo razão social, CPF/CNPJ e endereço, telefone e/ou 
mail do impugnante, rubricado em todas as folhas e assinado pelo(s) representante(s) 

 por meio de contrato social, se sócio, contrato social e procuração, se 
procurador, somente procuração, se pública; 

ser protocolizado na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitação, à Av. 
rt, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte – MG, CEP: 30.455

mail bhtrans.cpl@pbh.gov.br ou por fax para o número (31) 3379-5590, até às 17h30 do dia 

 

do subitem anterior, a(s) empresa(s) apta(s) a se 
cadastramento(s) diretamente ao SUCAF, no seguinte 

Centro (com entrada, também, pela Rua dos Caetés, 

Para interessados SEDIADOS FORA DE BELO HORIZONTE, encaminhar documentação para: 

Gerência de Cadastro de Fornecedores, da Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Administrativa – 

919. 

.1 poderá ser prorrogado, por igual período, se solicitado durante o 
e desde que decorra de motivo justificado, aceito pela 

bedecerá à ordem cronológica 

dentro do prazo previsto no item 
20% (vinte por cento) do 

Rotativos Digitais, sem prejuízo das 
sanções legalmente estabelecidas, em observância ao disposto no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 

O prazo de vigência do Temo de Credenciamento será de 20 (vinte) meses, contados da data 
Termo de Credenciamento firmado sobre a égide do presente edital, 

vigente. 

O segundo Termo de Credenciamento e subsequentes terão vigência até a data final do 

recebimento do envelope de 
documentos para habilitação, qualquer interessado poderá impugnar os termos deste Edital 

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

e endereço, telefone e/ou 
mail do impugnante, rubricado em todas as folhas e assinado pelo(s) representante(s) legal(ais), 

por meio de contrato social, se sócio, contrato social e procuração, se 

Comissão Permanente de Licitação, à Av. Engenheiro Carlos 
MG, CEP: 30.455-902, ou encaminhada 

5590, até às 17h30 do dia 
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9.1.3 – A CPL não se responsabilizará por impu
endereços eletrônicos, caso não tenha sido acusado recebimento pela Comissão Permanente de 
Licitação e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam recebidas.
 
9.1.4 – A apresentação de impugnação, após o 
recebendo tratamento como mera
 
9.1.5 – A decisão da CPL será
site da BHTRANS para conhecimento de todos os interessados.
 
9.1.6 – Nos termos do § 2º do art. 41 da Lei nº 8.666/93, decairá do direito de impugnar os termos 
deste Edital aquele que, tendo
subitem 9.1.1, falhas ou irregularidades
efeito de recurso. 
 
9.2 – CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS E
 
9.2.1 – A PROPONENTE 
documentos para habilitação 
Federal nº 8.666/93. 
 
9.2.2 – Interposto recurso, a CPL dará ciência as demais participantes por meio de publicação no 
DOM – Diário Oficial do Município e no 
 
9.2.3 – Os recursos e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena 
de não serem conhecidos: 
 
a) ser dirigido ao Diretor de Administração e Finanças da BHTRANS, aos cuidados da Comissão 
Permanente de Licitação, no prazo d
DOM – Diário Oficial do Município;
 
b) ser dirigido ao Diretor de Administração e Finanças da BHTRANS, nos casos de anulação ou 
revogação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis;
 
c) ser apresentado em uma via, contendo razão social, CNPJ e endereço da empresa, rubricado em 
todas as folhas e assinado pelo(s) representante(s) legal(ais), devidamente comprovado(s) por meio 
de contrato social, se sócio, contrato social e procuração, se procurador, somen
pública; 
 
d) ser protocolizada na sala da CPL 
Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte 
para o e-mail bhtrans.cpl@pbh.gov.br ou por fax para o número (31) 3379
de seu vencimento; 
 
e) Na hipótese da interposição de recursos ou contrarrazões à distância, os documentos que 
porventura o integrem como anexos deverão ser protocolizados 
na forma da Lei, em publicação em jornal da Imprensa Oficial, ou em cópias não autenticadas, se 
acompanhados dos respectivos originais para autenticação pela CPL na sala da CPL 
Permanente de Licitação, à Av.
Horizonte – MG, CEP: 30.455
 
9.2.4 – A CPL não se responsabilizará por recursos ou contrarrazões endereçadas por outras
ou outros endereços eletrônicos, caso não tenha sido acusado recebimento pela Comissão 
Permanente de Licitação e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam recebidas
 
9.2.5 – As PROPONENTES 
meio de comunicação expressa à CPL 
do art. 43, da Lei nº. 8.666/93.
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A CPL não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas ou outros 
endereços eletrônicos, caso não tenha sido acusado recebimento pela Comissão Permanente de 
Licitação e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam recebidas. 

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

será enviada ao impugnante via fax ou e-mail e poderá
da BHTRANS para conhecimento de todos os interessados. 

Nos termos do § 2º do art. 41 da Lei nº 8.666/93, decairá do direito de impugnar os termos 
deste Edital aquele que, tendo-o aceitado sem objeção, venha a apontar, após o prazo apontado no 

irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal

CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES

 poderá apresentar recursos contra o resultado do julgamento d
 e do resultado do teste de conformidade, nos termos do art. 109 da Lei 

Interposto recurso, a CPL dará ciência as demais participantes por meio de publicação no 
Diário Oficial do Município e no site da BHTRANS, que poderão impugná

Os recursos e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena 

a) ser dirigido ao Diretor de Administração e Finanças da BHTRANS, aos cuidados da Comissão 
Permanente de Licitação, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após a publicação dos resultados no 

Diário Oficial do Município; 

b) ser dirigido ao Diretor de Administração e Finanças da BHTRANS, nos casos de anulação ou 
revogação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis; 

em uma via, contendo razão social, CNPJ e endereço da empresa, rubricado em 
todas as folhas e assinado pelo(s) representante(s) legal(ais), devidamente comprovado(s) por meio 
de contrato social, se sócio, contrato social e procuração, se procurador, somen

d) ser protocolizada 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

bhtrans.cpl@pbh.gov.br ou por fax para o número (31) 3379-5590, até às 17h30 do dia 

e) Na hipótese da interposição de recursos ou contrarrazões à distância, os documentos que 
porventura o integrem como anexos deverão ser protocolizados (original, em fotocópias
na forma da Lei, em publicação em jornal da Imprensa Oficial, ou em cópias não autenticadas, se 
acompanhados dos respectivos originais para autenticação pela CPL na sala da CPL 
Permanente de Licitação, à Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo 

MG, CEP: 30.455-902, em até 2 (dois) dias úteis a contar da interposição dos mesmos.

A CPL não se responsabilizará por recursos ou contrarrazões endereçadas por outras
ou outros endereços eletrônicos, caso não tenha sido acusado recebimento pela Comissão 
Permanente de Licitação e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam recebidas

 poderão desistir do direito de recorrer antes do dec
meio de comunicação expressa à CPL – Comissão Permanente de Licitação, na forma do inciso III, 

8.666/93. 

 

gnações endereçadas por outras formas ou outros 
endereços eletrônicos, caso não tenha sido acusado recebimento pela Comissão Permanente de 

prazo estipulado, não a caracterizará como tal, 

poderá ser divulgada no 

Nos termos do § 2º do art. 41 da Lei nº 8.666/93, decairá do direito de impugnar os termos 
após o prazo apontado no 
tal comunicação não terá 

CONTRARRAZÕES 

poderá apresentar recursos contra o resultado do julgamento dos 
, nos termos do art. 109 da Lei 

Interposto recurso, a CPL dará ciência as demais participantes por meio de publicação no 
, que poderão impugná-lo no prazo legal. 

Os recursos e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena 

a) ser dirigido ao Diretor de Administração e Finanças da BHTRANS, aos cuidados da Comissão 
e até 5 (cinco) dias úteis, após a publicação dos resultados no 

b) ser dirigido ao Diretor de Administração e Finanças da BHTRANS, nos casos de anulação ou 

em uma via, contendo razão social, CNPJ e endereço da empresa, rubricado em 
todas as folhas e assinado pelo(s) representante(s) legal(ais), devidamente comprovado(s) por meio 
de contrato social, se sócio, contrato social e procuração, se procurador, somente procuração, se 

Comissão Permanente de Licitação, à Av. Engenheiro Carlos 
MG, CEP: 30.455-902, ou encaminhada 

5590, até às 17h30 do dia 

e) Na hipótese da interposição de recursos ou contrarrazões à distância, os documentos que 
(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 pela CPL na sala da CPL – Comissão 

Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo 
902, em até 2 (dois) dias úteis a contar da interposição dos mesmos. 

A CPL não se responsabilizará por recursos ou contrarrazões endereçadas por outras formas 
ou outros endereços eletrônicos, caso não tenha sido acusado recebimento pela Comissão 
Permanente de Licitação e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam recebidas. 

poderão desistir do direito de recorrer antes do decurso de prazo, por 
Comissão Permanente de Licitação, na forma do inciso III, 
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9.2.6 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
9.2.7 – O recurso será julgado nos termos do art. 109 da Lei Federal nº
 
9.2.8 – A decisão acerca do recurso interposto será divulgada por meio de publicação no DOM 
Diário Oficial do Município e no 
 

ESPECIFICAÇÕES 
  

 
10.1 - A descrição do Estacionamento 
Referência. 
 

  

 
11.1 – A gestão do Credenciamento
BHTRANS. 
 
11.2 – A fiscalização do Credenciamento
Urbana – GELUR, da BHTRANS
 

 
12.1 – A remuneração do credenciado se dará pelo desconto de 27% (vinte e sete por cento) 
concedido no ato da compra do 
fins da aplicação do desconto na aquisição dos 
público fixado por meio de Portaria editada pela BHTRANS.
 
12.2. O valor do Rotativo Digital
rotativo de Belo Horizonte, atualmente R$ 4,40 (quatro reais e qu
Portaria BHTRANS DSV N.º 013/2017 de 20 de junho de 2017.
 
12.3. O valor máximo de comercialização do 
público fixado em portaria editada anualmente pela BHTRANS.
 
12.4 – Caberá exclusivamente à(s) CREDENCIADA(S) as tratativas necessárias junto aos PFDVs 
para a comercialização dos Rotativos Digitais
 

  

 
13.1 – Esta contratação não implica transferência de recursos da BH
 
  

 

 
14.1 - As sanções administrativas estão descritas na Minuta do Termo de Credenciamento 
XIV. 
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O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

O recurso será julgado nos termos do art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93.

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

CAPÍTULO 10 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ROTATIVO DIGITAL

A descrição do Estacionamento Rotativo Digital, são aquelas previstas no Anexo I 

CAPÍTULO 11 
FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO 

Credenciamento será exercida pela Diretoria de Sistema Viário

Credenciamento será exercida pela Gerência de Estacionamento e 
BHTRANS. 

CAPÍTULO 12 
REMUNERAÇÃO DO CREDENCIADO 

A remuneração do credenciado se dará pelo desconto de 27% (vinte e sete por cento) 
concedido no ato da compra do Rotativo Digital, calculado sobre o valor do montante adquirido. Para 
fins da aplicação do desconto na aquisição dos Rotativos Digitais sempre considerar
público fixado por meio de Portaria editada pela BHTRANS. 

Rotativo Digital será correspondente ao valor da folha unitária do estacionamento 
rotativo de Belo Horizonte, atualmente R$ 4,40 (quatro reais e quarenta centavos), nos termos da 
Portaria BHTRANS DSV N.º 013/2017 de 20 de junho de 2017. 

12.3. O valor máximo de comercialização do Rotativo Digital ao usuário final será àquele do preço 
público fixado em portaria editada anualmente pela BHTRANS. 

Caberá exclusivamente à(s) CREDENCIADA(S) as tratativas necessárias junto aos PFDVs 
Rotativos Digitais aos usuários finais. 

CAPÍTULO 13 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Esta contratação não implica transferência de recursos da BHTRANS para terceiros.

CAPÍTULO 14 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

As sanções administrativas estão descritas na Minuta do Termo de Credenciamento 

CAPÍTULO 15 
OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

8.666/93. 

A decisão acerca do recurso interposto será divulgada por meio de publicação no DOM – 

DIGITAL 

, são aquelas previstas no Anexo I – Termo de 

Sistema Viário – DSV, da 

Estacionamento e Logística 

A remuneração do credenciado se dará pelo desconto de 27% (vinte e sete por cento) 
, calculado sobre o valor do montante adquirido. Para 

sempre considerar-se-á seu preço 

será correspondente ao valor da folha unitária do estacionamento 
arenta centavos), nos termos da 

ao usuário final será àquele do preço 

Caberá exclusivamente à(s) CREDENCIADA(S) as tratativas necessárias junto aos PFDVs 

TRANS para terceiros. 

As sanções administrativas estão descritas na Minuta do Termo de Credenciamento – Anexo 
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15.1 - As obrigações da(s) CREDENCIADA(s) e da BHTRANS
de Credenciamento – Anexo XIV.
 

 

 

 
16.1 – As dúvidas surgidas na aplicação deste Edital serão esclarecidas pela CPL, respeitada a 
legislação pertinente, facultando
(através do e-mail: bhtrans.cpl@pbh.gov.br ou via fax: (0xx31) 3379
antes da data fixada para início do
 
16.2 – As respostas, quando de caráter geral, serão publicadas no DOM 
e/ou disponibilizadas no site da
 
16.3 – As respostas, que forem caracterizadas como meros esclarecimentos, serão encaminhadas 
por fax ou e-mail diretamente ao interessado que apresentou as dúvidas e poderão ser 
disponibilizadas no site da BHTRANS.
 
16.4 – A PROPONENTE é responsável pela fide
dos documentos apresentados em qualquer fase deste Chamamento Público. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata 
inabilitação do interessado, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais
 
16.5 – Fica entendido que toda a documentação apresentada 
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
 
16.6 – A CPL, no interesse da Administração, poderá adotar 
Chamamento Público, e relevar
que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura do Chamamento Público, 
sendo possível a promoção de diligência junto
do processo, conforme disposto no art. 43, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93.
 
16.7 – No caso de diligência, se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados 
no original ou em cópias legíveis autenticadas por cartório
 
16.8 – O não cumprimento da diligência ensejará a inabilitação 
 
16.9 – A participação da PROPONENTE
inseridas neste Edital e seus Anexos,
 
16.10 – O presente Chamamento Público não importa, necessariamente, em 
podendo a BHTRANS revogá
fato superveniente comprovado ou anulá
escrito e fundamentado. 
 
16.11 – A BHTRANS poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, o prazo para 
recebimento do envelope de documento para
16.12 – O credenciamento não implica exclusividade, podendo a
da PRODABEL, proceder à comercialização d
como realizar novos credenciamentos.
 
16.13 – A BHTRANS continuará a comercializar o cartão rotativo em papel por um prazo de 60 
(sessenta) dias prorrogável por igual período ou até que se atinja pelo menos 300 (trezentos) PFDVs 
em operação. O prazo constante neste item será contado a partir da data d
para PFDV. 
 
16.14 – A PROPONENTE deverá iniciar a prestação dos serviços em 15 (quinze) dias úteis, contados 
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As obrigações da(s) CREDENCIADA(s) e da BHTRANS estão previstas na Minuta do Termo 
Anexo XIV. 

CAPÍTULO16 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

As dúvidas surgidas na aplicação deste Edital serão esclarecidas pela CPL, respeitada a 
legislação pertinente, facultando-se aos interessados formular consultas à Comissão, por escrito 

mail: bhtrans.cpl@pbh.gov.br ou via fax: (0xx31) 3379-5590), até o 2º (segundo) 
início do recebimento do envelope de documentos para habilitação

as, quando de caráter geral, serão publicadas no DOM – Diário Oficial do Município 
da BHTRANS. 

As respostas, que forem caracterizadas como meros esclarecimentos, serão encaminhadas 
mail diretamente ao interessado que apresentou as dúvidas e poderão ser 

BHTRANS. 

é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase deste Chamamento Público. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata 

ssado, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais

Fica entendido que toda a documentação apresentada pelas PROPONENTE
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

A CPL, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o 
relevar omissões ou erros formais, observadas na
legislação vigente e não comprometam a lisura do Chamamento Público, 

sendo possível a promoção de diligência junto aos interessados, destinadas a esclarecer a instrução 
do processo, conforme disposto no art. 43, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93. 

No caso de diligência, se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados 
egíveis autenticadas por cartório competente. 

O não cumprimento da diligência ensejará a inabilitação da PROPONENTE

PROPONENTE implica no conhecimento integral dos termos e condições 
Anexos, bem como das demais normas legais que

O presente Chamamento Público não importa, necessariamente, em 
podendo a BHTRANS revogá-lo, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de 

o superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou provação, mediante ato 

A BHTRANS poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, o prazo para 
envelope de documento para habilitação. 

O credenciamento não implica exclusividade, podendo a BHTRANS, 
comercialização do Rotativo Digital diretamente ao

como realizar novos credenciamentos. 

A BHTRANS continuará a comercializar o cartão rotativo em papel por um prazo de 60 
(sessenta) dias prorrogável por igual período ou até que se atinja pelo menos 300 (trezentos) PFDVs 
em operação. O prazo constante neste item será contado a partir da data d

A PROPONENTE deverá iniciar a prestação dos serviços em 15 (quinze) dias úteis, contados 

 

estão previstas na Minuta do Termo 

As dúvidas surgidas na aplicação deste Edital serão esclarecidas pela CPL, respeitada a 
formular consultas à Comissão, por escrito 

, até o 2º (segundo) dia útil 
recebimento do envelope de documentos para habilitação. 

Diário Oficial do Município 

As respostas, que forem caracterizadas como meros esclarecimentos, serão encaminhadas 
mail diretamente ao interessado que apresentou as dúvidas e poderão ser 

lidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase deste Chamamento Público. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata 

ssado, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 

PROPONENTES 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. 

medidas saneadoras, durante o 
na documentação, desde 

legislação vigente e não comprometam a lisura do Chamamento Público, 
aos interessados, destinadas a esclarecer a instrução 

No caso de diligência, se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados 

PROPONENTE. 

implica no conhecimento integral dos termos e condições 
que disciplinam a matéria. 

O presente Chamamento Público não importa, necessariamente, em credenciamento, 
lo, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de 

la por ilegalidade, de ofício ou provação, mediante ato 

A BHTRANS poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, o prazo para encerramento do 

 ela própria, ou por meio 
diretamente aos usuários finais, bem 

A BHTRANS continuará a comercializar o cartão rotativo em papel por um prazo de 60 
(sessenta) dias prorrogável por igual período ou até que se atinja pelo menos 300 (trezentos) PFDVs 
em operação. O prazo constante neste item será contado a partir da data do primeiro credenciado 

A PROPONENTE deverá iniciar a prestação dos serviços em 15 (quinze) dias úteis, contados 
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da data de assinatura do Termo de Credenciamento.
 
16.15 – A relação dos Postos Fixos de Vendas atualmente cadastrados 
deste Edital. 
 
16.16 – A identidade visual do 
aquisição do Rotativo Digital 
Anexo III deste Edital. 
 
16.17 – Os termos dispostos neste Edital, as cláusulas e condições constantes dos demais Anexos 
se completam entre si, reportando um instrumento ao outro em caso de dúvidas ou omissões.
 
16.18 – Os casos fortuitos e de força maior, que prej
Credenciamento (Anexo XIV
dentro do prazo de 5 (cinco) dias 
critério da BHTRANS, quando 
relevadas as penalidades aplicadas.
 
16.19 – Todos os procedimentos relativos ao presente Chamamento Público, inclusive quanto aos 
casos omissos, subordinam-se aos princípios e disposições conti
Edital. 
 
16.20 – Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para solucionar 
quaisquer questões oriundas deste Chamamento
 
 
 
Belo Horizonte, 06 de março de 
 
 
 
 
 
 

Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A 
 

Av. Eng. Carlos Goulart, 900, Prédio 1 
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da data de assinatura do Termo de Credenciamento. 

A relação dos Postos Fixos de Vendas atualmente cadastrados encontra

A identidade visual do Rotativo Digital, bem como o modelo de referência do comprovante de 
Rotativo Digital impresso pelo Posto Fixo de Venda (PFDV) ao usuário final

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

Os casos fortuitos e de força maior, que prejudiquem o cumprimento do 
V), deverão ser comunicados por escrito e devidamente comprovados 

dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis do evento, para que possam ser considerados válidos, a 
critério da BHTRANS, quando a Credenciada convocada alegar a sua ocorrência, para que sejam 

aplicadas. 

Todos os procedimentos relativos ao presente Chamamento Público, inclusive quanto aos 
se aos princípios e disposições contidas na legislação mencionada neste 

Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para solucionar 
quaisquer questões oriundas deste Chamamento Público. 

de 2018. 

Ben-Hur Silva de Albergaria 
Diretor de Administração e Finanças 

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

CPL – BHTRANS 

Av. Eng. Carlos Goulart, 900, Prédio 1 – Bairro Buritis
CEP: 30455-902 – Belo Horizonte/MG 

Telefone:0 xx  31 3379-5591 
Fax: 0xx31 3379-5590 

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

 

encontra-se no Anexo II 

modelo de referência do comprovante de 
impresso pelo Posto Fixo de Venda (PFDV) ao usuário final constam no 

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

udiquem o cumprimento do Termo de 
, deverão ser comunicados por escrito e devidamente comprovados 

do evento, para que possam ser considerados válidos, a 
alegar a sua ocorrência, para que sejam 

Todos os procedimentos relativos ao presente Chamamento Público, inclusive quanto aos 
das na legislação mencionada neste 

Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para solucionar 

BHTRANS 

Bairro Buritis 
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ESTACIONAMENTO ROTATIVO DIGITAL 
 
1 – INTRODUÇÃO 
 
Um dos grandes problemas urbanos, comum às cidades de médio e grande porte, é o 
veículos nas áreas centrais, provocando congestionamentos e poluição ambiental, impactando na 
saúde e qualidade de vida das pessoas. A política de implantação de estacionamentos públicos nas 
áreas centrais das cidades tem como finalidade organiz
através de projetos que visam disponibilizar vagas em locais estratégicos, reduzindo a circulação 
desnecessária dos mesmos. 
 
O Estacionamento Rotativo é um instrumento da engenharia de tráfego, cujo objetivo 
proporcionar a acessibilidade do cidadão motorizado às áreas de maior oferta de comércio, serviços e 
lazer, onde o espaço é escasso, disponibilizando vagas de estacionamento pagas, o que proporciona 
a ocupação de uma mesma vaga ao longo do dia 
espaço público. 
 
Com o expressivo crescimento da frota de veículos de Belo Horizonte, que praticamente dobrou nos 
últimos 10 anos, com destaque para a frota de motocicletas que triplicou nesse mesmo período, e 
ainda o crescimento do serviço de motofrete e de operações de carga e descarga de mercadorias, o 
que se verifica é uma demanda cada vez maior por espaço de estacionamento na via pública, 
principalmente na Área Central. Assim, é necessário que o Poder Públic
eficazes para a gestão da utilização, fiscalização e controle do sistema de estacionamento rotativo na 
via pública, através da utilização de recursos tecnológicos mais modernos.
 
Há 42 anos Belo Horizonte mantém em funcionamento o Si
operacionalizado atualmente por meio do uso de folhas de raspar, que podem ser adquiridas em 
postos de venda. Embora essas folhas sejam de fácil utilização e apresentem boas condições de 
segurança contra falsificações
de um posto de venda próximo ao seu local de estacionamento, o que contribui para a grande 
quantidade de veículos estacionados sem a folha.
essa dificuldade proporcionando ainda que as demais atividades ligadas ao funcionamento do 
Estacionamento Rotativo como a gestão, fiscalização e coleta de dados (pesquisa) sejam 
automatizadas.  
 
O Estacionamento Rotativo Digital permitirá também a criação
motocicletas, o que já vem sendo praticado nas várias cidades que migraram seus sistemas para o 
eletrônico, além do controle sobre as vagas de carga e descarga seja de caminhões ou de motofrete.
 
Com o Estacionamento Rotati
do processo de estacionamento, constituídas pelo cadastramento e suporte ao usuário, aquisição de 
créditos eletrônicos de estacionamento, controle de arrecadação, validação da permanência 
e coleta de dados em campo, o que permitirá um maior controle sobre a receita, a otimização dos 
recursos humanos para a fiscalização, maior agilidade nas informações sobre o funcionamento do 
Estacionamento Rotativo e, 
necessárias.  
 
2 – OBJETO 
 
Credenciamento de empresas para distribuição, por meio de tecnologia digital, de créditos eletrônicos 
do Rotativo Digital, aos Posto
do estacionamento rotativo nas vias, logradouros e áreas públicas do município de Belo Horizonte, 
conforme especificações técnicas contidas nos Anexos deste Chamamento Público
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

ESTACIONAMENTO ROTATIVO DIGITAL – POSTO FIXO DE VENDA (PFDV)

Um dos grandes problemas urbanos, comum às cidades de médio e grande porte, é o 
veículos nas áreas centrais, provocando congestionamentos e poluição ambiental, impactando na 
saúde e qualidade de vida das pessoas. A política de implantação de estacionamentos públicos nas 
áreas centrais das cidades tem como finalidade organizar a circulação e a parada destes veículos, 
através de projetos que visam disponibilizar vagas em locais estratégicos, reduzindo a circulação 

 

O Estacionamento Rotativo é um instrumento da engenharia de tráfego, cujo objetivo 
proporcionar a acessibilidade do cidadão motorizado às áreas de maior oferta de comércio, serviços e 
lazer, onde o espaço é escasso, disponibilizando vagas de estacionamento pagas, o que proporciona 
a ocupação de uma mesma vaga ao longo do dia por vários veículos, democratizando o uso do 

Com o expressivo crescimento da frota de veículos de Belo Horizonte, que praticamente dobrou nos 
últimos 10 anos, com destaque para a frota de motocicletas que triplicou nesse mesmo período, e 
inda o crescimento do serviço de motofrete e de operações de carga e descarga de mercadorias, o 

que se verifica é uma demanda cada vez maior por espaço de estacionamento na via pública, 
principalmente na Área Central. Assim, é necessário que o Poder Público crie mecanismos mais 
eficazes para a gestão da utilização, fiscalização e controle do sistema de estacionamento rotativo na 
via pública, através da utilização de recursos tecnológicos mais modernos. 

anos Belo Horizonte mantém em funcionamento o Sistema de Estacionamento Rotativo pago, 
operacionalizado atualmente por meio do uso de folhas de raspar, que podem ser adquiridas em 
postos de venda. Embora essas folhas sejam de fácil utilização e apresentem boas condições de 
segurança contra falsificações e adulterações, o usuário acaba ficando na dependência da existência 
de um posto de venda próximo ao seu local de estacionamento, o que contribui para a grande 
quantidade de veículos estacionados sem a folha. O Estacionamento Rotativo Digital vem resolver
essa dificuldade proporcionando ainda que as demais atividades ligadas ao funcionamento do 
Estacionamento Rotativo como a gestão, fiscalização e coleta de dados (pesquisa) sejam 

O Estacionamento Rotativo Digital permitirá também a criação do Estacionamento Rotativo para 
motocicletas, o que já vem sendo praticado nas várias cidades que migraram seus sistemas para o 
eletrônico, além do controle sobre as vagas de carga e descarga seja de caminhões ou de motofrete.

Com o Estacionamento Rotativo Digital a BHTRANS irá acompanhar, em tempo real, todas as etapas 
do processo de estacionamento, constituídas pelo cadastramento e suporte ao usuário, aquisição de 
créditos eletrônicos de estacionamento, controle de arrecadação, validação da permanência 
e coleta de dados em campo, o que permitirá um maior controle sobre a receita, a otimização dos 
recursos humanos para a fiscalização, maior agilidade nas informações sobre o funcionamento do 
Estacionamento Rotativo e, consequentemente, na tomada de decisões visando às correções 

Credenciamento de empresas para distribuição, por meio de tecnologia digital, de créditos eletrônicos 
, aos Postos Fixos de Venda (PFDV), para que estes comercializem aos usuários 

do estacionamento rotativo nas vias, logradouros e áreas públicas do município de Belo Horizonte, 
conforme especificações técnicas contidas nos Anexos deste Chamamento Público
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POSTO FIXO DE VENDA (PFDV) 

Um dos grandes problemas urbanos, comum às cidades de médio e grande porte, é o excesso de 
veículos nas áreas centrais, provocando congestionamentos e poluição ambiental, impactando na 
saúde e qualidade de vida das pessoas. A política de implantação de estacionamentos públicos nas 

ar a circulação e a parada destes veículos, 
através de projetos que visam disponibilizar vagas em locais estratégicos, reduzindo a circulação 

O Estacionamento Rotativo é um instrumento da engenharia de tráfego, cujo objetivo principal é 
proporcionar a acessibilidade do cidadão motorizado às áreas de maior oferta de comércio, serviços e 
lazer, onde o espaço é escasso, disponibilizando vagas de estacionamento pagas, o que proporciona 

por vários veículos, democratizando o uso do 

Com o expressivo crescimento da frota de veículos de Belo Horizonte, que praticamente dobrou nos 
últimos 10 anos, com destaque para a frota de motocicletas que triplicou nesse mesmo período, e 
inda o crescimento do serviço de motofrete e de operações de carga e descarga de mercadorias, o 

que se verifica é uma demanda cada vez maior por espaço de estacionamento na via pública, 
o crie mecanismos mais 

eficazes para a gestão da utilização, fiscalização e controle do sistema de estacionamento rotativo na 

stema de Estacionamento Rotativo pago, 
operacionalizado atualmente por meio do uso de folhas de raspar, que podem ser adquiridas em 
postos de venda. Embora essas folhas sejam de fácil utilização e apresentem boas condições de 

e adulterações, o usuário acaba ficando na dependência da existência 
de um posto de venda próximo ao seu local de estacionamento, o que contribui para a grande 

O Estacionamento Rotativo Digital vem resolver 
essa dificuldade proporcionando ainda que as demais atividades ligadas ao funcionamento do 
Estacionamento Rotativo como a gestão, fiscalização e coleta de dados (pesquisa) sejam 

do Estacionamento Rotativo para 
motocicletas, o que já vem sendo praticado nas várias cidades que migraram seus sistemas para o 
eletrônico, além do controle sobre as vagas de carga e descarga seja de caminhões ou de motofrete. 

vo Digital a BHTRANS irá acompanhar, em tempo real, todas as etapas 
do processo de estacionamento, constituídas pelo cadastramento e suporte ao usuário, aquisição de 
créditos eletrônicos de estacionamento, controle de arrecadação, validação da permanência na vaga 
e coleta de dados em campo, o que permitirá um maior controle sobre a receita, a otimização dos 
recursos humanos para a fiscalização, maior agilidade nas informações sobre o funcionamento do 

decisões visando às correções 

Credenciamento de empresas para distribuição, por meio de tecnologia digital, de créditos eletrônicos 
de Venda (PFDV), para que estes comercializem aos usuários 

do estacionamento rotativo nas vias, logradouros e áreas públicas do município de Belo Horizonte, 
conforme especificações técnicas contidas nos Anexos deste Chamamento Público. 
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3 – DEFINIÇÕES BÁSICAS 
 
a) AQUISIÇÃO: transação que registra, mediante autenticação, a operação de aquisição do 
ROTATIVO DIGITAL pelo usuário
 
b) ATIVAÇÃO: transações que liberam, mediante autenticação, o momento do início do período de 
utilização do ROTATIVO DIGITAL
de estacionamento rotativo.  
 
c) AUTENTICAÇÃO: código gerado pela BHTRANS que
ativação de ROTATIVO DIGITAL
 
d) BHTRANS: Empresa de T
mista responsável pela emissão dos 
gestão e realização de auditorias no processo de distribuição realizado pela DISTRIBUIDORA
 
e) BÔNUS: parte integrante do 
minutos gratuitamente. 
 
f) CADASTRAMENTO DO P
cadastrais do PFDV. 
 
g) CANCELAMENTO: é o cancelamento de uma transação de aquisição de 
sua totalidade ou do saldo de 
realizada a partir de solicitação formal do usuário para a
 
h) COMERCIALIZAÇÃO: compreende todo processo de venda de 
pelos Postos Fixos de Venda (PFDV) aos usuários finais. 
 
h) COMPROVANTE DE PAGAMENTO:
eletrônico ou impresso, comprovando a aquisição e/ou ativação, contendo, no mínimo, as seguintes 
informações: município, identificação da DISTRIBUIDORA, data e hora da em
de autenticação, placa do veículo, quantidade de 
de início da ativação e, ao final do comprovante, instruções ao usuário que tiver interesse em enviar 
reclamações ou sugestões para a BH
 
i) CREDENCIADA: empresa aprovada
aos PFDV e, por conseguinte, aos
 
j) DISTRIBUIDORA: empresa 
distribuição de ROTATIVO DIGITAL
 
k) DISTRIBUIÇÃO DE ROTATIVO DIGITAL
ROTATIVO DIGITAL aos Postos Fixos de Venda (PFDV) 
ativação dos ROTATIVOS DIGITAIS
transações realizadas. 
 
l) EQUIPAMENTO (EQ): Equipamento disponibilizado pela DISTRIBUIDORA aos PFDV para 
comercialização de ROTATIVO DIGITAL
 
m) ESTACIONAMENTO ROTATIVO DIGITAL:
Município de Belo Horizonte devidamente sinalizadas
 
n) GPS – Global Positioning System
 
o) IMEI: Identificação Internacional de Equipamento Móvel (
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transação que registra, mediante autenticação, a operação de aquisição do 
pelo usuário, realizada pela DISTRIBUIDORA. 

transações que liberam, mediante autenticação, o momento do início do período de 
ROTATIVO DIGITAL, garantindo ao usuário o direito de estacionar o veículo nas vagas 

 

código gerado pela BHTRANS que identifica uma transação de aquisição e/ou 
ROTATIVO DIGITAL. 

Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A –
mista responsável pela emissão dos ROTATIVOS DIGITAIS, autenticação das transações e pela 
estão e realização de auditorias no processo de distribuição realizado pela DISTRIBUIDORA

) BÔNUS: parte integrante do ROTATIVO DIGITAL que permite ao usuário estacionar por até 30 

PFDV: qualquer operação de inclusão, exclusão ou alteração de dados 

) CANCELAMENTO: é o cancelamento de uma transação de aquisição de ROTATIVO DIGITAL
sua totalidade ou do saldo de ROTATIVO DIGITAL não utilizado de uma transação, que de
realizada a partir de solicitação formal do usuário para a DISTRIBUIDORA e desta para a BHTRANS.

LIZAÇÃO: compreende todo processo de venda de ROTATIVO DIGITAL
pelos Postos Fixos de Venda (PFDV) aos usuários finais.  

COMPROVANTE DE PAGAMENTO: recibo de pagamento que será fornecido ao usuário, por meio 
, comprovando a aquisição e/ou ativação, contendo, no mínimo, as seguintes 

informações: município, identificação da DISTRIBUIDORA, data e hora da em
de autenticação, placa do veículo, quantidade de ROTATIVO DIGITAL adquirido ou ativado, horário 

ativação e, ao final do comprovante, instruções ao usuário que tiver interesse em enviar 
reclamações ou sugestões para a BHTRANS (fone 156 ou portal da BHTRANS).

aprovada pela BHTRANS como apta a distribuir 
e, por conseguinte, aos usuários do estacionamento rotativo. 

empresa que firmou Termo de Credenciamento com 
ROTATIVO DIGITAL aos Postos Fixos de Venda (PFDV). 

ROTATIVO DIGITAL: compreende todo o processo de
aos Postos Fixos de Venda (PFDV) - cadastramento

ROTATIVOS DIGITAIS, tudo isto mediante autenticação, pela BHTRANS, das 

Equipamento disponibilizado pela DISTRIBUIDORA aos PFDV para 
ROTATIVO DIGITAL com os usuários. 

) ESTACIONAMENTO ROTATIVO DIGITAL: composto pelas vias, logradouros e áreas públicas do 
Município de Belo Horizonte devidamente sinalizadas e autorizadas pela BHTRANS.

Global Positioning System: Sistema de Posicionamento Global 

) IMEI: Identificação Internacional de Equipamento Móvel (International Mobile EquipmentIdentity
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transação que registra, mediante autenticação, a operação de aquisição do 

transações que liberam, mediante autenticação, o momento do início do período de 
, garantindo ao usuário o direito de estacionar o veículo nas vagas 

identifica uma transação de aquisição e/ou 

– empresa de economia 
, autenticação das transações e pela 

estão e realização de auditorias no processo de distribuição realizado pela DISTRIBUIDORA. 

que permite ao usuário estacionar por até 30 

qualquer operação de inclusão, exclusão ou alteração de dados 

ROTATIVO DIGITAL em 
não utilizado de uma transação, que deverá ser 

DISTRIBUIDORA e desta para a BHTRANS. 

ROTATIVO DIGITAL efetuada 

recibo de pagamento que será fornecido ao usuário, por meio 
, comprovando a aquisição e/ou ativação, contendo, no mínimo, as seguintes 

informações: município, identificação da DISTRIBUIDORA, data e hora da emissão do recibo, código 
adquirido ou ativado, horário 

ativação e, ao final do comprovante, instruções ao usuário que tiver interesse em enviar 
TRANS (fone 156 ou portal da BHTRANS). 

créditos eletrônicos com 

que firmou Termo de Credenciamento com a BHTRANS para a 

compreende todo o processo de disponibilização de 
cadastramento do PFDV, aquisição e 

mediante autenticação, pela BHTRANS, das 

Equipamento disponibilizado pela DISTRIBUIDORA aos PFDV para 

composto pelas vias, logradouros e áreas públicas do 
e autorizadas pela BHTRANS. 

International Mobile EquipmentIdentity). 
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p) PFDV – POSTO FIXO DE VENDA:
comercialização de ROTATIVO DIGITAL
DISTRIBUIDORA. 
 
q) PREÇO PÚBLICO: valor monetário fixado em portaria 
de um ROTATIVO DIGITAL. 
 
r) PRODABEL: Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte.
 
s) RECEITA ACESSÓRIA: toda receita decorrente da exploração de atividade
objeto do credenciamento que estiverem diretamente relacionadas com os Equipamentos 
ao Rotativo Digital.  
 
t) REGRA DE ESTACIONAMENTO: período de tempo destinado para ocupação de cada vaga de 
estacionamento utilizando um
local regulamentada com placa R
 
u) ROTATIVO DIGITAL: é o crédito eletrônico que corresponde à unidade monetária a ser 
comercializada entre BHTRANS e DISTRIBUIDORA e entre DISTRIBUIDORA e o usuário final. O 
bônus de 30 minutos é parte integrante do 
 
v) SISTEMA DE GESTÃO DO ESTACIONAMENTO 
gerenciar e autenticar as transações do rotativo digital conforme definições da BHTRANS. Este 
sistema é mantido pela PRODABEL.

 
w) TRANSAÇÃO: troca de informações entre a BHTRANS e a DISTRIBUIDORA e entre a 
DISTRIBUIDORA e o usuário para registro das movimentações e autenticações para efetivar as 
operações de aquisição e ativação dos 
 
x) USUÁRIO: pessoa que adquire e/ou utili
rotativo. 
 
y) UUID - Identificação Única Universal (
 
4 – DESCRIÇÃO DO ATUAL 

 
4.1 – O Estacionamento Rotativo de Belo Horizonte 
às 13h aos sábados. Atualmente são 865 (oitocentos e sessenta e cinco) quarteirões regulamentados 
em dias úteis, com 22.236 (vinte e de duas mil, duzentos e trinta e seis) vagas físicas e 103.439 
(cento e três mil quatrocentos e trinta e nove) vagas rotativas, e 216 (duzentos e dezesseis) 
quarteirões regulamentados aos sábados com 4.285 (quatro mil, duzentos e oitenta e cinco)
físicas e 13.262 (treze mil, duzentos e sessenta e duas)
 
4.1.1 – Os mapas com a localização do rotativo em dias úteis e aos sábados e a distribuição por 
região da cidade estão no APÊNDICE 
 
4.2 – O tempo de permanência regulamentado é variável dependendo do local, podendo ser de 1 
(uma), 2 (duas) ou 5 (cinco) horas. 
 
4.2.1 – Na Estação Pampulha, excepcionalmente, o estacionamento é regulamentado para 12 (doze) 
horas.  
 
4.3 – Uma mesma folha pode ser utilizada em mais de uma área de Estacionamento Rotativo no 
mesmo dia, desde que respeitado o tempo máximo de pe
partir da hora de chegada marcada na folha. 
 
4.3.1 – A folha apresenta, ainda, em sua seção inferior (S2), um bônus que permite a utilização de 
qualquer vaga pelo mesmo veículo por até 30 (trinta) minutos.
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POSTO FIXO DE VENDA: estabelecimento cadastrado pela DISTRIBUIDORA para 
ROTATIVO DIGITAL aos usuários a partir de Equipamento

valor monetário fixado em portaria editada pela BHTRANS referente a
 

mpresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte.

) RECEITA ACESSÓRIA: toda receita decorrente da exploração de atividade
objeto do credenciamento que estiverem diretamente relacionadas com os Equipamentos 

) REGRA DE ESTACIONAMENTO: período de tempo destinado para ocupação de cada vaga de 
estacionamento utilizando um ROTATIVO DIGITAL de acordo com a regra de estacionamento do 
local regulamentada com placa R-6b (ROTATIVO DIGITAL= 60, 120, 300 e 720 minutos).

: é o crédito eletrônico que corresponde à unidade monetária a ser 
comercializada entre BHTRANS e DISTRIBUIDORA e entre DISTRIBUIDORA e o usuário final. O 
bônus de 30 minutos é parte integrante do ROTATIVO DIGITAL. 

DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO DIGITAL: sistema responsável por 
gerenciar e autenticar as transações do rotativo digital conforme definições da BHTRANS. Este 
sistema é mantido pela PRODABEL. 

troca de informações entre a BHTRANS e a DISTRIBUIDORA e entre a 
DISTRIBUIDORA e o usuário para registro das movimentações e autenticações para efetivar as 
operações de aquisição e ativação dos ROTATIVOS DIGITAIS. 

pessoa que adquire e/ou utiliza o ROTATIVO DIGITAL nas vagas de estacionamento 

Identificação Única Universal (Universally Unique IDentifier) de Equipamento

ATUAL ESTACIONAMENTO ROTATIVO  

O Estacionamento Rotativo de Belo Horizonte funciona das 8h às 18h nos dias úteis, e das 8h 
às 13h aos sábados. Atualmente são 865 (oitocentos e sessenta e cinco) quarteirões regulamentados 
em dias úteis, com 22.236 (vinte e de duas mil, duzentos e trinta e seis) vagas físicas e 103.439 

s mil quatrocentos e trinta e nove) vagas rotativas, e 216 (duzentos e dezesseis) 
quarteirões regulamentados aos sábados com 4.285 (quatro mil, duzentos e oitenta e cinco)
físicas e 13.262 (treze mil, duzentos e sessenta e duas) vagas rotativas. 

Os mapas com a localização do rotativo em dias úteis e aos sábados e a distribuição por 
região da cidade estão no APÊNDICE II.  

O tempo de permanência regulamentado é variável dependendo do local, podendo ser de 1 
horas.  

Na Estação Pampulha, excepcionalmente, o estacionamento é regulamentado para 12 (doze) 

Uma mesma folha pode ser utilizada em mais de uma área de Estacionamento Rotativo no 
mesmo dia, desde que respeitado o tempo máximo de permanência em cada logradouro, contado a 
partir da hora de chegada marcada na folha.  

A folha apresenta, ainda, em sua seção inferior (S2), um bônus que permite a utilização de 
qualquer vaga pelo mesmo veículo por até 30 (trinta) minutos. 

 

27 

pela DISTRIBUIDORA para 
Equipamento provido pela 

pela BHTRANS referente ao valor 

mpresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte. 

) RECEITA ACESSÓRIA: toda receita decorrente da exploração de atividades relacionadas ao 
objeto do credenciamento que estiverem diretamente relacionadas com os Equipamentos (EQ) e/ou 

) REGRA DE ESTACIONAMENTO: período de tempo destinado para ocupação de cada vaga de 
de acordo com a regra de estacionamento do 

= 60, 120, 300 e 720 minutos). 

: é o crédito eletrônico que corresponde à unidade monetária a ser 
comercializada entre BHTRANS e DISTRIBUIDORA e entre DISTRIBUIDORA e o usuário final. O 

: sistema responsável por 
gerenciar e autenticar as transações do rotativo digital conforme definições da BHTRANS. Este 

troca de informações entre a BHTRANS e a DISTRIBUIDORA e entre a 
DISTRIBUIDORA e o usuário para registro das movimentações e autenticações para efetivar as 

nas vagas de estacionamento 

Equipamentos. 

funciona das 8h às 18h nos dias úteis, e das 8h 
às 13h aos sábados. Atualmente são 865 (oitocentos e sessenta e cinco) quarteirões regulamentados 
em dias úteis, com 22.236 (vinte e de duas mil, duzentos e trinta e seis) vagas físicas e 103.439 

s mil quatrocentos e trinta e nove) vagas rotativas, e 216 (duzentos e dezesseis) 
quarteirões regulamentados aos sábados com 4.285 (quatro mil, duzentos e oitenta e cinco) vagas 

Os mapas com a localização do rotativo em dias úteis e aos sábados e a distribuição por 

O tempo de permanência regulamentado é variável dependendo do local, podendo ser de 1 

Na Estação Pampulha, excepcionalmente, o estacionamento é regulamentado para 12 (doze) 

Uma mesma folha pode ser utilizada em mais de uma área de Estacionamento Rotativo no 
rmanência em cada logradouro, contado a 

A folha apresenta, ainda, em sua seção inferior (S2), um bônus que permite a utilização de 
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4.4 – As folhas e talões de Estacionamento Rotativo podem ser adquiridos em 
trinta e quatro) Postos de Venda atualmente credenciados e identificados através de adesivos 
próprios ao preço de R$ 4,40 (quatro reais e quarenta centavos) a folha avulsa
e quatro reais) o talão com 10 (dez) folhas.
 
4.5 – A regulamentação das vagas é feita com placas R
contendo as informações básicas para a utilização do sistema, além de uma faixa na cor vermelha, 
azul ou verde para indicar o tempo máximo de permanência do local, de 1h (uma hora), 2h (duas 
horas) ou 5h (cinco horas), respectivamente e é vedado o estacionamento de motocicletas nestas 
vagas. 
 
4.5.1 – As placas que regulamentam a permanência por 12 horas na Estação Pampulha têm faixa na 
cor laranja. 
 
4.6 – A fiscalização das áreas de Estacionamento Rotativo é feita de forma conjunta pela BHTRANS, 
Polícia Militar e Guarda Municipal, uma vez que, por dec
impedida de autuar.  
 
4.6.1 – Embora as diversas áreas operacionais da BHTRANS, juntamente com policiais militares e 
guardas municipais, fiscalizem o Estacionamento Rotativo em sua rotina diária de trabalho, existe na 
cidade uma equipe de fiscalização exclusiva para o Estacionamento Rotativo, contando 
agentes da BHTRANS – 6 (seis)
(dois) por turno e 50 (cinquenta
 
4.7 – Embora o efetivo relacionado no subitem 4.6.1 seja inferior às necessidades da cidade, verifica
se que as 103.439 (centro e três mil quatrocentos e trinta e nove) vagas rotativas (ou oportunidades 
de estacionamento) oferecidas diariamente no Estacionamento Rotativo são utilizadas por 
aproximadamente 68.000 (sessenta e oito mil) veículos.
 
4.8 – De acordo com os dados apurados em maio de 2016, a rotatividade apresentada é de 2,57 
(dois vírgula cinquenta e sete), sendo que
índice de veículos infratores de 79,16% (setenta e nove vírgula dezesseis por cento). 
 
4.8.1 – Com o ingresso, em julho de 2017, de 
rotativo, o sistema tem recuperado a rotatividade e com a implantação do Rotativo Digital e a 
decorrente fiscalização mais efetiva, a rotatividade deverá ser próxima a de projeto e reduzir 
significativamente o índice de veículos infratores.
 
4.8.2 – Os dados apresentados no item 4.8 foram obtidos pela equipe de pesquisadores da 
BHTRANS que, diariamente coletavam dados de uso das vagas existentes em todas as vagas com 
regulamentações diferentes nos quarteirões com Estac
 
4.8.2.1 – Esses dados eram processados em 
gerados permitem o conhecimento completo do funcionamento de cada quarteirão pesquisado, tanto 
no que diz respeito às vagas de estacionamento r
 
4.8.2.2 – A coleta de dados é
fornecendo à BHTRANS respaldo técnico e operacional para a implementação das intervenções 
necessárias.  
 
4.9 – A seguir são apresentados os quadros 1 e 2, mostrando o número de vagas por dia útil e 
sábado e os dados operacionais e financeiros do sistema.
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folhas e talões de Estacionamento Rotativo podem ser adquiridos em 
Postos de Venda atualmente credenciados e identificados através de adesivos 

próprios ao preço de R$ 4,40 (quatro reais e quarenta centavos) a folha avulsa
e quatro reais) o talão com 10 (dez) folhas. 

A regulamentação das vagas é feita com placas R-6b (estacionamento regulamentado), 
contendo as informações básicas para a utilização do sistema, além de uma faixa na cor vermelha, 
azul ou verde para indicar o tempo máximo de permanência do local, de 1h (uma hora), 2h (duas 
horas) ou 5h (cinco horas), respectivamente e é vedado o estacionamento de motocicletas nestas 

As placas que regulamentam a permanência por 12 horas na Estação Pampulha têm faixa na 

A fiscalização das áreas de Estacionamento Rotativo é feita de forma conjunta pela BHTRANS, 
Polícia Militar e Guarda Municipal, uma vez que, por decisão judicial, a BHTRANS se encontra 

Embora as diversas áreas operacionais da BHTRANS, juntamente com policiais militares e 
guardas municipais, fiscalizem o Estacionamento Rotativo em sua rotina diária de trabalho, existe na 
idade uma equipe de fiscalização exclusiva para o Estacionamento Rotativo, contando 

6 (seis) pela manhã e 3 a tarde,4 (quatro) agentes da Polícia Militar 
cinquenta) agentes da Guarda Municipal – 25 (vinte e cinco) por turno.

Embora o efetivo relacionado no subitem 4.6.1 seja inferior às necessidades da cidade, verifica
se que as 103.439 (centro e três mil quatrocentos e trinta e nove) vagas rotativas (ou oportunidades 

recidas diariamente no Estacionamento Rotativo são utilizadas por 
(sessenta e oito mil) veículos. 

De acordo com os dados apurados em maio de 2016, a rotatividade apresentada é de 2,57 
e sete), sendo que a rotatividade de projeto é de 4,6 (quatro vírgula seis) 

índice de veículos infratores de 79,16% (setenta e nove vírgula dezesseis por cento). 

Com o ingresso, em julho de 2017, de cinquenta guardas municipais na fiscalização do 
rotativo, o sistema tem recuperado a rotatividade e com a implantação do Rotativo Digital e a 
decorrente fiscalização mais efetiva, a rotatividade deverá ser próxima a de projeto e reduzir 

de veículos infratores. 

Os dados apresentados no item 4.8 foram obtidos pela equipe de pesquisadores da 
BHTRANS que, diariamente coletavam dados de uso das vagas existentes em todas as vagas com 
regulamentações diferentes nos quarteirões com Estacionamento Rotativo.  

Esses dados eram processados em software apropriado e os relatórios operacionais 
gerados permitem o conhecimento completo do funcionamento de cada quarteirão pesquisado, tanto 
no que diz respeito às vagas de estacionamento rotativo, quanto às demais regulamentações. 

A coleta de dados é um instrumento importante para o gerenciamento do sistema, 
fornecendo à BHTRANS respaldo técnico e operacional para a implementação das intervenções 

o apresentados os quadros 1 e 2, mostrando o número de vagas por dia útil e 
sábado e os dados operacionais e financeiros do sistema. 
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folhas e talões de Estacionamento Rotativo podem ser adquiridos em 534 (Quinhentos e 
Postos de Venda atualmente credenciados e identificados através de adesivos 

próprios ao preço de R$ 4,40 (quatro reais e quarenta centavos) a folha avulsa e R$ 44,00 (quarenta 

6b (estacionamento regulamentado), 
contendo as informações básicas para a utilização do sistema, além de uma faixa na cor vermelha, 
azul ou verde para indicar o tempo máximo de permanência do local, de 1h (uma hora), 2h (duas 
horas) ou 5h (cinco horas), respectivamente e é vedado o estacionamento de motocicletas nestas 

As placas que regulamentam a permanência por 12 horas na Estação Pampulha têm faixa na 

A fiscalização das áreas de Estacionamento Rotativo é feita de forma conjunta pela BHTRANS, 
isão judicial, a BHTRANS se encontra 

Embora as diversas áreas operacionais da BHTRANS, juntamente com policiais militares e 
guardas municipais, fiscalizem o Estacionamento Rotativo em sua rotina diária de trabalho, existe na 
idade uma equipe de fiscalização exclusiva para o Estacionamento Rotativo, contando com 9 (nove) 

pela manhã e 3 a tarde,4 (quatro) agentes da Polícia Militar – 2 
25 (vinte e cinco) por turno. 

Embora o efetivo relacionado no subitem 4.6.1 seja inferior às necessidades da cidade, verifica-
se que as 103.439 (centro e três mil quatrocentos e trinta e nove) vagas rotativas (ou oportunidades 

recidas diariamente no Estacionamento Rotativo são utilizadas por 

De acordo com os dados apurados em maio de 2016, a rotatividade apresentada é de 2,57 
a rotatividade de projeto é de 4,6 (quatro vírgula seis) – e o 

índice de veículos infratores de 79,16% (setenta e nove vírgula dezesseis por cento).  

guardas municipais na fiscalização do 
rotativo, o sistema tem recuperado a rotatividade e com a implantação do Rotativo Digital e a 
decorrente fiscalização mais efetiva, a rotatividade deverá ser próxima a de projeto e reduzir 

Os dados apresentados no item 4.8 foram obtidos pela equipe de pesquisadores da 
BHTRANS que, diariamente coletavam dados de uso das vagas existentes em todas as vagas com 

apropriado e os relatórios operacionais 
gerados permitem o conhecimento completo do funcionamento de cada quarteirão pesquisado, tanto 

otativo, quanto às demais regulamentações.  

um instrumento importante para o gerenciamento do sistema, 
fornecendo à BHTRANS respaldo técnico e operacional para a implementação das intervenções 

o apresentados os quadros 1 e 2, mostrando o número de vagas por dia útil e 
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QUADRO 1: 

 
* Dados de Maio de 2016. 
** Relatórios de Desempenho suspensos a partir do 2° semestre/16, por falta de pessoal para a coleta de dados em campo.
 
 
QUADRO 2: 

 
* Receita da venda de talões menos o repasse do distribuidor e a comissão dos postos de venda que é de 10% (dez por cento).

Dados Operacionais 

Nº de quarteirões regulamentados nos dias úteis 

Nº de vagas físicas autos nos dias úteis 

Nº de vagas rotativas autos nos dias úteis 

Nº de quarteirões regulamentados aos sábados 

Nº de vagas físicas autos aos sábados 

Nº de vagas rotativas autos aos sábados 

Índice médio de veículos infratores (em %) 

Rotatividade média (em %) 

Taxa de ocupação média (em %) 

Dados Financeiros 2012 
Média mensal do nº de talões vendidos 
(un)  58.398 

Valor do talão - 10 folhas (R$) reajuste em                      29,00  
(reaj. em 02/01/12)

Média mensal da receita Bruta Total (R$)  1.690.981 
Média mensal do repasse do distribuidor à 
BHTRANS* (R$)  1.492.805 
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suspensos a partir do 2° semestre/16, por falta de pessoal para a coleta de dados em campo.

Receita da venda de talões menos o repasse do distribuidor e a comissão dos postos de venda que é de 10% (dez por cento).

Dez/2012 Dez/ 2013 Dez/2014 Dez/2015

795 791 815 817 

20.806 20.828 21.071 21.272

90.950 95.264 97.864 97.492

161 155 185 180 

3.164 3.104 3.572 3.563

9.783 10.123 11.478 11.195

77,1 80,09 78,86 78,76

3,30 3,13 2,92 2,57

74,30 76,36 71,37 66,73

2013 2014 2015 

53.264 48.304 46.158 

(reaj. em 02/01/12) 
31,00 

(reaj. em 08/04/13) 
34,00 

(reaj. em 09/06/14) 
38,00 

(reaj. em 29/06/15)

1.619.711 1.574.796 1.658.730 

1.393.767 1.345.857 1.424.864 

 

suspensos a partir do 2° semestre/16, por falta de pessoal para a coleta de dados em campo. 

Receita da venda de talões menos o repasse do distribuidor e a comissão dos postos de venda que é de 10% (dez por cento).

Dez/2015 Dez/2016 Nov/2017 

 827 865 

21.272 21.313 22.236 

97.492 98.680 103.439 

 183 216 

3.563 3.567 4.285 

11.195 11.294 13.262 

78,76 79,16* ** 

2,57 2,57* ** 

66,73 66,05* ** 

2016 Jan a Out/2017 

39.406 40.091 

(reaj. em 29/06/15) 

41,00 
(reaj. em 
18/07/16) 

44,00 
(reaj. em 
01/07/17) 

1.544.770 1.692.469 

1.326.279 1.451.633 
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5 – CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 
5.1 – A empresa DISTRIBUIDORA deverá prover Equipamentos (EQ) aos PFDV para que 
estes possam comercializar os créditos eletrônicos do 
estacionamento rotativo de Belo Horizonte.
 
5.1.1 – A DISTRIBUIDORA deverá assegurar que o 
PFDV cadastrados pela DISTRIBUIDORA
funcionamento e utilização, atendam, no mínimo, às especificações técnicas definidas neste 
TR, e disponham de recursos e ferramentas de
privacidade e inviolabilidade de todas as transações realizadas e de todos os dados dos 
usuários. 
 
5.1.2 - Todas as transações de aquisição, ativação e cancelamento de 
deverão ser autenticadas pelo Si
conforme arquitetura apresentada no item 6 deste documento.
 
5.1.3 – Para cada ROTATIVO DIGITAL
minutos.  
 
5.1.4 - O comprovante impresso da transação emitido e/ou o SMS enviado para o usuário no 
ato da comercialização deve ter o número da autenticação que possibilitará ao mesmo, em 
utilização futura, ativar o rotativo ou o bônus. A ativação poderá ser efetuada via SMS
center. 
 
5.2 – O Equipamento (EQ) 
DIGITAL aos usuários deverá prover, no mínimo, as seguintes funcionalidades:
 
a) suportar a aquisição de 
automóveis, motocicletas, veículos em operação de carga e descarga entre outras.
 
b) aquisição com ativação simultânea de Rotativo ou Bônus para um veículo ao utilizar vaga do 
Estacionamento Rotativo. É permitida a ativação de apenas duas placas 
mesmo dia para um mesmo CPF.
 
c) permitir a ativação de ROTATIVO DIGITAL
via nos quais não haverá cobrança de créditos ao usuário.
 
d) na ativação, o Equipamento
veículo, placa do veículo e possibilitar a utilização d
minutos, mesmo que o ROTATIVO DIGITAL
utilizado. O ROTATIVO DIGITAL
mesma placa. 
 
e) fornecer ininterruptamente
fiscalização. 
 
f)  em caso de emissão de comprovante para o usuário das transações realizadas incluir o 
código de autenticação fornecido pelo Sistema de Gestão do Estacionamento Rotativo Digital, 
data e hora da compra, data e hora da ativação da transação, placa e categoria do veículo e, 
quando disponíveis, informações do usuário (CPF ou CNPJ).
 
g) permitir a seleção da regra de estacionamento (
horas e 12 horas) no momento da ativação para possibilitar alarmes.
 
h) Para cada ROTATIVO DIGITAL
 
5.3 – A DISTRIBUIDORA por meio do PFDV 
compra de diferentes quantidades de ROTATIVO DIGITAL para
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CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

A empresa DISTRIBUIDORA deverá prover Equipamentos (EQ) aos PFDV para que 
estes possam comercializar os créditos eletrônicos do Rotativo Digital 
estacionamento rotativo de Belo Horizonte. 

A DISTRIBUIDORA deverá assegurar que o Equipamento (EQ) disponibilizado para os 
DISTRIBUIDORA e toda infraestrutura necessária para o seu 

funcionamento e utilização, atendam, no mínimo, às especificações técnicas definidas neste 
TR, e disponham de recursos e ferramentas de segurança que garantam a integridade, 
privacidade e inviolabilidade de todas as transações realizadas e de todos os dados dos 

Todas as transações de aquisição, ativação e cancelamento de ROTATIVO DIGITAL
deverão ser autenticadas pelo Sistema de Gestão da BHTRANS, mantido pela PRODABEL, 
conforme arquitetura apresentada no item 6 deste documento. 

ROTATIVO DIGITAL comercializado será gerado um bônus gratuito de 30 

O comprovante impresso da transação emitido e/ou o SMS enviado para o usuário no 
ato da comercialização deve ter o número da autenticação que possibilitará ao mesmo, em 
utilização futura, ativar o rotativo ou o bônus. A ativação poderá ser efetuada via SMS

 disponibilizado ao PFDV para comercialização de 
os usuários deverá prover, no mínimo, as seguintes funcionalidades:

uportar a aquisição de ROTATIVO DIGITAL para diferentes tipos de veículos 
, veículos em operação de carga e descarga entre outras.

aquisição com ativação simultânea de Rotativo ou Bônus para um veículo ao utilizar vaga do 
Estacionamento Rotativo. É permitida a ativação de apenas duas placas diferentes em um 
mesmo dia para um mesmo CPF. 

ROTATIVO DIGITAL específicos para determinados tipos de uso da 
via nos quais não haverá cobrança de créditos ao usuário. 

Equipamento (EQ) deverá permitir a indicação pelo PFDV
veículo, placa do veículo e possibilitar a utilização de ROTATIVO DIGITAL

ROTATIVO DIGITAL que gerou aquele bônus ainda não tenha sido 
ROTATIVO DIGITAL e o bônus por ele gerado deverão ser utilizados para uma 

ininterruptamente a coordenada GPS do Equipamento (EQ)

em caso de emissão de comprovante para o usuário das transações realizadas incluir o 
código de autenticação fornecido pelo Sistema de Gestão do Estacionamento Rotativo Digital, 
data e hora da compra, data e hora da ativação da transação, placa e categoria do veículo e, 
quando disponíveis, informações do usuário (CPF ou CNPJ). 

a seleção da regra de estacionamento (ROTATIVO DIGITAL = 1 hora, 2 horas, 5 
horas e 12 horas) no momento da ativação para possibilitar alarmes. 

ROTATIVO DIGITAL gerado será gerado um bônus de 30 minutos para o usuário.

DISTRIBUIDORA por meio do PFDV deverá disponibilizar ao usuário a opção de 
compra de diferentes quantidades de ROTATIVO DIGITAL para ativação imediata.
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A empresa DISTRIBUIDORA deverá prover Equipamentos (EQ) aos PFDV para que 
 aos usuários do 

disponibilizado para os 
e toda infraestrutura necessária para o seu 

funcionamento e utilização, atendam, no mínimo, às especificações técnicas definidas neste 
segurança que garantam a integridade, 

privacidade e inviolabilidade de todas as transações realizadas e de todos os dados dos 

ROTATIVO DIGITAL 
pela PRODABEL, 

será gerado um bônus gratuito de 30 

O comprovante impresso da transação emitido e/ou o SMS enviado para o usuário no 
ato da comercialização deve ter o número da autenticação que possibilitará ao mesmo, em 
utilização futura, ativar o rotativo ou o bônus. A ativação poderá ser efetuada via SMS e call 

para comercialização de ROTATIVO 
os usuários deverá prover, no mínimo, as seguintes funcionalidades: 

diferentes tipos de veículos como 
, veículos em operação de carga e descarga entre outras. 

aquisição com ativação simultânea de Rotativo ou Bônus para um veículo ao utilizar vaga do 
diferentes em um 

específicos para determinados tipos de uso da 

PFDV da categoria de 
ROTATIVO DIGITAL ou Bônus de 30 

que gerou aquele bônus ainda não tenha sido 
deverão ser utilizados para uma 

(EQ) para fins de 

em caso de emissão de comprovante para o usuário das transações realizadas incluir o 
código de autenticação fornecido pelo Sistema de Gestão do Estacionamento Rotativo Digital, 
data e hora da compra, data e hora da ativação da transação, placa e categoria do veículo e, 

= 1 hora, 2 horas, 5 

gerado será gerado um bônus de 30 minutos para o usuário. 

deverá disponibilizar ao usuário a opção de 
ativação imediata. 
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5.3.1 – O PFDV deverá disponibilizar para o usuário a opção
ROTATIVO DIGITAL para ativação imediata
 
5.3.2 – O valor máximo de comercialização do 
preço público do Rotativo Digital
 
5.3.2.1 – Apenas no caso da aquisição de 1 (um) 
ao PFDV, por meio de cartão de crédito ou débito, será permitido a cobrança de valor adicional 
do usuário final a título de compensação pelas taxas das transações efetuadas.
 
5.4 – O Equipamento (EQ)
comercialização do Rotativo Digital
transação de compra, após solicitação formal do usuário e autorização da BHTRANS.
 
5.5 – A DISTRIBUIDORA deverá garantir a
tais como: nome, CPF, telefone, saldo, transações, etc. que deverão ser armazenados em 
sistema central independente dos dispositivos.
 
5.6 – As informações acima serão permanentemente monitoradas pela BHTRANS
preservar a qualidade da prestação do serviço ao público.
 
5.7 – A DISTRIBUIDORA deverá, obrigatoriamente, cadastrar PFDV em todas as 20 áreas de 
Estacionamento Rotativo relacionadas no Quadro I do Apêndice I e em quaisquer novas áreas 
a serem regulamentadas. 
 
5.7.1 - A relação dos postos de venda atualmente credenciados encontra
 
5.8 – Todos os PFDV devem ser identificados com a logomarca do 
Anexo III, por meio de adesivos, banners,
 
5.9 -  A disponibilização de Equipamento (EQ) para os Postos Fixos de Venda (PFDV) é de 
responsabilidade da DISTRIBUIDORA e deverá suportar obrigatoriamente todas as 
funcionalidades descritas neste Termo de Referência. 
 
5.9.1 –  O equipamento deverá ser fixo não podendo ser transferido de local. A BHTRANS 
efetuará a fiscalização da operação do equipamento através de cerca eletrônica baseada na 
posição GPS. 
 
5.9.2 – É de responsabilidade da DISTRIBUIDORA a manutenção dos Equipamen
disponibilizados aos PFDV. 
 
5.9.3 – É de responsabilidade da DISTRIBUIDORA a negociação com os PFDV que efetuarão 
a comercialização de Rotativo para o usuário final.
 
5.10 – Para fins de fiscalização e controle,
operação, o cadastramento do PFDV 
(EQ) e local onde este será instalado
 
5.11 – A DISTRIBUIDORA 
operacionais e de normatização 
 
5.12 – A DISTRIBUIDORA
comunicação para atendimento ao usuário:
 
a) Atendimento telefônico: sistema de atendimento que fará interface com o usuário, permitindo 
a realização das operações, ativação de bônus, consulta de saldos
etc., por meio de chamadas por telefone a um número de telefone a ser disponibilizado pela 

– Anexo I – Termo de Referência – Página 7 de 27

deverá disponibilizar para o usuário a opção de compra de apenas 1 (um) 
para ativação imediata. 

O valor máximo de comercialização do Rotativo Digital ao usuário final será àquele do 
Rotativo Digital fixado em portaria editada anualmente pela BHTRANS

Apenas no caso da aquisição de 1 (um) único Rotativo Digital, pelo usuário final junto 
ao PFDV, por meio de cartão de crédito ou débito, será permitido a cobrança de valor adicional 
do usuário final a título de compensação pelas taxas das transações efetuadas.

(EQ) disponibilizado pela DISTRIBUIDORA aos PFDV
Rotativo Digital deverá possibilitar ao PFDV o cancelamento total de uma 
, após solicitação formal do usuário e autorização da BHTRANS.

deverá garantir a privacidade e segurança dos dados dos usuários 
CPF, telefone, saldo, transações, etc. que deverão ser armazenados em 

central independente dos dispositivos. 

As informações acima serão permanentemente monitoradas pela BHTRANS
preservar a qualidade da prestação do serviço ao público. 

A DISTRIBUIDORA deverá, obrigatoriamente, cadastrar PFDV em todas as 20 áreas de 
Estacionamento Rotativo relacionadas no Quadro I do Apêndice I e em quaisquer novas áreas 

A relação dos postos de venda atualmente credenciados encontra-se no 

Todos os PFDV devem ser identificados com a logomarca do Rotativo
, por meio de adesivos, banners, etc, respeitando a legislação municipal.

A disponibilização de Equipamento (EQ) para os Postos Fixos de Venda (PFDV) é de 
responsabilidade da DISTRIBUIDORA e deverá suportar obrigatoriamente todas as 
funcionalidades descritas neste Termo de Referência.  

O equipamento deverá ser fixo não podendo ser transferido de local. A BHTRANS 
efetuará a fiscalização da operação do equipamento através de cerca eletrônica baseada na 

É de responsabilidade da DISTRIBUIDORA a manutenção dos Equipamen

É de responsabilidade da DISTRIBUIDORA a negociação com os PFDV que efetuarão 
a comercialização de Rotativo para o usuário final. 

ara fins de fiscalização e controle, a DISTRIBUIDORA deverá solicitar, 
do PFDV junto a BHTRANS, com a identificação do 

será instalado. 

 deverá implementar as evoluções tecnológicas 
operacionais e de normatização definidas e/ou disponibilizadas pela BHTRANS.

DISTRIBUIDORA deverá disponibilizar, no mínimo, os seguintes canais de 
comunicação para atendimento ao usuário: 

istema de atendimento que fará interface com o usuário, permitindo 
realização das operações, ativação de bônus, consulta de saldos de bônus

etc., por meio de chamadas por telefone a um número de telefone a ser disponibilizado pela 
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de compra de apenas 1 (um) 

ao usuário final será àquele do 
fixado em portaria editada anualmente pela BHTRANS. 

único Rotativo Digital, pelo usuário final junto 
ao PFDV, por meio de cartão de crédito ou débito, será permitido a cobrança de valor adicional 
do usuário final a título de compensação pelas taxas das transações efetuadas. 

pela DISTRIBUIDORA aos PFDV para 
o cancelamento total de uma 

, após solicitação formal do usuário e autorização da BHTRANS. 

privacidade e segurança dos dados dos usuários 
CPF, telefone, saldo, transações, etc. que deverão ser armazenados em 

As informações acima serão permanentemente monitoradas pela BHTRANS visando 

A DISTRIBUIDORA deverá, obrigatoriamente, cadastrar PFDV em todas as 20 áreas de 
Estacionamento Rotativo relacionadas no Quadro I do Apêndice I e em quaisquer novas áreas 

se no Anexo II. 

Rotativo Digital, conforme 
legislação municipal. 

A disponibilização de Equipamento (EQ) para os Postos Fixos de Venda (PFDV) é de 
responsabilidade da DISTRIBUIDORA e deverá suportar obrigatoriamente todas as 

O equipamento deverá ser fixo não podendo ser transferido de local. A BHTRANS 
efetuará a fiscalização da operação do equipamento através de cerca eletrônica baseada na 

É de responsabilidade da DISTRIBUIDORA a manutenção dos Equipamentos (EQ) 

É de responsabilidade da DISTRIBUIDORA a negociação com os PFDV que efetuarão 

deverá solicitar, antes da 
junto a BHTRANS, com a identificação do Equipamento 

deverá implementar as evoluções tecnológicas e alterações 
e/ou disponibilizadas pela BHTRANS. 

os seguintes canais de 

istema de atendimento que fará interface com o usuário, permitindo 
de bônus, tempo de uso, 

etc., por meio de chamadas por telefone a um número de telefone a ser disponibilizado pela 
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DISTRIBUIDORA. Este serviço deverá possui
atendente”, durante o horário de operação do estacionamento 
 
b) SMS: sistema interativo de atendimento que fará interface com o usuário cadastrado, 
permitindo a realização de ativação de Bônus para 
estacionamento através de mensagem pelo celular a um número de telefone celular ser 
disponibilizado pela DISTRIBUIDORA
 
5.13 – A DISTRIBUIDORA deverá disponibilizar e manter todos os links de comunicação de 
sua responsabilidade necessários para a execução do processo de distribuição dos 
ROTATIVOS DIGITAIS.  
 
5.14 – Toda comunicação entre o 
DISTRIBUIDORA deverá ser segura, criptografada, usando protocolos de segurança, que 
garantam confidencialidade e inviolabilidade na troca de informações.
 
5.15 - A DISTRIBUIDORA deverá garantir SLA (
sistemas com a disponibilidade das funcionalidades de aquisição, ativação e cancelamento de 
ROTATIVO DIGITAL. É de responsabilidade da DISTRIBUIDORA provisionar infraestrutura 
idêntica para garantir a continuidade da prestação de serviço
 
5.15.1 – Não será computada neste SLA possível indisponibilidade do Sistema de Gestão 
Estacionamento Rotativo Digital
 
5.16 – A DISTRIBUIDORA deverá atender a todas as regras do estacionamento rotativo 
definidas neste documento e as especificações técnicas definidas no item 6.

 
6 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
6.1 – Arquitetura do Sistema 
 
6.1.1 – Diagrama de arquitetura do Estacionamento Rotativo Digital:

– Anexo I – Termo de Referência – Página 8 de 27

. Este serviço deverá possuir obrigatoriamente a opção de “falar com 
, durante o horário de operação do estacionamento Rotativo Digital.

b) SMS: sistema interativo de atendimento que fará interface com o usuário cadastrado, 
permitindo a realização de ativação de Bônus para validação da permanência na vaga de 
estacionamento através de mensagem pelo celular a um número de telefone celular ser 

DISTRIBUIDORA. 

A DISTRIBUIDORA deverá disponibilizar e manter todos os links de comunicação de 
sua responsabilidade necessários para a execução do processo de distribuição dos 

Toda comunicação entre o Equipamento (EQ) disponibilizado aos PFD
DISTRIBUIDORA deverá ser segura, criptografada, usando protocolos de segurança, que 
garantam confidencialidade e inviolabilidade na troca de informações. 

A DISTRIBUIDORA deverá garantir SLA (Service Level Agreement) de 99,95% dos seus 
s com a disponibilidade das funcionalidades de aquisição, ativação e cancelamento de 

. É de responsabilidade da DISTRIBUIDORA provisionar infraestrutura 
a continuidade da prestação de serviço do PFDV para o usuário. 

Não será computada neste SLA possível indisponibilidade do Sistema de Gestão 
Estacionamento Rotativo Digital. 

A DISTRIBUIDORA deverá atender a todas as regras do estacionamento rotativo 
definidas neste documento e as especificações técnicas definidas no item 6. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Diagrama de arquitetura do Estacionamento Rotativo Digital: 
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obrigatoriamente a opção de “falar com 
Digital. 

b) SMS: sistema interativo de atendimento que fará interface com o usuário cadastrado, 
validação da permanência na vaga de 

estacionamento através de mensagem pelo celular a um número de telefone celular ser 

A DISTRIBUIDORA deverá disponibilizar e manter todos os links de comunicação de 
sua responsabilidade necessários para a execução do processo de distribuição dos 

disponibilizado aos PFDV e a 
DISTRIBUIDORA deverá ser segura, criptografada, usando protocolos de segurança, que 

) de 99,95% dos seus 
s com a disponibilidade das funcionalidades de aquisição, ativação e cancelamento de 

. É de responsabilidade da DISTRIBUIDORA provisionar infraestrutura 
para o usuário.  

Não será computada neste SLA possível indisponibilidade do Sistema de Gestão do 

A DISTRIBUIDORA deverá atender a todas as regras do estacionamento rotativo 
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6.1.2 - O Sistema de Gestão do Estacionamento Rotativo Digital possibilitará que a BHTRANS 
gerencie os créditos eletrônicos do Estacionamento Rotativo permitindo autenticar as 
transações executadas no sistema, disponibilizar créditos para as DISTRIBUIDORAS e 
fiscalizar a utilização do sistema pelos usuários.
 

6.1.3 – Aplicativo Fiscal é o aplicativo desenvolvido para possibilitar ao fiscal verificar a 
situação do veículo estacionado. Caso o veíc
desacordo com o tempo regulamento do local será registrada uma irregularidade para o 
veículo. 
 

6.1.4 – A DISTRIBUIDORA é a empresa credenciada pela BHTRANS responsável pela 
comercialização de rotativo com o
do Estacionamento Rotativo Digital conforme definido neste documento.
 

6.1.5 – A tecnologia Blockchain
processamento e auditoria das tra
 

6.1.6 – A BHTRANS/PRODABEL irá disponibilizar o acesso e todas as informações 
necessárias para testes de homologação da integração com o Sistema de Gestão do 
Estacionamento Rotativo Digital.
 

6.1.7 – O acesso da DISTRIBUIDORA ao Sistema de Gestão do Estacionamento Rotativo 
Digital será restrito aos serviços necessários para sua operação.
 

6.2 - Especificações dos Serviços de Integração com o Sistema de Gestão do Estacionamento 
Rotativo Digital. 
 

6.2.1 – As DISTRIBUIDORAS credenciadas para comercialização de rotativo através de PFDV 
deverão efetuar a integração com os seguintes serviços disponibilizados pelo Sistema de 
Gestão do Estacionamento Rotativo Digital:
 

– Anexo I – Termo de Referência – Página 9 de 27

O Sistema de Gestão do Estacionamento Rotativo Digital possibilitará que a BHTRANS 
gerencie os créditos eletrônicos do Estacionamento Rotativo permitindo autenticar as 

adas no sistema, disponibilizar créditos para as DISTRIBUIDORAS e 
fiscalizar a utilização do sistema pelos usuários. 

Aplicativo Fiscal é o aplicativo desenvolvido para possibilitar ao fiscal verificar a 
situação do veículo estacionado. Caso o veículo esteja estacionado sem rotativo ativado ou em 
desacordo com o tempo regulamento do local será registrada uma irregularidade para o 

A DISTRIBUIDORA é a empresa credenciada pela BHTRANS responsável pela 
comercialização de rotativo com o usuário final que deverá se integrar ao Sistema de Gestão 
do Estacionamento Rotativo Digital conforme definido neste documento. 

Blockchain (Cadeia de blocos) será utilizada para garantir a validação, 
processamento e auditoria das transações do Estacionamento Rotativo Digital.

A BHTRANS/PRODABEL irá disponibilizar o acesso e todas as informações 
necessárias para testes de homologação da integração com o Sistema de Gestão do 
Estacionamento Rotativo Digital. 

DISTRIBUIDORA ao Sistema de Gestão do Estacionamento Rotativo 
Digital será restrito aos serviços necessários para sua operação. 

Especificações dos Serviços de Integração com o Sistema de Gestão do Estacionamento 

DISTRIBUIDORAS credenciadas para comercialização de rotativo através de PFDV 
deverão efetuar a integração com os seguintes serviços disponibilizados pelo Sistema de 
Gestão do Estacionamento Rotativo Digital: 
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O Sistema de Gestão do Estacionamento Rotativo Digital possibilitará que a BHTRANS 
gerencie os créditos eletrônicos do Estacionamento Rotativo permitindo autenticar as 

adas no sistema, disponibilizar créditos para as DISTRIBUIDORAS e 

Aplicativo Fiscal é o aplicativo desenvolvido para possibilitar ao fiscal verificar a 
ulo esteja estacionado sem rotativo ativado ou em 

desacordo com o tempo regulamento do local será registrada uma irregularidade para o 

A DISTRIBUIDORA é a empresa credenciada pela BHTRANS responsável pela 
usuário final que deverá se integrar ao Sistema de Gestão 

(Cadeia de blocos) será utilizada para garantir a validação, 
nsações do Estacionamento Rotativo Digital. 

A BHTRANS/PRODABEL irá disponibilizar o acesso e todas as informações 
necessárias para testes de homologação da integração com o Sistema de Gestão do 

DISTRIBUIDORA ao Sistema de Gestão do Estacionamento Rotativo 

Especificações dos Serviços de Integração com o Sistema de Gestão do Estacionamento 

DISTRIBUIDORAS credenciadas para comercialização de rotativo através de PFDV 
deverão efetuar a integração com os seguintes serviços disponibilizados pelo Sistema de 
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6.2.2 – Consultar Saldo 
 
6.2.2.1 – A DISTRIBUIDORA poderá a qualquer momento consultar o seu saldo de rotativo 
disponível por categoria de veículo para distribuição para os usuários finais. O saldo de rotativo 
da distribuidora é validade pelo Sistema de Gestão do Estacionamento Rotativo Digital nas 
transações de aquisição e ativação.
 
6.2.3 - Aquisição de Crédito do Rotativo
 
6.2.3.1 – A aquisição de rotativo pelo usuário somente será efetivada após a autenticação da 
transação por parte da BHTRANS. A relação com as instituições de pagamento será de 
responsabilidade da DISTRIBUIDORA.
 
6.2.3.2 – O usuário poderá adquirir previamente os rotativos para posterior ativação no 
momento em que for estacionar o veículo. 
 
6.2.4 - Aquisição e Ativação 
 
6.2.4.1 – A aquisição e ativação simultânea de rotativo de
do PFDV e somente será efetivada após a autenticação da transação por parte da BHTRANS. 
A relação com as instituições de pagamento será de responsabilidade da DISTRIBUIDORA.
 
6.2.4.2 – O usuário poderá adquirir e ativar
momento em que for estacionar o veículo. 
 
6.2.4.3 – O usuário deverá poder optar por ativar o rotativo ou o bônus no momento da 
aquisição. 
 
6.2.5 – Ativação do Rotativo
 
6.2.5.1 – A ativação de rotativo ou bônus 
do veículo, através de canal disponibilizado pela DISTRIBUIDORA.
 
6.2.5.2 – A ativação de rotativo dará o direito ao usuário de estacionar o veículo conforme 
tempo de permanência regulamento do estacionamen
sinalização instalada no logradouro. A ativação de bônus dará direito ao período de 
estacionamento gratuito regulamentado. O tempo de gratuidade do bônus é parametrizável no 
Sistema de Gestão do Estacionamento Rotativo Di
 
6.2.5.3 - O período de início do estacionamento corresponderá ao momento da ativação no 
Sistema de Gestão do Estacionamento Rotativo Digital, com o horário que consta da 
autenticação gerada pela BHTRANS.
 
6.2.5.4 – A ativação de um novo rotativo dentro da vigência de outro rotativo vinculado à placa 
implicará na perda do tempo restante da ativação anterior. O aplicativo deverá comunicar ao 
usuário antes iniciar uma nova transação de ativação.

 
6.2.6 – Solicitar Cancelamento
 
6.2.6.1 – O cancelamento de aquisição de rotativo poderá ser solicitado pelo usuário para a 
DISTRIBUIDORA que deverá enviar a solicitação para aprovação da BHTRANS.
 
6.2.6.2 - O cancelamento refere
ou do saldo restante de rotativos de uma transação. Não será admitido cancelamento parcial 
da quantidade de rotativos restante de uma transação.
 
7 – TESTE DE CONFORMIDADE
 
7.1 – O Equipamento (EQ) e seu sistema 
PFDV serão submetidos a Teste de Conformidade pela BHTRANS.

– Anexo I – Termo de Referência – Página 10 de 

IDORA poderá a qualquer momento consultar o seu saldo de rotativo 
disponível por categoria de veículo para distribuição para os usuários finais. O saldo de rotativo 
da distribuidora é validade pelo Sistema de Gestão do Estacionamento Rotativo Digital nas 
ransações de aquisição e ativação. 

Aquisição de Crédito do Rotativo 

A aquisição de rotativo pelo usuário somente será efetivada após a autenticação da 
transação por parte da BHTRANS. A relação com as instituições de pagamento será de 
responsabilidade da DISTRIBUIDORA. 

O usuário poderá adquirir previamente os rotativos para posterior ativação no 
momento em que for estacionar o veículo.  

Aquisição e Ativação  

A aquisição e ativação simultânea de rotativo deverá estar disponível para o usuário 
do PFDV e somente será efetivada após a autenticação da transação por parte da BHTRANS. 
A relação com as instituições de pagamento será de responsabilidade da DISTRIBUIDORA.

O usuário poderá adquirir e ativar simultânea um rotativo através do PFDV no 
momento em que for estacionar o veículo.  

O usuário deverá poder optar por ativar o rotativo ou o bônus no momento da 

Ativação do Rotativo 

A ativação de rotativo ou bônus deverá ser realizada no momento do estacionamento 
do veículo, através de canal disponibilizado pela DISTRIBUIDORA. 

A ativação de rotativo dará o direito ao usuário de estacionar o veículo conforme 
tempo de permanência regulamento do estacionamento rotativo e indicado na placa de 
sinalização instalada no logradouro. A ativação de bônus dará direito ao período de 
estacionamento gratuito regulamentado. O tempo de gratuidade do bônus é parametrizável no 
Sistema de Gestão do Estacionamento Rotativo Digital de acordo com a categoria do veículo

O período de início do estacionamento corresponderá ao momento da ativação no 
Sistema de Gestão do Estacionamento Rotativo Digital, com o horário que consta da 
autenticação gerada pela BHTRANS. 

A ativação de um novo rotativo dentro da vigência de outro rotativo vinculado à placa 
implicará na perda do tempo restante da ativação anterior. O aplicativo deverá comunicar ao 
usuário antes iniciar uma nova transação de ativação. 

Cancelamento 

O cancelamento de aquisição de rotativo poderá ser solicitado pelo usuário para a 
DISTRIBUIDORA que deverá enviar a solicitação para aprovação da BHTRANS.

O cancelamento refere-se a uma transação de aquisição de rotativo 
ou do saldo restante de rotativos de uma transação. Não será admitido cancelamento parcial 
da quantidade de rotativos restante de uma transação. 

TESTE DE CONFORMIDADE 

e seu sistema a serem disponibilizados pela DISTRIBUIDORA
serão submetidos a Teste de Conformidade pela BHTRANS. 
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IDORA poderá a qualquer momento consultar o seu saldo de rotativo 
disponível por categoria de veículo para distribuição para os usuários finais. O saldo de rotativo 
da distribuidora é validade pelo Sistema de Gestão do Estacionamento Rotativo Digital nas 

A aquisição de rotativo pelo usuário somente será efetivada após a autenticação da 
transação por parte da BHTRANS. A relação com as instituições de pagamento será de 

O usuário poderá adquirir previamente os rotativos para posterior ativação no 

verá estar disponível para o usuário 
do PFDV e somente será efetivada após a autenticação da transação por parte da BHTRANS. 
A relação com as instituições de pagamento será de responsabilidade da DISTRIBUIDORA. 

simultânea um rotativo através do PFDV no 

O usuário deverá poder optar por ativar o rotativo ou o bônus no momento da 

deverá ser realizada no momento do estacionamento 

A ativação de rotativo dará o direito ao usuário de estacionar o veículo conforme 
to rotativo e indicado na placa de 

sinalização instalada no logradouro. A ativação de bônus dará direito ao período de 
estacionamento gratuito regulamentado. O tempo de gratuidade do bônus é parametrizável no 

gital de acordo com a categoria do veículo 

O período de início do estacionamento corresponderá ao momento da ativação no 
Sistema de Gestão do Estacionamento Rotativo Digital, com o horário que consta da 

A ativação de um novo rotativo dentro da vigência de outro rotativo vinculado à placa 
implicará na perda do tempo restante da ativação anterior. O aplicativo deverá comunicar ao 

O cancelamento de aquisição de rotativo poderá ser solicitado pelo usuário para a 
DISTRIBUIDORA que deverá enviar a solicitação para aprovação da BHTRANS. 

se a uma transação de aquisição de rotativo em sua totalidade 
ou do saldo restante de rotativos de uma transação. Não será admitido cancelamento parcial 

DISTRIBUIDORA aos 
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7.1.1 – A análise da documentação técnica
e o Teste de Conformidade serão realizados conjuntamente pela BHTRANS e PRODABEL, po
meio de Comissão instituída especificamente para este fim.
 
7.2 – O Teste de Conformidade tem como objetivo constatar se o sistema disponibilizado pela 
empresa atende às especificações deste Termo de Referência.
 
7.3 – O teste de conformidade será 
sistema a ser apresentada pela avaliada.
BHTRANS/PRODABEL, deverá 
funcionalidades do aplicativo que dever
de Referência.  
 
7.4 – O sistema fornecido para 
documentação técnica apresentada.
 
7.5 – É de responsabilidade da empresa avaliada fornecer os 
os testes, incluindo conectividade.
 
7.6 – É de responsabilidade da 
Estacionamento Rotativo Digital
 
7.7 – O Teste de Conformidade seguirá os procedimentos definidos no 
 
8 – AQUISIÇÃO DE ROTATIVO DIGITAL

 
8.1 – Os créditos eletrônicos
antecipadamente, sendo que a quantidade mínima de compra é a equivalente a 25.000 (vinte e 
cinco mil) ROTATIVOS DIGITA
pela BHTRANS, aplicado o desconto previsto no item 9.1 abaixo.
 
8.2 – O valor do ROTATIVO DIGITAL
estacionamento rotativo de Belo Horizonte, atualmente R$
centavos), nos termos da Portaria BHTRANS DSV N.º 013/2017 de 20 de junho de 2017.
 
8.3 – O pagamento pelos créditos eletrônicos será realizado via transferência bancária para 
conta corrente daBHTRANS, a ser informada no ato da assinatura do Termo de 
Credenciamento. 
 
8.4 – Após consolidação bancária, os créditos eletrônicos serão liberados para que a 
DISTRIBUIDORA possa realizar a 
 
8.5 – A BHTRANS emitirá os documentos de comprovação da compra na forma da lei.
 
8.6 – A CREDENCIADA deverá preencher o requerimento de compra d
conforme modelo disposto no Anexo IV, e encaminhá
Estacionamento e Logística Urbana 
documentação necessária para
 
9 – REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO
 
9.1 – Em cada compra de Rotativo Digital
a título de remuneração da(s) 
sete por cento) sobre o valor do montante de 
 
10 – PRAZOS 
 
10.1 – O prazo para início da prestação dos serviços é de 15 (quinze) dias
assinatura do Termo de Credenciamento
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A análise da documentação técnica do sistema da PROPONENTE (item 10.3 deste TR) 
e o Teste de Conformidade serão realizados conjuntamente pela BHTRANS e PRODABEL, po
meio de Comissão instituída especificamente para este fim. 

O Teste de Conformidade tem como objetivo constatar se o sistema disponibilizado pela 
empresa atende às especificações deste Termo de Referência. 

O teste de conformidade será realizado após a aprovação da documentação técnica do 
sistema a ser apresentada pela avaliada. Esta documentação será objeto de avali

deverá estar em língua portuguesa, e, deve descrever as 
funcionalidades do aplicativo que deverão estar de acordo com as especificações deste Termo 

O sistema fornecido para o teste de conformidade deverá ser idêntico ao que consta da 
documentação técnica apresentada. 

É de responsabilidade da empresa avaliada fornecer os Equipamentos necessários para 
os testes, incluindo conectividade. 

É de responsabilidade da PRODABEL disponibilizar o acesso ao Sistema de Gestão do 
Estacionamento Rotativo Digital para execução dos testes.  

O Teste de Conformidade seguirá os procedimentos definidos no Anexo V

ROTATIVO DIGITAL PELA DISTRIBUIDORA 

eletrônicos deverão ser adquiridos da BHTRANS pela DISTRIBUIDORA,
antecipadamente, sendo que a quantidade mínima de compra é a equivalente a 25.000 (vinte e 

DIGITAIS, pelo preço público fixado em portaria editada
, aplicado o desconto previsto no item 9.1 abaixo. 

ROTATIVO DIGITAL será correspondente ao valor da folha unitária do 
estacionamento rotativo de Belo Horizonte, atualmente R$ 4,40 (quatro reais e quarenta 
centavos), nos termos da Portaria BHTRANS DSV N.º 013/2017 de 20 de junho de 2017.

O pagamento pelos créditos eletrônicos será realizado via transferência bancária para 
daBHTRANS, a ser informada no ato da assinatura do Termo de 

Após consolidação bancária, os créditos eletrônicos serão liberados para que a 
possa realizar a distribuição dos ROTATIVOS DIGITAIS aos 

A BHTRANS emitirá os documentos de comprovação da compra na forma da lei.

CREDENCIADA deverá preencher o requerimento de compra do
conforme modelo disposto no Anexo IV, e encaminhá-lo formalmente à Gerência de 
Estacionamento e Logística Urbana – GELUR da BHTRANS, que providenciará a 
documentação necessária para o faturamento. 

REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO 

Rotativo Digital efetuada pela(s) DISTRIBUIDORA
a título de remuneração da(s) DISTRIBUIDORA(S), concederá um desconto de 27% (vinte e 
sete por cento) sobre o valor do montante de Rotativos Digitais adquiridos. 

O prazo para início da prestação dos serviços é de 15 (quinze) dias úteis
Credenciamento. 

 

de 27 

(item 10.3 deste TR) 
e o Teste de Conformidade serão realizados conjuntamente pela BHTRANS e PRODABEL, por 

O Teste de Conformidade tem como objetivo constatar se o sistema disponibilizado pela 

realizado após a aprovação da documentação técnica do 
será objeto de avaliação pela 

estar em língua portuguesa, e, deve descrever as 
ão estar de acordo com as especificações deste Termo 

deverá ser idêntico ao que consta da 

s necessários para 

disponibilizar o acesso ao Sistema de Gestão do 

Anexo V. 

DISTRIBUIDORA, 
antecipadamente, sendo que a quantidade mínima de compra é a equivalente a 25.000 (vinte e 

pelo preço público fixado em portaria editada anualmente 

será correspondente ao valor da folha unitária do 
4,40 (quatro reais e quarenta 

centavos), nos termos da Portaria BHTRANS DSV N.º 013/2017 de 20 de junho de 2017. 

O pagamento pelos créditos eletrônicos será realizado via transferência bancária para 
daBHTRANS, a ser informada no ato da assinatura do Termo de 

Após consolidação bancária, os créditos eletrônicos serão liberados para que a 
aos PFDV. 

A BHTRANS emitirá os documentos de comprovação da compra na forma da lei. 

o Rotativo Digital, 
lo formalmente à Gerência de 

GELUR da BHTRANS, que providenciará a 

DISTRIBUIDORA(S), a BHTRANS, 
(S), concederá um desconto de 27% (vinte e 

úteis, contados da 
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10.2 – O credenciamento ficará aberto por 90 (noventa) dias a partir da publicação do 
Chamamento Público, podendo ser prorrogado pelo mesmo per
 
10.3 – Contados da publicação da habilitação documental no DOM, a 
do prazo de 30 (trinta) dias úteis, deverá apresentar para avaliação da BHTRANS/Prodabel 
documentação técnica em língua portuguesa referente ao seu sistema de distribuição do 
ROTATIVO DIGITAL. Esta documentação deverá descrever as funcio
que deverão estar de acordo com as especificações deste Termo de Referência. A 
documentação técnica será avaliada antes do teste de conformidade.
 
10.4 – A DISTRIBUIDORA terá o prazo de 15 (quinze) dias
evoluções tecnológicas e alterações operacionais e de normatização definidas e/ou 
disponibilizadas pela BHTRANS.
 
10.5 – Os prazos de vigência de todos os Termos de Credenciamento finalizarão em uma 
mesma data limite a ser fixada no 
administração, desde que atenda ao interesse público.

 
10.5.1 – A vigência do(s) Termo(s) de Credenciamento será
sua(s) assinatura(a) até a data limite estabelecida no 
prorrogado mediante termo aditivo nos termos da legislação vigente.

11 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

11.1 – OBRIGAÇÕES DA EMPRESA 

11.1.1 – Executar fielmente o objeto, conforme as especificações e prazos estipulados neste 
instrumento e na legislação pertinente.

11.1.2 – Prestar esclarecimentos e informações sempre que solicitado
 
11.1.3 – O Equipamento (EQ) deverá prover ao menos as funcionalidades descritas
Termo de Referência, em especial, 
5.2.  

11.1.4 - Transmitir para BHTRANS todas as transações de aquisição e ativação do 
DIGITAL e ativação do Bônus
transação. 

11.1.5 – Prestar esclarecimentos e informações sempre que solicitado pela BHTRANS.

11.1.6 – Cumprir sistematicamente as datas e os horários estipulados pela BHTRANS, salvo 
motivo de força maior, o que implicará em multa, conforme previsto neste Contrato.

11.1.7 – Responsabilizar-se pelos danos causados a terceiros ou diretamente à BHTRANS, por 
atos decorrentes de sua culpa ou dolo.

11.1.8 – Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por danos e prejuízos que 
causar, por descumprimento, omissões ou desvios na qu

11.1.9 – Manter, durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no credenciamento.

11.1.10 – Não transferir ou ceder o cr
prévio e expresso consentimento da BHTRANS.

11.1.11 – Não caucionar ou utilizar o credenciamento em favor de terceiros, no todo ou em 
parte, sem o prévio consentimento da BHTRANS.

11.1.12 - Elaborar o Termo de Aceitação de Uso do Aplicativo.

11.1.13 - Responsabilizar-se pelo pagamento de tributos e impostos que incidam sobre a 
operação ora avençada, naquilo que a ela couber.
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O credenciamento ficará aberto por 90 (noventa) dias a partir da publicação do 
Chamamento Público, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, a critério da BHTRANS.

Contados da publicação da habilitação documental no DOM, a PROPONENTE
do prazo de 30 (trinta) dias úteis, deverá apresentar para avaliação da BHTRANS/Prodabel 
documentação técnica em língua portuguesa referente ao seu sistema de distribuição do 

. Esta documentação deverá descrever as funcionalidades do aplicativo 
que deverão estar de acordo com as especificações deste Termo de Referência. A 
documentação técnica será avaliada antes do teste de conformidade. 

A DISTRIBUIDORA terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis para implementar as 
luções tecnológicas e alterações operacionais e de normatização definidas e/ou 

disponibilizadas pela BHTRANS. 

Os prazos de vigência de todos os Termos de Credenciamento finalizarão em uma 
mesma data limite a ser fixada no Edital. Esta data limite poderá ser alterada pela 
administração, desde que atenda ao interesse público. 

A vigência do(s) Termo(s) de Credenciamento será(ao) contada(s)
sua(s) assinatura(a) até a data limite estabelecida no Termo de Credenciamento
prorrogado mediante termo aditivo nos termos da legislação vigente. 

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

OBRIGAÇÕES DA EMPRESA DISTRIBUIDORA: 

Executar fielmente o objeto, conforme as especificações e prazos estipulados neste 
nstrumento e na legislação pertinente. 

Prestar esclarecimentos e informações sempre que solicitado pela BHTRANS.

O Equipamento (EQ) deverá prover ao menos as funcionalidades descritas
Termo de Referência, em especial, o previsto no detalhamento do objeto (Apêndice I) e

Transmitir para BHTRANS todas as transações de aquisição e ativação do 
e ativação do Bônus efetuadas pelos usuários, para fins de autenticação da 

esclarecimentos e informações sempre que solicitado pela BHTRANS.

Cumprir sistematicamente as datas e os horários estipulados pela BHTRANS, salvo 
motivo de força maior, o que implicará em multa, conforme previsto neste Contrato.

se pelos danos causados a terceiros ou diretamente à BHTRANS, por 
atos decorrentes de sua culpa ou dolo. 

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

Manter, durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no credenciamento.

Não transferir ou ceder o credenciamento a terceiros, no todo ou em parte, sem o 
prévio e expresso consentimento da BHTRANS. 

Não caucionar ou utilizar o credenciamento em favor de terceiros, no todo ou em 
parte, sem o prévio consentimento da BHTRANS. 

Termo de Aceitação de Uso do Aplicativo. 

se pelo pagamento de tributos e impostos que incidam sobre a 
operação ora avençada, naquilo que a ela couber. 
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O credenciamento ficará aberto por 90 (noventa) dias a partir da publicação do 
odo, a critério da BHTRANS. 

PROPONENTE, dentro 
do prazo de 30 (trinta) dias úteis, deverá apresentar para avaliação da BHTRANS/Prodabel 
documentação técnica em língua portuguesa referente ao seu sistema de distribuição do 

nalidades do aplicativo 
que deverão estar de acordo com as especificações deste Termo de Referência. A 

para implementar as 
luções tecnológicas e alterações operacionais e de normatização definidas e/ou 

Os prazos de vigência de todos os Termos de Credenciamento finalizarão em uma 
oderá ser alterada pela 

(s) da(s) data(s) de 
Termo de Credenciamento, podendo ser 

Executar fielmente o objeto, conforme as especificações e prazos estipulados neste 

pela BHTRANS. 

O Equipamento (EQ) deverá prover ao menos as funcionalidades descritas neste 
(Apêndice I) e item 

Transmitir para BHTRANS todas as transações de aquisição e ativação do ROTATIVO 
efetuadas pelos usuários, para fins de autenticação da 

esclarecimentos e informações sempre que solicitado pela BHTRANS. 

Cumprir sistematicamente as datas e os horários estipulados pela BHTRANS, salvo 
motivo de força maior, o que implicará em multa, conforme previsto neste Contrato. 

se pelos danos causados a terceiros ou diretamente à BHTRANS, por 

Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por danos e prejuízos que 
alidade técnica do objeto contratado. 

Manter, durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no credenciamento. 

edenciamento a terceiros, no todo ou em parte, sem o 

Não caucionar ou utilizar o credenciamento em favor de terceiros, no todo ou em 

se pelo pagamento de tributos e impostos que incidam sobre a 
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11.1.14 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações trabalhistas e pre
com seus empregados e nas relações com terceiros.

11.2 – OBRIGAÇÕES DA BHTRANS:

11.2.1 – Acompanhar as funções e atividades obrigatórias executadas pela 
responsabilizando-se pela aprovação e aceite dos mesmos.

11.2.2 – Divulgar em seu site a relação atualizada das empresas DISTRIBUIDORAS, em como 
canais de relacionamento para receber reclamações e sugestões dos usuários.

11.2.3 – Promover ações para incentivar que várias empresas realizem a distribuição de 
ROTATIVO DIGITAL, evitando a exclusividade desta prestação de serviço ou usuário.

11.2.4 – Efetuar auditorias para verificar se o Termo de Credenciamento está sendo cumprido.

11.2.5 – Analisar e aprovar em tempo hábil o requerimento de aquisição de 
DIGITAL. 

11.2.6 – Conceder o desconto no valor dos créditos adquiridos pela DISTRIBUIDORA, na 
forma definida neste Termo de 

11.2.7 – Acompanhar as funções e atividades obrigatórias executadas pela DISTRIBUIDORA, 
responsabilizando-se pela aprovação e aceite dos m

11.2.8 – Julgar se o eventual atraso na execução das funções e atividades encontra
motivado por “Caso Fortuito ou de Força Maior”.

11.2.9 – Deliberar sobre os casos omissos e não previstos, observadas as disposições da Lei 
Federal nº 8.666/93 e/ou mediante acordo entre as partes.

11.2.10 – Notificar a DISTRIBUIDORA, fixando
encontradas na prestação dos serviços.

11.2.11 – Deliberar quanto a aplicabilidade das sanções previstas no Termo de 
Credenciamento, inclusive, quanto ao descredenciamento da empresa que deixar de prestar os 
serviços dentro dos padrões desejáveis pela BHTRANS.

11.3 – A BHTRANS continuará a comercializar o cartão rotativo em papel por um prazo de 60 
(sessenta) dias prorrogável por igual p
PFDV em operação. O prazo constante neste item será contado a partir da data do primeiro 
credenciado para PFDV. 
 
12 – FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 
12.1 – O gerenciamento da prestação dos serviços será exercido pela Diretoria de Sistema 
Viário – DSV da BHTRANS.  
 
12.2 – A fiscalização da prestação de serviços será exercida pela Gerência de Estacionamento 
e Logística Urbana – GELUR da BHTRANS.
 
13 - DESCREDENCIAMENTO
 
13.1 – A empresa DISTRIBUIDORA que descumprir, durante a prestação dos serviços, as 
condições definidas neste Termo de Referência
anexos, estarão sujeitas ao descredenciamento por parte da BHTRANS
responsabilidade da DISTRIBUIDORA efetuar o ressarcimento dos créditos adquiridos e não 
utilizados pelos usuários do sistema.
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se pelo cumprimento das obrigações trabalhistas e pre
com seus empregados e nas relações com terceiros. 

OBRIGAÇÕES DA BHTRANS: 

Acompanhar as funções e atividades obrigatórias executadas pela DISTRIBUIDORA
se pela aprovação e aceite dos mesmos. 

em seu site a relação atualizada das empresas DISTRIBUIDORAS, em como 
canais de relacionamento para receber reclamações e sugestões dos usuários.

Promover ações para incentivar que várias empresas realizem a distribuição de 
ndo a exclusividade desta prestação de serviço ou usuário.

Efetuar auditorias para verificar se o Termo de Credenciamento está sendo cumprido.

Analisar e aprovar em tempo hábil o requerimento de aquisição de 

o desconto no valor dos créditos adquiridos pela DISTRIBUIDORA, na 
forma definida neste Termo de Referência. 

Acompanhar as funções e atividades obrigatórias executadas pela DISTRIBUIDORA, 
se pela aprovação e aceite dos mesmos. 

Julgar se o eventual atraso na execução das funções e atividades encontra
motivado por “Caso Fortuito ou de Força Maior”. 

Deliberar sobre os casos omissos e não previstos, observadas as disposições da Lei 
u mediante acordo entre as partes. 

Notificar a DISTRIBUIDORA, fixando-lhe o prazo para corrigir irregularidades 
encontradas na prestação dos serviços. 

Deliberar quanto a aplicabilidade das sanções previstas no Termo de 
nclusive, quanto ao descredenciamento da empresa que deixar de prestar os 

serviços dentro dos padrões desejáveis pela BHTRANS. 

A BHTRANS continuará a comercializar o cartão rotativo em papel por um prazo de 60 
(sessenta) dias prorrogável por igual período ou até que se atinja pelo menos 300 (trezentos) 

em operação. O prazo constante neste item será contado a partir da data do primeiro 

FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O gerenciamento da prestação dos serviços será exercido pela Diretoria de Sistema 
 

A fiscalização da prestação de serviços será exercida pela Gerência de Estacionamento 
GELUR da BHTRANS. 

DESCREDENCIAMENTO 

A empresa DISTRIBUIDORA que descumprir, durante a prestação dos serviços, as 
condições definidas neste Termo de Referência, no Edital, no Termo de Credenciamento e 

estarão sujeitas ao descredenciamento por parte da BHTRANS
responsabilidade da DISTRIBUIDORA efetuar o ressarcimento dos créditos adquiridos e não 
utilizados pelos usuários do sistema. 
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se pelo cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias 

DISTRIBUIDORA, 

em seu site a relação atualizada das empresas DISTRIBUIDORAS, em como 
canais de relacionamento para receber reclamações e sugestões dos usuários. 

Promover ações para incentivar que várias empresas realizem a distribuição de 
ndo a exclusividade desta prestação de serviço ou usuário. 

Efetuar auditorias para verificar se o Termo de Credenciamento está sendo cumprido. 

Analisar e aprovar em tempo hábil o requerimento de aquisição de ROTATIVO 

o desconto no valor dos créditos adquiridos pela DISTRIBUIDORA, na 

Acompanhar as funções e atividades obrigatórias executadas pela DISTRIBUIDORA, 

Julgar se o eventual atraso na execução das funções e atividades encontra-se 

Deliberar sobre os casos omissos e não previstos, observadas as disposições da Lei 

lhe o prazo para corrigir irregularidades 

Deliberar quanto a aplicabilidade das sanções previstas no Termo de 
nclusive, quanto ao descredenciamento da empresa que deixar de prestar os 

A BHTRANS continuará a comercializar o cartão rotativo em papel por um prazo de 60 
eríodo ou até que se atinja pelo menos 300 (trezentos) 

em operação. O prazo constante neste item será contado a partir da data do primeiro 

FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

O gerenciamento da prestação dos serviços será exercido pela Diretoria de Sistema 

A fiscalização da prestação de serviços será exercida pela Gerência de Estacionamento 

A empresa DISTRIBUIDORA que descumprir, durante a prestação dos serviços, as 
Termo de Credenciamento e 

estarão sujeitas ao descredenciamento por parte da BHTRANS, sendo de total 
responsabilidade da DISTRIBUIDORA efetuar o ressarcimento dos créditos adquiridos e não 
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ROTATIVO DIGITAL 

1 – OBJETO 

1.1 – Credenciamento de empresas para distr
créditos eletrônicos do Rotativo Digital
comercializem aos usuários do estacionamento rotativo nas vias, logradouros e áreas públicas 
do município de Belo Horizonte, conforme especificações técnicas contidas neste Termo de 
Referência. 

2 – DETALHAMENTO DO OBJETO

2.1 – A(s) empresa(s) DISTRIBUIDORA(s) deverá(ão) adquirir créditos eletrônicos d
Digital da BHTRANS, sendo que o número mínimo de compras 
(vinte e cinco mil) ROTATIVOS DIGITAIS
BHTRANS, aplicado o desconto previsto no item 2.3 abaixo

2.2 – O valor do ROTATIVO DIGITAL
estacionamento rotativo de Belo Horizonte, atualmente R$
centavos), nos termos da Portaria BHTRANS DSV N.º 013/2017 de 20 de junho de 2017. 

2.3 – Em cada compra de 
BHTRANS,  a título de remuneração da(s) DISTRIBUIDORA(S), concederá um desconto de 
27% (vinte e sete por cento) sobre o valor do montante de 

2.4 – A(s) empresa(s) DISTRIBUIDORA(S) deverá(ão) prover Equipamentos (EQ) aos PFD
para que estes possam comercializar os créditos eletrônicos do 
do estacionamento rotativo de Belo Horizonte.

2.5 – O Equipamento (EQ) disponibilizado ao PFDV para comercialização de 
DIGITAL aos usuários deverá prove

a) suportar a aquisição de ROTATIVO DIGITAL para diferentes tipos de veículos como 
automóveis, motocicletas, veículos em operação de carga e descarga entre outras.
 
b)  aquisição com ativação simultânea de Rotativo ou Bônus para um veículo ao utilizar vaga 
do Estacionamento Rotativo. É permitida a ativação de apenas duas placas diferentes em um 
mesmo dia para um mesmo CPF.
 
c) permitir a ativação de ROTATIVO DIGITAL espe
via nos quais não haverá cobrança de créditos ao usuário.
 
d) na ativação, o Equipamento (EQ) deverá permitir a indicação pelo PFDV da categoria de 
veículo, placa do veículo e possibilitar a utilização de ROTATIVO 
minutos, O ROTATIVO DIGITAL e o bônus por ele gerado deverão ser utilizados para uma 
mesma placa. 
 
e) fornecer ininterruptamente a coordenada GPS do Equipamento (EQ) para fins de 
fiscalização. 
 
f)  em caso de emissão de comprovante 
código de autenticação fornecido pelo Sistema de Gestão do Estacionamento Rotativo Digital, 
data e hora da compra, data e hora da ativação da transação, placa e categoria do veículo e, 
quando disponíveis, informações do usuário (CPF ou CNPJ).
 
g) permitir a seleção da regra de estacionamento (ROTATIVO DIGITAL = 1 hora, 2 horas, 5 
horas e 12 horas) no momento da ativação para possibilitar alarmes.
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APÊNDICE 1 
ROTATIVO DIGITAL - DETALHAMENTO DO OBJETO PFDV

Credenciamento de empresas para distribuição, por meio de tecnologia digital, de 
Rotativo Digital, aos Postos Fixos de Venda (PFDV), para que estes 

comercializem aos usuários do estacionamento rotativo nas vias, logradouros e áreas públicas 
Horizonte, conforme especificações técnicas contidas neste Termo de 

OBJETO 

A(s) empresa(s) DISTRIBUIDORA(s) deverá(ão) adquirir créditos eletrônicos d
da BHTRANS, sendo que o número mínimo de compras é de valor equivalente a 25.000 

ROTATIVOS DIGITAIS, pelo preço público fixado em portaria editada pela 
, aplicado o desconto previsto no item 2.3 abaixo 

ROTATIVO DIGITAL será correspondente ao valor da folha unit
estacionamento rotativo de Belo Horizonte, atualmente R$ 4,40 (quatro reais e quarenta 
centavos), nos termos da Portaria BHTRANS DSV N.º 013/2017 de 20 de junho de 2017. 

Em cada compra de ROTATIVO DIGITAL efetuada pela(s) DISTRIBUIDORA(S),  
BHTRANS,  a título de remuneração da(s) DISTRIBUIDORA(S), concederá um desconto de 
27% (vinte e sete por cento) sobre o valor do montante de ROTATIVOS DIGITAIS

A(s) empresa(s) DISTRIBUIDORA(S) deverá(ão) prover Equipamentos (EQ) aos PFD
para que estes possam comercializar os créditos eletrônicos do Rotativo Digital
do estacionamento rotativo de Belo Horizonte. 

O Equipamento (EQ) disponibilizado ao PFDV para comercialização de 
aos usuários deverá prover, no mínimo, as seguintes funcionalidades:

uportar a aquisição de ROTATIVO DIGITAL para diferentes tipos de veículos como 
automóveis, motocicletas, veículos em operação de carga e descarga entre outras.

aquisição com ativação simultânea de Rotativo ou Bônus para um veículo ao utilizar vaga 
do Estacionamento Rotativo. É permitida a ativação de apenas duas placas diferentes em um 
mesmo dia para um mesmo CPF. 

c) permitir a ativação de ROTATIVO DIGITAL específicos para determinados tipos de uso da 
via nos quais não haverá cobrança de créditos ao usuário. 

d) na ativação, o Equipamento (EQ) deverá permitir a indicação pelo PFDV da categoria de 
veículo, placa do veículo e possibilitar a utilização de ROTATIVO DIGITAL ou Bônus de 30 
minutos, O ROTATIVO DIGITAL e o bônus por ele gerado deverão ser utilizados para uma 

e) fornecer ininterruptamente a coordenada GPS do Equipamento (EQ) para fins de 

em caso de emissão de comprovante para o usuário das transações realizadas incluir o 
código de autenticação fornecido pelo Sistema de Gestão do Estacionamento Rotativo Digital, 
data e hora da compra, data e hora da ativação da transação, placa e categoria do veículo e, 

informações do usuário (CPF ou CNPJ). 

g) permitir a seleção da regra de estacionamento (ROTATIVO DIGITAL = 1 hora, 2 horas, 5 
horas e 12 horas) no momento da ativação para possibilitar alarmes. 
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DETALHAMENTO DO OBJETO PFDV 

ibuição, por meio de tecnologia digital, de 
, aos Postos Fixos de Venda (PFDV), para que estes 

comercializem aos usuários do estacionamento rotativo nas vias, logradouros e áreas públicas 
Horizonte, conforme especificações técnicas contidas neste Termo de 

A(s) empresa(s) DISTRIBUIDORA(s) deverá(ão) adquirir créditos eletrônicos do Rotativo 
é de valor equivalente a 25.000 

, pelo preço público fixado em portaria editada pela 

será correspondente ao valor da folha unitária do 
4,40 (quatro reais e quarenta 

centavos), nos termos da Portaria BHTRANS DSV N.º 013/2017 de 20 de junho de 2017.  

efetuada pela(s) DISTRIBUIDORA(S),  a 
BHTRANS,  a título de remuneração da(s) DISTRIBUIDORA(S), concederá um desconto de 

ROTATIVOS DIGITAIS adquiridos. 

A(s) empresa(s) DISTRIBUIDORA(S) deverá(ão) prover Equipamentos (EQ) aos PFDV 
Rotativo Digital aos usuários 

O Equipamento (EQ) disponibilizado ao PFDV para comercialização de ROTATIVO 
r, no mínimo, as seguintes funcionalidades: 

uportar a aquisição de ROTATIVO DIGITAL para diferentes tipos de veículos como 
automóveis, motocicletas, veículos em operação de carga e descarga entre outras. 

aquisição com ativação simultânea de Rotativo ou Bônus para um veículo ao utilizar vaga 
do Estacionamento Rotativo. É permitida a ativação de apenas duas placas diferentes em um 

cíficos para determinados tipos de uso da 

d) na ativação, o Equipamento (EQ) deverá permitir a indicação pelo PFDV da categoria de 
DIGITAL ou Bônus de 30 

minutos, O ROTATIVO DIGITAL e o bônus por ele gerado deverão ser utilizados para uma 

e) fornecer ininterruptamente a coordenada GPS do Equipamento (EQ) para fins de 

para o usuário das transações realizadas incluir o 
código de autenticação fornecido pelo Sistema de Gestão do Estacionamento Rotativo Digital, 
data e hora da compra, data e hora da ativação da transação, placa e categoria do veículo e, 

g) permitir a seleção da regra de estacionamento (ROTATIVO DIGITAL = 1 hora, 2 horas, 5 
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h) Para cada ROTATIVO DIGITAL gerado será gerado um bônus de
 
2.6 – A(s) empresa(s) DISTRIBUIDORA(S), por meio dos PFDV, deverá(ão) disponibilizar 
usuário a opção de compra de diferentes quantidades de 
imediata. 

2.7 – A(s) empresa(s) DISTRIBUIDORA(S) deve
disponibilizar para o usuário a opção de compra de 1 (um) único 
ativação imediata. 

2.8 – O valor máximo de comercialização do 
do preço público do Rotativo Digital

2.9 – O Equipamento (EQ) disponibilizado pela(s) DISTRIBUIDORA(S) aos PFDV para 
comercialização do ROTATIVO DIGITAL
uma transação de compra, após solicitação formal do usuário e autorização da BHTRANS.

2.10 – A(s) DISTRIBUIDORA(S) deverá(ão) garantir a privacidade e segurança dos dados dos 
usuários tais como: nome, CPF, endereço, telefone,
armazenados em sistema central independente dos dispositivos.

2.11 – As informações acima serão permanentemente monitoradas pela BHTRANS visando 
preservar a qualidade da prestação do serviço ao público.

2.12 – A relação dos postos de venda atualmente credenciados encontra

2.13 – Todos os PFDV devem ser identificados com a logomarca do 
Identidade Visual -  Anexo III 
legislação municipal. 

2.14 –  A disponibilização de Equipamento (EQ) para os Postos Fixos de Venda (PFDV) é de 
responsabilidade da DISTRIBUIDORA e deverá suportar obrigatoriamente todas as 
funcionalidades descritas neste Termo de Referência.

2.15 - O equipamento deverá ser fixo não podendo ser transferido de local. A BHTRANS 
efetuará a fiscalização da operação do equipamento através de cerca eletrônica baseada na 
posição GPS. 

2.16 – É de responsabilidade da DISTRIBUIDORA a manutenção dos Equipamentos (
disponibilizados aos PFDV. 

2.17 – É de responsabilidade da DISTRIBUIDORA a negociação com os PFDV que efetuarão a 
comercialização do Rotativo Digital 

2.18 – Para fins de fiscalização e controle, a(s) DISTRIBUIDRA(S) deverá(ão) 
da operação, o cadastro do PFDV junto a BHTRANS, com a identificação do Equipamento 
(EQ) e local onde este será instalado.

2.19 – A(S) DISTRIBUIDORA(S) deverá(ão) implementar as evoluções tecnológicas e 
alterações operacionais e de normati

2.20 – A(s) DISTRIBUIDORA(S) deverá(ão) disponibilizar no mínimo os seguintes canais de 
comunicação para atendimento ao usuário: 

– Anexo I – Termo de Referência – Página 15 de 

h) Para cada ROTATIVO DIGITAL gerado será gerado um bônus de 30 minutos para o usuário.

A(s) empresa(s) DISTRIBUIDORA(S), por meio dos PFDV, deverá(ão) disponibilizar 
usuário a opção de compra de diferentes quantidades de ROTATIVO DIGITAL

A(s) empresa(s) DISTRIBUIDORA(S) deverá(ão), obrigatoriamente, por meio dos PFDV, 
disponibilizar para o usuário a opção de compra de 1 (um) único ROTATIVO DIGITAL

O valor máximo de comercialização do ROTATIVO DIGITAL ao usuário final será àquele 
Rotativo Digital fixado em portaria editada anualmente pela BHTRANS

O Equipamento (EQ) disponibilizado pela(s) DISTRIBUIDORA(S) aos PFDV para 
ROTATIVO DIGITAL deverá possibilitar ao PFDV o cancelamento total de 

uma transação de compra, após solicitação formal do usuário e autorização da BHTRANS.

A(s) DISTRIBUIDORA(S) deverá(ão) garantir a privacidade e segurança dos dados dos 
usuários tais como: nome, CPF, endereço, telefone, saldo, transações, etc. que deverão ser 
armazenados em sistema central independente dos dispositivos. 

As informações acima serão permanentemente monitoradas pela BHTRANS visando 
preservar a qualidade da prestação do serviço ao público. 

ação dos postos de venda atualmente credenciados encontra-se no Anexo II.

Todos os PFDV devem ser identificados com a logomarca do Rotativo
Anexo III do Edital, por meio de adesivos, banners, etc, respeitando a 

A disponibilização de Equipamento (EQ) para os Postos Fixos de Venda (PFDV) é de 
responsabilidade da DISTRIBUIDORA e deverá suportar obrigatoriamente todas as 
funcionalidades descritas neste Termo de Referência. 

equipamento deverá ser fixo não podendo ser transferido de local. A BHTRANS 
efetuará a fiscalização da operação do equipamento através de cerca eletrônica baseada na 

É de responsabilidade da DISTRIBUIDORA a manutenção dos Equipamentos (

É de responsabilidade da DISTRIBUIDORA a negociação com os PFDV que efetuarão a 
Digital para o usuário final. 

Para fins de fiscalização e controle, a(s) DISTRIBUIDRA(S) deverá(ão) 
da operação, o cadastro do PFDV junto a BHTRANS, com a identificação do Equipamento 
(EQ) e local onde este será instalado. 

A(S) DISTRIBUIDORA(S) deverá(ão) implementar as evoluções tecnológicas e 
alterações operacionais e de normatização definidas e/ou disponibilizadas pela BHTRANS. 

A(s) DISTRIBUIDORA(S) deverá(ão) disponibilizar no mínimo os seguintes canais de 
comunicação para atendimento ao usuário:  
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30 minutos para o usuário. 

A(s) empresa(s) DISTRIBUIDORA(S), por meio dos PFDV, deverá(ão) disponibilizar ao 
ROTATIVO DIGITAL para ativação 

rá(ão), obrigatoriamente, por meio dos PFDV, 
ROTATIVO DIGITAL para 

ao usuário final será àquele 
fixado em portaria editada anualmente pela BHTRANS. 

O Equipamento (EQ) disponibilizado pela(s) DISTRIBUIDORA(S) aos PFDV para 
o PFDV o cancelamento total de 

uma transação de compra, após solicitação formal do usuário e autorização da BHTRANS. 

A(s) DISTRIBUIDORA(S) deverá(ão) garantir a privacidade e segurança dos dados dos 
saldo, transações, etc. que deverão ser 

As informações acima serão permanentemente monitoradas pela BHTRANS visando 

se no Anexo II. 

Rotativo Digital conforme 
Edital, por meio de adesivos, banners, etc, respeitando a 

A disponibilização de Equipamento (EQ) para os Postos Fixos de Venda (PFDV) é de 
responsabilidade da DISTRIBUIDORA e deverá suportar obrigatoriamente todas as 

equipamento deverá ser fixo não podendo ser transferido de local. A BHTRANS 
efetuará a fiscalização da operação do equipamento através de cerca eletrônica baseada na 

É de responsabilidade da DISTRIBUIDORA a manutenção dos Equipamentos (EQ) 

É de responsabilidade da DISTRIBUIDORA a negociação com os PFDV que efetuarão a 

Para fins de fiscalização e controle, a(s) DISTRIBUIDRA(S) deverá(ão) solicitar, antes 
da operação, o cadastro do PFDV junto a BHTRANS, com a identificação do Equipamento 

A(S) DISTRIBUIDORA(S) deverá(ão) implementar as evoluções tecnológicas e 
zação definidas e/ou disponibilizadas pela BHTRANS.  

A(s) DISTRIBUIDORA(S) deverá(ão) disponibilizar no mínimo os seguintes canais de 
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a) Atendimento telefônico: sistema de atendimento que fará interface com 
a realização das operações de ativação de bônus, consulta de saldos, tempo de uso, etc., por 
meio de chamadas por telefone a um número de telefone a ser disponibilizado pela 
DISTRIBUIDRA. Este serviço deverá possuir obrigatoriamente a
atendente”, durante o horário de operação do estacionamento Rotativo Digital.

b) SMS: sistema interativo de atendimento que fará interface com o usuário cadastrado, 
permitindo a realização de ativação de Bônus para validação da permanê
estacionamento através de mensagem pelo celular a um número de telefone celular ser 
disponibilizado pela DISTRIBUIDORA.

2.21 – A(S) DISTRIBUIDORA(S) deverá(ão) disponibilizar e manter todos os links de 
comunicação de sua responsabilidade ne
distribuição dos ROTATIVOS DIGITAIS

2.22 – Toda comunicação entre o Equipamento (EQ) disponibilizado aos PFDV e a 
DISTRIBUIDORA deverá ser segura, criptografada, usando protocolos de segurança, que 
garantam confidencialidade e inviolabilidade na troca de informações. 

2.23 – A(S) DISTRIBUIDORA(S) deverá(ão) garantir SLA (Service Level Agreement) de 
99,95% dos seus sistemas com a disponibilidade das funcionalidades de aquisição, ativação e 
cancelamento de ROTATIVO 
infraestrutura idêntica para garantir a continuidade da prestação de serviço do PFDV para o 
usuário final.  

2.24 – Não será computada neste SLA possível indisponibilidade do Sistema de Gestão 
Estacionamento Rotativo Digital

2.25 – A(S) DISTRIBUIDORA(S) deverá(ão) atender a todas as regras do estacionamento 
rotativo definidas neste Termo de Referência e no Edital

– Anexo I – Termo de Referência – Página 16 de 

Atendimento telefônico: sistema de atendimento que fará interface com o usuário, permitindo 
a realização das operações de ativação de bônus, consulta de saldos, tempo de uso, etc., por 
meio de chamadas por telefone a um número de telefone a ser disponibilizado pela 
DISTRIBUIDRA. Este serviço deverá possuir obrigatoriamente a opção de “falar com 
atendente”, durante o horário de operação do estacionamento Rotativo Digital.

b) SMS: sistema interativo de atendimento que fará interface com o usuário cadastrado, 
permitindo a realização de ativação de Bônus para validação da permanê
estacionamento através de mensagem pelo celular a um número de telefone celular ser 
disponibilizado pela DISTRIBUIDORA. 

A(S) DISTRIBUIDORA(S) deverá(ão) disponibilizar e manter todos os links de 
comunicação de sua responsabilidade necessários para a execução do processo de 

ROTATIVOS DIGITAIS.  

Toda comunicação entre o Equipamento (EQ) disponibilizado aos PFDV e a 
DISTRIBUIDORA deverá ser segura, criptografada, usando protocolos de segurança, que 

encialidade e inviolabilidade na troca de informações.  

A(S) DISTRIBUIDORA(S) deverá(ão) garantir SLA (Service Level Agreement) de 
99,95% dos seus sistemas com a disponibilidade das funcionalidades de aquisição, ativação e 

ROTATIVO DIGITAL. É de responsabilidade da DISTRIBUIDORA provisionar 
infraestrutura idêntica para garantir a continuidade da prestação de serviço do PFDV para o 

Não será computada neste SLA possível indisponibilidade do Sistema de Gestão 
stacionamento Rotativo Digital.  

A(S) DISTRIBUIDORA(S) deverá(ão) atender a todas as regras do estacionamento 
Termo de Referência e no Edital e seus anexos. 
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o usuário, permitindo 
a realização das operações de ativação de bônus, consulta de saldos, tempo de uso, etc., por 
meio de chamadas por telefone a um número de telefone a ser disponibilizado pela 

opção de “falar com 
atendente”, durante o horário de operação do estacionamento Rotativo Digital. 

b) SMS: sistema interativo de atendimento que fará interface com o usuário cadastrado, 
permitindo a realização de ativação de Bônus para validação da permanência na vaga de 
estacionamento através de mensagem pelo celular a um número de telefone celular ser 

A(S) DISTRIBUIDORA(S) deverá(ão) disponibilizar e manter todos os links de 
cessários para a execução do processo de 

Toda comunicação entre o Equipamento (EQ) disponibilizado aos PFDV e a 
DISTRIBUIDORA deverá ser segura, criptografada, usando protocolos de segurança, que 

A(S) DISTRIBUIDORA(S) deverá(ão) garantir SLA (Service Level Agreement) de 
99,95% dos seus sistemas com a disponibilidade das funcionalidades de aquisição, ativação e 

. É de responsabilidade da DISTRIBUIDORA provisionar 
infraestrutura idêntica para garantir a continuidade da prestação de serviço do PFDV para o 

Não será computada neste SLA possível indisponibilidade do Sistema de Gestão do 

A(S) DISTRIBUIDORA(S) deverá(ão) atender a todas as regras do estacionamento 
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DADOS ATUAIS DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO 
 
Quadro I – Vagas de autos em quarteirões de estacionamento rotativo de rotativo de 2ª a 6ª feira (dados de novembro de 2017)

Gerência de Estacionamento e Logística Urbana 

Região 
N.º de Quarteirões 

1h 2h 5h 12h Total 

Assembléia 15 47 21 0 83 

Barreiro 0 8 0 0 8 

Barro Preto 22 65 24 0 111 

Belvedere 5 13 7 0 25 

Buritis 1 6 1 0 8 

Centro 45 78 15 0 138 

Cidade Jardim 5 10 8 0 23 

Cidade Nova 1 4 0 0 5 

Dom Pedro II e 
Presidente 
Carlos Luz 

0 31 0 0 31 
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APÊNDICE II 
DADOS ATUAIS DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO  

Vagas de autos em quarteirões de estacionamento rotativo de rotativo de 2ª a 6ª feira (dados de novembro de 2017)

Gerência de Estacionamento e Logística Urbana - GELUR 

Dados do Estacionamento Rotativo - 2ª a 6ª feira 

N.º de Vagas Físicas N.º de Vagas Rotativas

1h 2h 5h 12h Total 1h 2h 5h

239 1.263 613 0 2.115 2.390 6.315 1.226

0 122 0 0 122 0 610 0 

460 1.735 875 0 3.070 4.600 8.675 1.750

62 468 366 0 896 620 2.340 732

20 76 25 0 121 200 380 50

639 1.515 515 0 2.669 6.390 7.575 1.030

51 194 304 0 549 510 970 608

9 128 0 0 137 90 640 0 

0 496 0 0 496 0 2.480 0 

 

Vagas de autos em quarteirões de estacionamento rotativo de rotativo de 2ª a 6ª feira (dados de novembro de 2017) 

N.º de Vagas Rotativas Distribuição 
por Vagas 

Rotativas (%) 5h 12h Total 

1.226 0 9.931 9,6 

 0 610 0,6 

1.750 0 15.025 14,5 

732 0 3.692 3,6 

50 0 630 0,6 

1.030 0 14.995 14,5 

608 0 2.088 2,0 

 0 730 0,7 

 0 2.480 2,4 
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Floresta  4 13 0 0 17 

Funcionários 9 54 30 0 93 

Hospitalar 20 64 21 0 105 

Lourdes 9 41 46 0 96 

Mangabeiras 7 7 0 0 14 

Nova Granada 0 4 2 0 6 

Pampulha 0 0 0 1 1 

Santo Antônio 0 2 0 0 2 

São Pedro 0 4 0 0 4 

Savassi 20 62 9 0 91 

Venda Nova 1 3 0 0 4 

TOTAL 164 516 184 1 865 
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54 269 0 0 323 540 1.345 0 

130 1.499 1.438 0 3.067 1.300 7.495 2.876

346 1.790 637 0 2.773 3.460 8.950 1.274

169 984 1.685 0 2.838 1.690 4.920 3.370

68 176 0 0 244 680 880 0 

0 135 85 0 220 0 675 170

0 0 0 162 162 0 0 0 

0 33 0 0 33 0 165 0 

0 88 0 0 88 0 440 0 

383 1.685 223 0 2.291 3.830 8.425 446

11 11 0 0 22 110 55 0 

2.641 12.667 6.766 162 22.236 26.410 63.335 13.532

 

 0 1.885 1,8 

2.876 0 11.671 11,3 

1.274 0 13.684 13,2 

3.370 0 9.980 9,6 

 0 1.560 1,5 

170 0 845 0,8 

 162 162 0,2 

 0 165 0,2 

 0 440 0,4 

446 0 12.701 12,3 

 0 165 0,2 

13.532 162 103.439 100,0 
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Quadro II – Vagas de motocicletas em quarteirões de estacionamento rotativo de 2ª a 6ª feira 
(dados de novembro de 2017)

     REGIÃO 
           Vagas Físicas

1h 

Assembléia 171 452

Barreiro - 

Barro Preto 169 625

Belvedere 41 

Buritis 35 

Centro 843 1.099

Cidade Jardim 25 

Cidade Nova 27 

Dom Pedro II - 206

Floresta 62 

Funcionários 61 327

Hospitalar 218 600

Lourdes 43 281

Mangabeiras 34 

Nova Granada - 

Pampulha - 

Santo Antônio - 

São Pedro - 

Savassi 183 566

Venda Nova - 

Total Geral 1.912 4.695
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Vagas de motocicletas em quarteirões de estacionamento rotativo de 2ª a 6ª feira 
(dados de novembro de 2017) 

 

Vagas Físicas            Vagas Rotativas

2h 5h 12h Total 1h 2h 

452 122 - 745 1.710 2.260 244

73 - - 73 - 365 

625 163 - 957 1.690 3.125 326

80 - - 121 410 400 

- - - 35 350 - 

1.099 25 - 1.967 8.4305.495 

52 - - 77 250 260 

53 - - 80 270 265 

206 - - 206 - 1.030 

88 - - 150 620 440 

327 103 - 491 610 1.635 206

600 120 - 938 2.180 3.000 240

281 229 - 553 430 1.405 458

30 - - 64 340 150 

74 32 - 106 - 370 

- - 50 50 - - 

36 - - 36 - 180 

19 - - 19 - 95 

566 7 - 756 1.830 2.830 

34 - - 34 - 170 

4.695 801 50 7.458 19.120 23.475 1.602

 

de 27 

Vagas de motocicletas em quarteirões de estacionamento rotativo de 2ª a 6ª feira 

 

Vagas Rotativas 

5h 12h Total 

244 - 4.214 

- - 365 

326 - 5.141 

- - 810 

- - 350 

50 - 13.975 

- - 510 

- - 535 

- - 1.030 

- - 1.060 

206 - 2.451 

240 - 5.420 

458 - 2.293 

- - 490 

64 - 434 

- 50 50 

- - 180 

- - 95 

14 - 4.674 

- - 170 

1.602 50 44.247 
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Quadro III - Vagas para Motofrete e para Carga e Descarga com potencial de serem rotativas 
(gratuitas) 
 
 

Categoria

Motofrete

Carga e 
Descarga

                                    Dados de 

– Anexo I – Termo de Referência – Página 20 de 

Vagas para Motofrete e para Carga e Descarga com potencial de serem rotativas 

Categoria Vagas Físicas 
Vagas Rotativas 

de 1 hora 

Motofrete 560 5.600 

Carga e 
Descarga 1.500 15.000 

Dados de novembro de 2017 

 

de 27 

Vagas para Motofrete e para Carga e Descarga com potencial de serem rotativas 

Vagas Rotativas  
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ANEXO II 
RELAÇÃO DOS POSTOS FIXOS DE VENDA (PFDV) 

 
1 A Cafeteria Otoni 710 
2 A Casa do Marcineiro Bias Fortes 1650 
3 A e S Farmácia Carandaí 58 
4 A Federal Loterias LTDA Carijós 168 
5 Academia Feedback Fitness Carandaí 41 
6 Adoro Festa Contorno 1890 
7 Agata da Sorte Loterias Santa Rita Durão 1206, Lj01 
8 Agata da Sorte Loterias Sergipe 623 
9 Agimaq Rio Grande do Norte 1081 
10 Aladins Bar Guajajaras, 2031 
11 Alcici UD Piauí 721 
12 Ali Babar Mercearia Matias Cardoso 345 
13 Apetitosa Lanches Timbiras 3152 
14 Appi Lanches Gonçalves Dias 1922 
15 Aroma e Mel Julio Pereira da Silva 7, Cidade Nova 
16 Arte das Gerais Julio Pereira da Silva, 6, Cidade Nova 
17 Arts Papelaria e Presentes Augusto de Lima, 1592 
18 Atelier do Sabor (Med Grill) Otoni 350 
19 Atlanta Loterias Tupis, 437 
20 Aurora Self-Service Maranhão, 65 
21 Bahia da Sorte Carijós, 101 
22 Bahia Loterias Bahia 1416 
23 Banca ACM Aimorés, 357, Lp 
24 Banca Açominas Inconfidentes, 1011 
25 Banca Aimorés Aimorés, 2480 
26 Banca Alagoas Alagoas, 92 
27 Banca Alameda Alfredo Balena, 190 
28 Banca Alaska Praça Alaska, 79 
29 Banca Albuquerque Antônio de Albuquerque, 641 
30 Banca Almeida Augusto de Lima, 373 
31 Banca Alone Francisco Sá, 732 
32 Banca Alves Professo Pimenta da Veiga, 631 
33 Banca Amadeu Tamóios, 704 
34 Banca América Alameda Ezequiel Dias, 345 
35 Banca Americanas Carijós, 505 
36 Banca Andréia Afonso Pena 2602 
37 Banca Ângela Brasil, 693 
38 Banca Araguari Amazonas, 1839 
39 Banca Araújo Paracatu, 251 
40 Banca Artur Hass Santos Dumont 219 
41 Banca Assembleia Dias Adorno, 160 
42 Banca Atlético Bernardo Guimaraes, 2402 
43 Banca Baião Pedro II, 2932 
44 Banca Barone Getúlio Vargas 506 
45 Banca Barro Preto Augusto de Lima, 1646 
46 Banca Boa Viagem Sergipe 17 
47 Banca Bodão Álvares Cabral, 1890 
48 Banca Borlido Afonso Pena, 3359 
49 Banca Bracarense Espírito Santo, 935 
50 Banca Brasil Carijós, 260 
51 Banca Brisa Ministro Oliveira Salazar, 1057, Sta. Monica 
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52 Banca Califórnia Gonçalves Dias, 2320 
53 Banca Campanha Piauí 238 
54 Banca Canarim Pernambuco, 732 
55 Banca Candelaria Goitacazes 908 
56 Banca Capelinha Bahia, 2030 
57 Banca Carandaí Afonso Pena, 1711 
58 Banca Carijós Carijós, 619 
59 Banca Carmo Sion Contorno 5833 
60 Banca Carvalho Timbiras, 1321 
61 Banca Casca Rio de Janeiro, 1335 
62 Banca Catalão Pedro II, 2112 
63 Banca Ceará Ceará, 666 
64 Banca Celeste Prudente de Morais, 120 
65 Banca Central Afonso Pena, 1902 
66 Banca Charles Bravo Dom José Gaspar, 28 
67 Banca Chico Alves Espirito Santo, 1547 
68 Banca Chopinho Raja Gabáglia, 216 
69 Banca Cinderela Mato Grosso 357 
70 Banca Cláudio Pernambuco 890 
71 Banca Close Prudente de Morais, 350 
72 Banca Coisa Nossa Ceará, 450 
73 Banca Colibri Augusto de Lima, 2122 
74 Banca Cunha Ouro Preto 789 
75 Banca Cura Dars Turqueza, 692 
76 Banca do Artista Alvarenga Peixoto 510 
77 Banca do Dindo Gonçalves Dias 1924 
78 Banca do Grande Francisco Sá 1475 
79 Banca do Marcelo São Gonçalo, 1023 
80 Banca do Quinto Praça Duque de Caxias 
81 Banca Do Roberto Bandeirantes, 1435 
82 Banca Dois Mil Afonso Pena 2158 
83 Banca Dom Orione Sergipe, 1526 
84 Banca Dona Clara Sebastião de Brito, 473 
85 Banca Dorense Madeira, 312, Ana Lucia, Sabara/MG 
86 Banca Edição Aquino Brasil c/ Pernambuco 
87 Banca Egecom Contorno 2789 
88 Banca Encardenatel Prudente de Morais, 672 
89 Banca Escola de Farmácia Álvares Cabral, 1318 
90 Banca Esperança Alagoas 608 
91 Banca Espírito Santo Espírito Santo, 466 
92 Banca Ester Coletor Celso Werneck 115 
93 Banca Etna Paracatu, 1052 
94 Banca Ezequiel Dias Alameda Ezequiel Dias, 227, Santa Efigenia 
95 Banca Fabiano Contorno, 2109 
96 Banca Fabitata Aimorés 123 
97 Banca Face Coronel Pedro Paulo Penido, 151 
98 Banca Fátima Amazonas, 669 
99 Banca Feira Guarani397 
100 Banca Felício Rocho Contorno 9530 
101 Banca Ferraz Gonçalves Dias 789 
102 Banca Fiel Augusto de Lima, 1549 
103 Banca Flauge Brasil, 560 
104 Banca Frasqueira Cristóvão Colombo, 668 
105 Banca Frossard Juiz de Fora, 33 
106 Banca Furtado (Belvedere) Luiz Paulo Franco, 963 
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107 Banca Galo Prudente de Morais, 397 
108 Banca Getúlio Vargas Getúlio Vargas, 668 
109 Banca Gloria Afonso Pena, 726 
110 Banca Godinho Espírito Santo, 2323 
111 Banca Gonçalves Dias Rodrigues Caldas, 455 
112 Banca Gontijo Rio de Janeiro, 292 
113 Banca Guti Marquês de Valência, 36 
114 Banca Helen Espírito Santo 1914 
115 Banca Hudson Rio de Janeiro 392 
116 Banca Hugo Werneck Alfredo Balena 620 
117 Banca IBM Getúlio Vargas, 263 
118 Banca Icaraí Ceará 1072 
119 Banca Inconfidentes Paraíba c/ Inconfidentes 
120 Banca Indaiá Contorno, 1742 
121 Banca Isaías Caraça, 79 
122 Banca J. Silva(Lopes) Antônio de Albuquerque, 831 
123 Banca Jaraguá Conselheiro Galvão, 23 
124 Banca Jave Sergipe, 553 
125 Banca Jeday Contorno, 5900 
126 Banca Jornais e Revistas Barão Homem de Melo, 1853 
127 Banca Junia Aarão Reis, 452 
128 Banca Kiracais Guarapari 637, Santa Amélia 
129 Banca Leo Alagoas, 744 
130 Banca Liquigás São Paulo 843 
131 Banca Lisboa Contorno 4253 
132 Banca Logus Espírito Santo, 1688 
133 Banca Lousada Progresso, 406 
134 Banca Lua Guajajaras, 1590 
135 Banca Luana Mato Grosso, 960 
136 Banca Luminosa Alvares Cabral, 1602 
137 Banca Madrugada Curitiba, 1504 
138 Banca Major Lopes Major Lopes 119 
139 Banca Mangabeiras Afonso Pena 4170 
140 Banca Manhumirim Ouro Preto, 371 
141 Banca Mar Mato Grosso, 668 
142 Banca Maracanã Santos Dumont, 769 
143 Banca Marceli Ponte Nova, 356 
144 Banca Margarette Contorno, 3105 
145 Banca Maria do Céu Guajajaras, 1499 
146 Banca Maria Maria André Cavalcante, 774 
147 Banca Marília de Dirceu Praça Marília de Dirceu, 41 
148 Banca Marketing (Cabral) Bahia 1194 
149 Banca Marrua Contorno 8000 
150 Banca Martins João Pinheiro, 166 
151 Banca Maurício Olegário Maciel, 1116 
152 Banca Mercúrio Matias Cardoso 65 
153 Banca Metrópole Goiás, 62 
154 Banca Mônica Goitacazes defronte 182 
155 Banca Monte Alegre Brasil, 310 
156 Banca Monteiro Álvares Cabral 888 
157 Banca Moreira Goitacazes, 14 
158 Banca Moreno Sergipe 291 
159 Banca Najar Jaguaribe, 925 
160 Banca Natal Ceará c/ Timbiras 
161 Banca Nau Sem Rumo Francisco Deslandes, 819 
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162 Banca Nazareth Afonso Pena 2382 
163 Banca Nelson Rio de Janeiro, 876 
164 Banca Neto Visconde de Ibituruna, 384 
165 Banca Newstand Getúlio Vargas 1277 
166 Banca Nilia Barão Homem de Melo, 4444 
167 Banca Nobre Domingos Vieira 321 
168 Banca Nominato Antônio de Albuquerque, 1082, Lp 
169 Banca Nossa Senhora das Dores Assis Chateaubriand, 117, Lp 
170 Banca Nova Capital Tupis, 1205 
171 Banca Nova Cintra Bias Fortes, 722 
172 Banca Nova Ponte Contorno, 9718 
173 Banca Novo Fórum Augusto de Lima, 1113 
174 Banca Oba Alvarenga Peixoto, 1320 
175 Banca Odilia General Olimpio Mourão Filho, 1360 
176 Banca Oliveira Goiás 187 
177 Banca Osvaldo Bahia, 495 
178 Banca Ouro Palmira, 423 
179 Banca Padre Eustáquio Carijós, 734 
180 Banca Paixão Moeda, 71 
181 Banca Palácio Cristóvão Colombo 548 
182 Banca Palácio do Rádio Francisco Sales, 336 A 
183 Banca Palas e Atenas Rio de Janeiro, 1843 
184 Banca Paris Praça José Cavallini, 52 
185 Banca Pasteur Pasteur 42 
186 Banca Paulista Espírito Santo 1207 
187 Banca Pedra Azul Francisco Sá 1178 
188 Banca Pedro II Dom Pedro II, 1408 
189 Banca Pio XII Tenente Brito Melo, 1341 
190 Banca Pompéia Mario Martins, 26 
191 Banca Porto Cristóvão Colombo 171 
192 Banca Praça Sete Rio de Janeiro, 600 
193 Banca Primeiro de Maio Paraná, 208 
194 Banca Princesa Elizabeth Getúlio Vargas 1492 
195 Banca Quinta Banca Carijós, 425 
196 Banca Reis Olegário Maciel, 740 
197 Banca Riachuelo João Pinheiro 258 
198 Banca Rio de Janeiro Tupis 248 
199 Banca Roberto Andradas, 302 
200 Banca Rodrigão Timbiras, 2502 
201 Banca Roma Tomé de Souza 815 
202 Banca Sadata Goitacazes 1425 
203 Banca Sampaio Rio de Janeiro, 491, Lp 
204 Banca Santa Clara Contorno4656 
205 Banca Santa Clara Afonso Pena Junior, 300 
206 Banca Santa Edwiges Afonso Pena, 3894 
207 Banca Santa Maria Brasil, 163 
208 Banca Santa Rita de Cássia Levindo Lopes 323 
209 Banca Santiago Paraná 438 
210 Banca Santo Agostinho Olegário Maciel, 2174 
211 Banca São Cristóvão Álvares Cabral c/ Guajajaras 
212 Banca São Geraldo Rua Silva Alvarenga, 614 D 
213 Banca São Judas Tadeu Tomé de Souza, 1075, savassi 
214 Banca São Lucas Francisco Sales 1445 
215 Banca São Mateus Augusto de Lima, 1380 
216 Banca São Pedro Viçosa, 484 
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217 Banca São Sebastião Augusto de Lima, 1705 
218 Banca Saturno Afonso Pena, 2315 
219 Banca Serrana Afonso Pena 2700 
220 Banca Serve Bem Francisco Sales, 79 
221 Banca Silva Lobo Silva Lobo, 1665 
222 Banca Skala Tomé de Souza, 505 
223 Banca Sol Nascente Bandeirantes, 1717 
224 Banca Soraia Alfredo Balena em frente aoP. Socorro 
225 Banca Sorriso Bahia c/ Timbiras 
226 Banca Souza Cruz Luiz Paulo Franco, 631 
227 Banca Sto. Antônio Bahia, 2758 
228 Banca Supre Bem Alvarenga Peixoto, 1198 
229 Banca Susi Contorno 6846 
230 Banca Talhamar Bahia c/ Tamóios 
231 Banca Tamoios Tamoios, 304 
232 Banca Tieta Amazonas, 1955 
233 Banca Tileu Mato Grosso, 587 
234 Banca Tiradentes Aimorés, 1400 
235 Banca Tovi Fernandes Tourinho 319 
236 Banca Três Irmãos Getúlio Vargas, 901 
237 Banca TV Rio de Janeiro 1214 
238 Banca Uruguai Uruguai, 692 
239 Banca Usimec Contorno, 6749 
240 Banca Valeria Sinfrônio Brochado, 206 
241 Banca Veloso Tupinambás 498 
242 Banca Veridiana Tenente Brito Melo, 145 
243 Banca Vesúvio Augusto de Lima, 1221 
244 Banca Vida Nova Rodrigues Caldas 690 
245 Banca Vital Alameda Álvaro Celso, 333 
246 Banca Xandrinho Rodrigues Caldas 198 
247 Banca Xavantes Oiapoque, 221 
248 Banca Xodo Joao Pinheiro, 613, funcionarios 
249 Banca Zenatelli Bernardo Monteiro 1239 
250 Banca Zurick Tupis c/ Rio Grande do Sul 
251 Bar e Lanchonete Augusto de Lima Augusto de Lima, 1808 
252 Bar e Restaurante Novo Sonho Brasil, 93 
253 Bar Uai São Paulo, 1336 (1335) 
254 Barbearia Alcadone Cristiano Machado, 1950, Lj 145, Cidade Nova 
255 Barbearia São Jorge Domingos Vieira 629 
256 Beijar Flor Floricultura Silva Lobo, 1380 
257 Beliscada Lanchonete Ouro Preto, 720, Lj02 
258 Belo Horizonte Papelaria (Sem placa) Brasil, 1525 
259 Biscoiteria Contorno Contorno, 9555 
260 Brasil Cacau Chocolates Brasil, 1334 
261 Bule de Cacau Mato Grosso, 1037 
262 Café com Jornal Bernardo Guimarães, 2190 
263 Café com os Anjos Brasil, 1310, Lj 03 
264 Café Contos de Minas Guajajaras 900 
265 Café da Terra Lanchonete Juiz de Fora, 120 
266 Café Oratório Álvares Cabral, 363, LjA 
267 Café Tambourin Araguari 1689 
268 CaffeteriaBellan Bernardo Guimaraes, 1037, Lj 03, Funcionários 
269 Camomila Homeophatia Olegário Maciel, 1358 
270 Camomila Homeophatiall Sergipe, 1422 
271 Cantina Tomai Comei Guajajaras, 2391 
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272 Cara e Coroa Loterias Andradas, 361 
273 Cardiobanca Bernardo Monteiro 707 
274 Cartas e Letras Francisco Sales, 1457 
275 Casa Chão Restaurante Prudente de Morais, 621, Lj04 
276 Casa Paula Carandaí, 785, Lj B 
277 Certas Tortas (Restaurante Serjão) Paraíba, 1069 
278 Chaveiro Barro Preto Augusto de Lima, 1624 
279 Chaveiro Bonsucesso II Tupis 449 
280 Chaveiro Halley Paraíba 1361 
281 Chaveiro Hilton Rio de Janeiro, 2195 
282 Chaveiro Marcelo Bernardo Monteiro, 802 
283 Chaveiro Max Sergipe 109 

284 Cia do Sabor Ltda (Restaurante Chá 
Jasmim) Francisco Sales, 1632 

285 Cia do Xerox Brasil, 126 
286 Cidade Nova Loterias Cristiano Machado, 1950, Lj 146, Cidade Nova 
287 Cirúrgica Gervásio Padre Rolim, 787 
288 Clinica de Fisioterapia Bandeirantes, 1689 
289 Comercial Anex Paracatu, 822 
290 Comercial Larca Getúlio Vargas, 1202 
291 Comercial Lima (Supriess) Aimorés, 2414 
292 Comercial Lima Papelaria Guajajaras, 2323 
293 Comercial Mares (Controle e Comp) São Paulo, 1230 
294 Companhia da Moda Mato Grosso, 317 
295 Compus Informática Silva Lobo, 2061 
296 Cópia e Companhia Santa Rita Durão, 1212, Lj04 
297 Copiadora Copyteck Brasil, 95 
298 Copiadora Exata Aimorés, 2238 
299 Copiadora Jalef Rio Grande do Norte, 33 
300 Copiadora Sólida Guajajaras, 682 
301 Costela de Ripá Ceará, 1675, Lj 01 
302 Da Roça Industria e Comércio Dos Guajajaras, 739 
303 Delcoluz Fernandes Tourinho, 206, Lj 05,Funcionários 
304 Diadorim Armazem Contemporâneo Antonio de Albuquerque, 969 
305 Diafragma 8 (Fácil Copiadora) Professor Morais, 714, Lj02 
306 Distribuidora Orion Rio Grande do Sul, 5 
307 DJE Center Info Augusto de Lima, 1921, Lj04 
308 Doceria Vienense Mato Grosso, 886 
309 Drogaria Araguari Araguari, 128 
310 Drogaria Betania Augusto de Lima, 1624 
311 Dubitrix Professor Mário Werneck, 2641 
312 Edmundo Bar Guaicurus, 343 
313 Empadas Brasil, 76 
314 Empório Chequer Juvenal de Melo Senra, 333 
315 Empreendimentos VIP Ltda(BR Mania) Prudente de Morais, 303, Cidade Jardim 
316 Entre Laços Julio Pereira da Silva, 26, Cidade Nova 
317 Escola de Idiomas May Inglish Ceara, 974 
318 Espaço Pequeno Timbiras, 1622 
319 Esquina do Pijama Araguari, 591 
320 Estação do Sabor Contorno, 1506 
321 Estacionamento Forum Park Guajajaras, 1775 
322 Estilosa.com Conceição Novaes, 141, Cidade Nova 

323 Evelyn Martins Moreira ( Banca Colégio 
Arnaldo) Brasil, 911 

324 Express Farma Drogarias Assis Chateubriano, 440 
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325 Farmácia de Maniplação VE Cláudio Manoel, 231 
326 Farmácia e Drogaria Costa Marques Araguari, 128 
327 FarmaciaHomeopaticaMelania Julio Pereira da Silva, 21 
328 Farmater Medicamentos Domingos Vieira, 481 
329 Fenix Comercio Industria Tenente Brito Melo, 400 
330 Fenix Papelaria e ServInformatica São Clemente, 1261 
331 FoodTruck Belo Pastel Augusto de Lima, 1195 
332 Foto Irai Paraiba,340, Funcionarios 
333 Free Lanches Contorno, 6018 
334 Frutos e Frutas Guajajaras, 2019 
335 Gastao Loterias Contorno 3479 
336 Geraldo Baterias Padre Marinho, 319 
337 Gregores Bar Barbacena, 421 
338 Griff's Getúlio Vargas, 1289 
339 Guidu Restaurante e Lanchonete Ltda Cristóvão Colombo, 550, Lj 01, Savassi 
340 Habbeas Copias Ltda Me Cristovão Colombo, 64, Lj124 
341 Hadway Café Aimorés, 2017 
342 Home Burger Bernardo Guimarães, 1020 
343 Homeopatia Vitae Cláudio Manoel, 170 
344 Hong Kong Self Tupis 180/01 
345 HortFrut Primor Urucuia, 110, Lj 05 
346 Hortifruti Confiança Gonçalves Dias, 794 
347 Instituto de Beleza Claudia Patricio Santa Catarina, 1027 
348 Inti Mística Manaus, 230 
349 Irmãos Monteiro Padre Marinho, 169 
350 Irmãos Monteiro 1 Padre Rolim, 249 
351 Josefina Café Lanches Araguari, 319 
352 Juliana França Coronel Pedro Paulo Penido, 201, Cidade Nova 
353 Kakitas Restaurante Araguari, 266 
354 King Lanches Alfredo Balena, 181 
355 Lá no Bar Silva Lobo, 2017 
356 LanchãoSelf´s Goitacazes, 219/ 223 
357 Lancheria BH Santa Rita Durão, 20, Lj02 
358 Lancheria Hospitalar Ceara, 526 
359 Lanches Cidade Rio de Janeiro, 858 
360 Lanches Gomes e Silva Ltda Rio de Janeiro, 1267 Lj. 02 
361 Lanches Martins Visconde de Ibituruna, 214 
362 Lancheteria Mota Domingos Vieira, 625 
363 Lanchonete Almeida (Sem placa) Tenente Brito Melo, 342 
364 Lanchonete Ceará Ouro Preto, 722, Lj01 

365 Lanchonete Doce Pecado (São Sebastião 
Lanches) Bernardo Monteiro, 905 

366 Lanchonete Don Quixote Aimorés, 67 
367 Lanchonete e Pastelaria D. Lourdes Ltda Goitacazes, 1126 
368 Lanchonete e Pastelaria Taciane Goitacazes, 1823 
369 Lanchonete FamiliaAdam´s Paraíba, 281 
370 Lanchonete Lemes Amazonas, 1953 
371 Lanchonete Maria Açai Araguari, 672 
372 Lanchonete Metidão Bernardo Monteiro, 1009 
373 Lanchonete Paladar Mineiro Augusto de Lima. 2130 
374 Lanchonete Paracatu Paracatu 905 
375 Lanchonete Triscadela Mato Grosso, 1126 
376 Lanchonete Uai Sucos Uberaba, 303, Lj 08 
377 Lavanderia Lavesec-rapidoltda Timbiras 1264 
378 Lig Torta Rio Grande do Norte, 1285 
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379 Livraria e Papelaria Candeia Ltda Aimorés, 1583, LjA 
380 Livraria Espírita (Banca) Alfredo Balena 101 
381 Livraria Ouvidor Prudente de Morais, 580 
382 Loja Charme Cosméticos Marília de Dirceu, 30 
383 Loja Contemporânea Araguari, 692 
384 Loja da Adriana Guarani, 195 
385 Loja Hightech Araguari, 593 
386 Lojas dos Tickets (Galeria Giuliano Plaza) Desembargador Ribeiro da Luz, 285, Lj05 
387 LordTruck Aimorés , 3600 
388 Loteria 2000 Pedro II, 2885 
389 Loteria Carioca da Sorte Bias Forte, 655, LjB 
390 Loteria Cruzada da Sorte Getúlio Vargas, 610 
391 Loteria Milionária(PONTO DA LOTERIA) Getúlio Vargas, 499, LjB 
392 Loteria Monteiro X13 Goitacazes, 1297, LjA 
393 Loteria Shoping Diamond Mall Olegário Maciel, 1600, Lj S1 e S2 
394 Loteria Zebra de Ouro Cristiano Machado(Estacionamento de Epa) 
395 Loterias Milionária Getúlio Vargas, 426 
396 Luna Papelaria Tenente Brito Melo, 326 
397 Madame Major Modas Julio Pereira da Silva, 11 
398 Madri Lanches (Pulo do Gato) Otoni, 218 

399 Malha Mania Julio Pereira da Silva, 55, Lj 102/103, Cidade 
Nova 

400 ManausArmarinho Manaus 504 Lj B 
401 Mangabeiras Loteria Bandeirantes, 1270, Lj 02 
402 Mani Lanches Ltda Brasil, 749 
403 Mania de Comer Silva Lobo, 1188 

404 Marco Antonio de Castro Reis ( Banca 
Minas Tenis) Bahia, 2246 

405 Maria Fatima Moura (lanchonete) Contorno, 2694 
406 Mercadinho de Roça Silva Lobo, 1965 
407 Mercado das Flores Álvares Cabral, 1328 
408 Mercearia VagVam Augusto de Lima, 1961 
409 Mesplam Lanches (Sem placa) Paracatu, 899 
410 MGTRAN Papelaria Bernardo Guimarães, 1349 
411 Minas Biscoitos Santa Catarina, 64, LjB 
412 Mundo das Fraldas Padre Marinho, 236, Lj104 
413 Mundo Diet Carandaí, 139 
414 Novo Sabor Lanches Sergipe 621 
415 Nuvem de Ouro Carijós, 43 
416 Óptica Visiva Francisco Sales, 1612 
417 Opus André Cavalcante 583 
418 Óticas Carollj. 2 Desembargador Ribeiro da Luz, 259 
419 P & S Informática Contorno, 4689 
420 P.P.N Loterias Brasil, 1529 
421 Padaria Aroma Juvenal Melo Senra, 339 
422 Padaria Flórida Domingos Vieira, 280 
423 Padaria Piu Pane Professor Morais, 505, Lj03 
424 Padaria Santo Pão Silva Lobo, 1694 
425 Padaria Solar dos Pães Padre Rolim, 26 
426 Paelle Casa de Lanches Paraiba, 301 
427 Pain de Ble Panificadora (Trigaria) Afonso Pena, 3000 
428 Paladar Fernandes Tourinho, 1026 
429 Palmeiras Bar Alvares Maciel, 304 
430 Panela de Pedra Tupis, 1647 
431 Panorama Papelaria Afonso Pena, 2701 
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432 Pão com Linguiça Contorno, 9688 
433 Pão da Serra Paraiba, 811 
434 Pão de Casa Aimorés, 335 
435 Pão de Queijo Paty Santa Catarina, 1551 
436 Papelandia Barão de Coromandel, 256 Lj. 03 
437 Papelaria Amapex (Sem placa) Tenente Brito Melo, 270 
438 Papelaria B & C Ltda. Bahia, 573, Lj 01 
439 Papelaria B&C Ltda.(Filial) Amazonas, 471, Lj 03 
440 Papelaria Ceciliana Padre Rolim 622 
441 Papelaria Compasso Pernambuco, 712 
442 Papelaria Drumod Guajajaras, 890 
443 Papelaria e Livraria Luc Almirante Alexandrino, 85 
444 Papelaria Kraft Contorno, 9745 
445 Papelaria Laudoc (Doris) Pasteur, 89 
446 Papelaria Livraria Drumond Aimorés, 420 
447 Papelaria Mapel Tomé de Souza, 1166, savassi 
448 Papelito Pernambuco, 1000,Lj 44,  Inconfidentes 
449 Papeluché Papelaria Gonçalves Dias, 162 
450 Paper Box Contorno, 6582 
451 Papo de anjo Fernandes Tourinho, 101 
452 Paracatu Bar e Restaurante Ltda Augusto de Lima, 1752 
453 Pare Lanches Padre Pedro Pinto, 882 
454 Paulo Marcos Luiz Guarani 20, Lj 22 

455 Pé de Coelho (Chaveiro Júlio) Afonso Pena, 2300, Lj 10 (entrada Rio Grande do 
Norte) 

456 Perla Perez Comidaria Martim de Carvalho, 249 
457 Pezão e Nuza Armarinho Silva Lobo, 2326 
458 Pio XII Lanches Contorno, 9215, Lj 03 
459 Pistache Lanches ( Sem placa ) Martim de Carvalho, 640 
460 Polipaper Papelaria e Livraria (SLM) Ouro Preto, 611, Lj01 
461 Ponta de Lápis Inconfidentes 647/02 
462 Portal Gráfica Digital Barbacena, 248 
463 Post Net Sergipe, 1132 
464 Posto Tigre Brasil 401 
465 Pote de Ouro Loterias Aimorés, 436 
466 Praça dos Milhões LTDA Praça José Cavalini, 18 
467 Praçai Flavio Marques Lisboa, 354 
468 Premiada Loteria Sergipe, 1443 
469 Premium Loterias II Bárbara Heliodora, 24 
470 Prima Lancheria Goitacazes, 1279 
471 Primus Papelaria Doresopolis, 1135 
472 Pulo do Gato Loterias (sem placa) Manaus, 727 
473 Quase Light Brasil 456 
474 QuinkAssistencia Contorno, 9345 
475 Rai Cri Lanches (Tim e Lus) Santa Rita Durão, 321, Lj05 
476 RCR Micro e Cia Julio Pereira da Silva, 22 
477 Realeza Informática Conceição Novaes, 37, Cidade Nova 
478 Rede Magazine Tupis, 1019 
479 Rei da Vitamina Padre Pedro Pinto, 1012 
480 RennoDelikatessen João Pinheiro, 541 
481 Restaurante A Favorita Santa Catarina, 1193 
482 Restaurante da Fia Levir Coelho, 61, StaEfigênia 
483 Restaurante Dom Felicio Otoni, 714 
484 Restaurante Dudinho Matias Cardoso, 333 
485 Restaurante e Pizzaria Barroco Ltda Contorno, 9391 
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486 Restaurante Fogo e Fogão Padre Rolim, 788 
487 Restaurante Goiabinha Assis Chateubriano, 251 
488 Restaurante GoodFood Bernardo Monteiro, 776, Lj01 
489 Restaurante Granola Augusto de Lima, 1850 
490 Restaurante Jeitinho de Minas Barbacena, 513 
491 Restaurante Maria II Mato Grosso, 304 
492 Restaurante Novo Sabor dos Otoni, 222 
493 Restaurante Quente Frio Ceara, 185, Funcionarios 
494 Restaurante Strudell Halls Afonso Pena, 3900 
495 Restaurante Vegatariano San Rô Professor Morais, 651, Funcionários 
496 Restaurante Vila do Sabor Brasil, 40, Lj 03 
497 Rogerio Marcio Lima da Silva - ME Aimores, 67 
498 Rr& L Casa de Biscoitos Viçosa, 624 
499 Sabor a Mi (Sem Placa) Contorno 9725 
500 Sabor da Dinha Silva Lobo, 1308, Lj04 
501 Sabores da Roça Juiz de Fora, 95 
502 Sapataria Mada's Julio Pereira da Silva, 55, Lj101 
503 Sena Premiada Prudente de Morais, 127 
504 Sorvetes Dubom Tupis, 993 
505 Spiral com Café Carandaí, 418,Lj  A 
506 Studio Creare Assis Chateubriano, 422 
507 Sucos Uai Uberaba, 303 
508 Super Banca Barreiro Visconde de Ibituruna, 20 
509 Tabacaria Ideal Guaranis, 155 
510 Taçai Lanches Visconde de Ibituruna, 19 Lj. A 
511 Tele Chaves Tupis Tupis, 1345 
512 Toda Hora Restaurante e Lanchonete Álvares Maciel,290, Lj A 
513 Toksretoksltda Álvares Maciel 331 
514 Top Lanche Timbiras, 3057 

515 Total Tratores do Brasil Senhora de Fatima, 302, Jardim da Oliveiras, 
Contagem 

516 Trailer da Maria Candida Goitacazes, 2055 
517 Trailer Empada do Uai Juiz de Fora, 100 
518 TRANSFÁCIL Rua Aquiles Lobo, 504 , 4º andar 
519 Tropical Pão de Queijo Tamóios, 887 
520 Tropical Savassi Cristovão Colombo, 550 
521 Tropical Savassi II Santa Rita Durão, 846 
522 Unibanca Professor Mário Werneck, 1600 
523 Veterinária (Cãopanhia Pet Shop) Fernandes Tourinho 802 
524 Veterinaria L E M, LTDA Bernado Guimarães 1873 lj. 01 
525 Via Ápia Francisco Sales 898 lj 23 (Extra) 
526 Vila dos Sonhos Coronel Pedro Paulo Penido, 200, Cidade Nova 
527 Ville Box Artigos para Presente Timbiras, 2848, Lj 04, Barro Preto 
528 Vita Derme Silva Lobo, 1339 
529 Volante Da Sorte Brasil, 79 
530 Walmir Jóias Ltda. Desembargador Ribeiro da Luz, 254, LjA 
531 Ws Celular Paracatu, 338 
532 X Pastel Domingos Vieira, 495 
533 Yellou Café Aimorés 1496 
534 Zurick Paraíba, 906 
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ANEXO III 
IDENTIDADE VISUAL DO ROTATIVO DIGITAL

 

 
AQUISIÇÃO DE ROTATIVO DIGITAL IMPRESSO NO PFDV 

(MODELO REFERÊNCIA) 

 

Estacionamento Rotativo Digital 

Comprovante de Pagamento 

Equipamento (EQ):  

Autenticação BHTRANS nº 
 
Adquirido em DD/MM/AAA às 
XXhXXmin 
Ativado em DD/MM/AAA às 
XXhXXmin 
CPF:  

Placa:   

Valor: R$ 4,40 

Distribuidor:  

CNPJ:  
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DIGITAL 

 

IMPRESSO NO PFDV  
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ANEXO IV 
REQUERIMENTO DE AQUISIÇÃO DE ROTATIVO DIGITAL 

 
 
À 
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS 
Gerência de Estacionamento e Logística Urbana – GELUR 
 
 
Chamamento Público n.º 01/2018 
 
 
Termo de Credenciamento n.º _____/2018 
 
 
Objeto: Credenciamento de empresas para distribuição, por meio de tecnologia digital, de créditos 
eletrônicos do Rotativo Digital, aos Postos Fixos de Venda (PFDV), para que estes comercializem os 
Rotativos Digitais aos usuários do estacionamento rotativo nas vias, logradouros e áreas públicas do 
município de Belo Horizonte. 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
........................(nome)..................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

..................................., com sede na ...........................(endereço completo)................., devidamente 

credenciada no Chamamento Público nº. 01/2017, conforme Termo de Credenciamento Nº ........., 

vem requerer à Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS, por meio da 

Gerência de Estacionamento e Logística Urbana – GELUR, a aquisição de ........(Nº de Rotativos 

Digitais/Mínimo de 25.000)...... Rotativos Digitais, nos termos da Cláusula Quarta do referido Termo 

de Credenciamento.  

 
 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do(a) Credenciada  

(Identificação: nome e nº de CNPJ) 
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ANEXO V 
PROCEDIMENTOS DO TESTE DE CONFORMIDADE 

 
1 – DIRETRIZES GERAIS 
 
1.1 – Durante a realização do Teste de Conformidade a BHTRANS irá verificar as funcionalidades do 
equipamento (EQ) bem como validar as transações trocadas entre a avaliada e o Sistema de Gestão 
Rotativo Digital. 
 
1.2 – Todos os testes serão registrados em formulário próprio, apresentado no item 3 deste Anexo. 
 
1.3 – A BHTRANS poderá revisar ou rever o formulário durante a execução do teste. 
 
1.4 – A avaliação deverá verificar se a documentação técnica da proposta e o seu uso atendem aos 
requisitos apresentados no Termo de Referência – Anexo I. 
 
1.5 – No final da avaliação, caso pelo menos um item não atenda o requisito, será devidamente 
registrado no formulário e concedido à avaliada única oportunidade para que seja providenciada, em 
até 15 (quinze) dias úteis, a correção da(s) pendência(s). A BHTRANS irá realizar novamente a 
avaliação na íntegra e não apenas nos itens pendentes. 
 
1.6 – Todas as transações de aquisição, ativação e cancelamento executadas no sistema da avaliada 
deverão ser autenticadas e verificadas por meio do Sistema de Gestão Rotativo Digital. 
 
1.7 – No final de cada procedimento de avaliação será emitido um relatório assinado pela equipe de 
avaliação composta por técnicos da BHTRANS e PRODABEL. 
 
2 – AVALIAÇÃO  
 
2.1 – Os seguintes processos serão testados no Equipamento (EQ):  
 
2.1.1 – Transação de Compra com Ativação Simultânea: avaliação do processo de aquisição com 
ativação simultânea do Rotativo Digital pelo usuário final, desde o pedido feito pelo usuário até a sua 
efetivação com o recebimento das informações no Equipamento (EQ), inclusive a autenticação da 
transação fornecida pelo Sistema de Gestão Rotativo Digital. 
 
 
2.1.2 – Transação de Ativação: avaliação do processo de ativação do Rotativo Digital pelo usuário 
final, através de canal de atendimento disponibilizado pela avaliada, desde o pedido feito pelo usuário 
até a sua efetivação com o recebimento das informações, inclusive a autenticação da transação 
fornecida pelo Sistema de Gestão Rotativo Digital. 
 
2.1.3 – Transação de Ativação de Bônus: avaliação do processo de ativação do bônus pelo usuário 
final, através de canal de atendimento disponibilizado pela avaliada, desde o pedido feito pelo usuário 
até a sua efetivação com o recebimento das informações, inclusive a autenticação da transação 
fornecida pelo Sistema de Gestão Rotativo Digital. 
 
2.1.4 – Processo de cancelamento: cancelamento de transação de aquisição do Rotativo Digital pelo 
PFDV a pedido do usuário final, por meiodo Equipamento (EQ). O cancelamento deverá ser 
registrado no Sistema de Gestão Rotativo Digital e, após autorização da BHTRANS, deverá ser 
concluído pela empresa avaliada e inclusive com envio de comunicado ao usuário final. 
 
2.1.5 – Impressão: verificação de funcionamento da impressora emitindo os comprovantes das 
transações realizadas através do Equipamento (EQ). 
 
2.1.6 – SMS: verificação de funcionamento do SMS emitido ao Usuário Final com o comprovante da 
transação realizada através do Equipamento (EQ). 
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2.1.7 – Serão avaliadas todas as integrações definidas neste documento incluindo as relacionadas ao 
uso do blockchain. 
 
3 – RELATÓRIO DO TESTE DE CONFORMIDADE 
 
I – Pré-requisitos para a realização dos testes:  
 
a) Cadastrar AVALIADA como distribuidor no Sistema de Gestão Rotativo Digital. 
b) Cadastrar Equipamento (EQ) no Sistema de Gestão Rotativo Digital. 
c) Fornecer créditos fictícios do Rotativo Digital para a AVALIADA.  
d) Verificar se os aparelhos fornecidos pela AVALIADA possuem conexão de internet 3G ou superior. 
e) Verificar se os aparelhos fornecidos pela AVALIADA possuem GPS. 
 
II – FORMULÁRIO: 
 
Empresa (PROPONENTE): 
 
Aplicativo: 
Versão: 
 

SO: 

1ª Avaliação: 
 

Reapresentação após 1ª avaliação:  
 

Início do Teste: 
Data:                         Hora: 

Término do Teste: 
Data:                          Hora: 
 

ITEM RESUMO DA FUNCIONALIDADE TESTADA RESULTADO OBSERVAÇÃO 
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ANEXO VI 
MODELO DE CARTA PARA CREDENCIAMENTO 

(Modelo a ser apresentado, se for o caso, na forma da alínea “a” do Item 3.4.2 do Edital) 

Chamamento Público N.º 01/2018. 

 

Objeto: Credenciamento de empresas para distribuição, por meio de tecnologia digital, de créditos 

eletrônicos do Rotativo Digital, aos Postos Fixos de Venda (PFDV), para que estes comercializem aos 

usuários do estacionamento rotativo nas vias, logradouros e áreas públicas do município de Belo 

Horizonte. 

 

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

n°______________________, por seu Representante Legal abaixo assinado, credencia o(a) 

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

_____________, CPF nº _______________________ para participar das reuniões relativas ao 

chamamento 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 proponente 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 3.4 e seus subitens do Edital. 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO E INDICAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA 
(Modelo da declaração a ser apresentada nos termos do subitem 4.3.1 do Edital) 

 
 
À 
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS 
Comissão Permanente de Licitação 
 
 
Chamamento Público n.º 01/2018. 
 
Objeto: Credenciamento de empresas para distribuição, por meio de tecnologia digital, de 
créditos eletrônicos do Rotativo Digital, aos Postos Fixos de Venda (PFDV), para que estes 
comercializem aos usuários do estacionamento rotativo nas vias, logradouros e áreas públicas 
do município de Belo Horizonte. 
 
 
 
........................(nome)..................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cadastro 

nacional de pessoas jurídicas sob o nº ..................................., com sede na 

...........................(endereço completo)................., declara que, nos termos do subitem 4.3.1  do 

Edital de Chamamento Público nº.  01/2018, que constituirá equipe técnica formado por 1(um) 

Gerente e 1(um) Consultor Técnico, pelo que indica os profissionais que seguem: 

 
Gerente 
 
Nome: 
CPF: 
Endereço: 
Telefone: 
E-mail: 
 
Consultor Técnico 
 
Nome: 
CPF: 
Endereço: 
Telefone: 
E-mail: 
 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 

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

(Cargo – CI n.º – CPF) 
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ANEXO VIII 
DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE INTEGRARÁ O QUADRO DA 
PROPONENTE EM EVENTUAL CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 

(Modelo da declaração a ser apresentada nos termos do subitem 4.3.7 do Edital) 
 
 
À 
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS 
Comissão Permanente de Licitação 
 
 
Chamamento Público n.º 01/2018. 
 
Objeto: Credenciamento de empresas para distribuição, por meio de tecnologia digital, de créditos 
eletrônicos do Rotativo Digital aos Postos Fixos de Venda (PFDV) para que estes comercializem aos 
usuários do estacionamento rotativo nas vias, logradouros e áreas públicas do município de Belo 
Horizonte. 
 
 
 
........................(nome)..................., .........(nacionalidade)........., ...................(estado civil)..........., 

..........(profissão)............, documento de identidade nº ..........................., inscrito(a) no CPF sob o nº 

............................................, com endereço residencial na  ...........................(endereço 

completo)................., declaro que integrarei a equipe técnica da ................(nome da empresa 

solicitante)........., inscrita no CNPJ sob o nº ............................................, como .............(Gerente ou 

Consultor Técnico)............., caso a mesma venha a ser credenciada no âmbito do Chamamento 

Público nº. 01/2018. 

 
Declara, ainda, que não sou contratado ou subcontratado, empregado (a) ou servidor (a) ocupante de 

cargo efetivo, comissionado (a) ou de direção e de assessoramento da Administração Direta ou 

Indireta do Município de Belo Horizonte, e que não possuo cônjuge nesta situação. 

 
 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do(a) Profissional 

(Identificação: nome e nº de CNPJ) 
 

  

 



0,00

0,00

0,00 + 0,00

0,00 + 0,00

0,00 + 0,00

VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO:  R$______________________________________________________________

Razão Social da PROPONENTE: ............................................................................................

CNPJ da PROPONENTE: .......................................................................................................

Dados extraídos do Balanço Patrimonial do Exercício de .....................

Nome do Contador Responsável: ........................................................................................

Nº do CRC/UF: ..............................................

Assinatura do Contador Responsável: .......................................................

Nome(s) do(s) Representante(s) Legal(ais) da PROPONENTE: ......................................................

Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) da PROPONENTE: ......................................................

ANEXO IX

ANÁLISE CONTÁBIL E FINANCEIRA

(Anexo a ser apresentado na fase de habilitação, nos termos do subitem 4.3.1 do Edital.)

#DIV/0!

LC - LIQUIDEZ CORRENTE = 

LG - LIQUIDEZ GERAL =

=

=

Ativo Circulante

Passivo Circulante
#DIV/0!=

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG - SOLVÊNCIA GERAL =

=

=
Ativo Total

#DIV/0!
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

=
0,00

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
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ANEXO X 

DECLARAÇÃO EXPRESSA DE QUE A PROPONENTE NÃO EMPREGA 
TRABALHADOR NAS SITUAÇÕES PREVISTAS NO INCISO V DO ART. 27 DA 

LEI FEDERAL Nº. 8.666/93  
(Modelo da declaração a ser apresentada nos termos do item 4.5 do Edital) 

 
 
À 
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS 
Comissão Permanente de Licitação 
 
 
Chamamento Público n.º 01/2018. 
 
Objeto: Credenciamento de empresas para distribuição, por meio de tecnologia digital, de créditos 
eletrônicos do Rotativo Digital, aos Postos Fixos de Venda (PFDV), para que estes comercializem o 
aos usuários do estacionamento rotativo nas vias, logradouros e áreas públicas do município de Belo 
Horizonte. 
 

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 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. 

 
 
Assume, ainda, esta Empresa, inteira responsabilidade pela veracidade de todas as informações 
prestadas. 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 

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

(Cargo – CI n.º – CPF) 
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ANEXO XI 
DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE 

HABILITAÇÃO 
(Modelo da declaração a ser apresentada nos termos do item 4.6 do Edital) 

 
 
À 
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS 
Comissão Permanente de Licitação 
 
Chamamento Público n.º 01/2018 
 
Objeto: Credenciamento de empresas para distribuição, por meio de tecnologia digital, de créditos 
eletrônicos do Rotativo Digital, aos Postos Fixos de Venda (PFDV), para que estes comercializem aos 
usuários do estacionamento rotativo nas vias, logradouros e áreas públicas do município de Belo 
Horizonte. 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
A Empresa ________________________________ CNPJ n°_________, sediada no município de 

___________________, declara, sob as penalidades da Lei, 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. 

 

 
 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 
 
 

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

(Cargo – CI n.º – CPF) 
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ANEXO XII 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(Declaração a ser apresentada nos termos do item 4.7 do Edital) 

Chamamento Público N.º 01/2018 

 

Objeto: Credenciamento de empresas para distribuição, por meio de tecnologia digital, de créditos 
eletrônicos do Rotativo Digital, aos Postos Fixos de Venda (PFDV), para que estes comercializem aos 
usuários do estacionamento rotativo nas vias, logradouros e áreas públicas do município de Belo 
Horizonte. 
 

 

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

n°______________________, por seu Representante Legal abaixo assinado, credencia o(a) 

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

_____________, 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) 

(Cargo – CI n.º – CPF) 
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ANEXO XIII 
SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO E 

COMERCIALIZAÇÃO DO ROTATIVO DIGITAL VIA POSTO FIXO DE VENDA 
(PFDV) 

(Modelo da declaração a ser apresentada nos termos do subitem 4.8 do Edital) 
 
 
À 
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS 
Comissão Permanente de Licitação 
 
 
Chamamento Público n.º 01/2018 
 
Objeto: Credenciamento de empresas para distribuição, por meio de tecnologia digital, de créditos 
eletrônicos do Rotativo Digital, aos Postos Fixos de Venda (PFDV), para que estes comercializem aos 
usuários do estacionamento rotativo nas vias, logradouros e áreas públicas do município de Belo 
Horizonte. 
 
 
........................(nome)..................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

..................................., com sede na ...........................(endereço completo)................., vem requerer à 

Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS por meio da Comissão 

Permanente de Licitação seu credenciamento como distribuidor do Rotativo Digital, declarando total 

conhecimento  e concordância com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. 

 
Declara, ainda, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos para o credenciamento 

previstos no referido Edital. 

 
Declara, finalmente, que não tem em sua equipe, contratado ou subcontratado, empregado(a) ou 

servidor(a) ocupante de cargo efetivo, comissionado(a) ou de direção e de assessoramento da 

Administração Direta ou Indireta do Município de Belo Horizonte, e que não possui cônjuge nesta 

situação. 

 
 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 
 
 

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

(Cargo – CI n.º – CPF) 
 



 

BHTRANS – CH n.º 01/2018 – Anexo XIV – Minuta do Termo de Credenciamento – Página 1 de 7 

ANEXO XIV 
MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 
 

A EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE 
BELO HORIZONTE S/A – BHTRANS, sociedade de 
economia mista municipal situada à Av. Eng. Carlos 
Goulart, n.º 900, Bairro 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 BHTRANS e .......(razão social da 
empresa)................., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o n.º ......................, 
com sede na..................(endereço 
completo)......................., neste ato representada por 
seu(s) Representante(s) Legal(is) ao final 
assinado(s), doravante denominado 
DISTRIBUIDORA, celebram este Termo de 
Credenciamento, 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 Instrumento está vinculado aos termos do Processo Administrativo n.º 01-034.134/18-
08, Chamamento Público n.º 01/2018, que integram este documento, independentemente de 
transcrição. 
 
1.2. A gestão deste Contrato será exercida pela Diretoria de Sistema Viário – DSV da BHTRANS. 
 
1.3. A fiscalização deste Contrato será exercida pela Gerência de Estacionamento e Logística Urbana 
– GELUR da BHTRANS. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1. Credenciamento de empresa para distribuição, por meio de tecnologia digital, de créditos 
eletrônicos do Rotativo Digital, aos Postos Fixos de Venda (PFDV), para que estes comercializem aos 
usuários do estacionamento rotativo nas vias, logradouros e áreas públicas do município de Belo 
Horizonte. 
 
2.2. As especificações e detalhamentos das condições de prestação dos serviços estão descritos no 
Termo de Referência – Anexo I, no Edital e seus anexos.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
3.1. Esta contratação não implica transferência de recursos da BHTRANS para terceiros. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE COMPRA E REMUNERAÇÃO 
 
4.1. A venda de Rotativo Digital para a DISTRIBUIDORADISTRIBUIDORA será de, no mínimo, 
25.000 (vinte e cinco mil) Rotativos Digitais por operação, mediante pagamento à vista, por meio de 
transferência eletrônica para Conta Corrente nº ............., Agência nº ......................, do Banco 
......................, de titularidade BHTRANS. 
 
4.2. No ato da aquisição, a DISTRIBUIDORADISTRIBUIDORA receberá um desconto de 27% (vinte e 
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sete por cento) sobre o valor correspondente ao montante de Rotativos Digitais adquiridos. Para fins 
da aplicação do desconto na aquisição dos Rotativos Digitais sempre considerar-se-á seu preço 
público fixado por meio de Portaria editada pela BHTRANS 
 
4.3. Para fins de aquisição de Rotativos Digitais pela DISTRIBUIDORA o valor será correspondente 
ao valor da folha unitária do estacionamento rotativo de Belo Horizonte, atualmente R$ 4,40 (quatro 
reais e quarenta centavos), nos termos da Portaria BHTRANS DSV N.º 013/2017 de 20 de junho de 
2017 
 
DISTRIBUIDORA 
4.4. A DISTRIBUIDORA deverá, por meio dos PFDV, disponibilizar para o usuário a opção de compra 
de diferentes quantidades de Rotativo Digital para uso imediato. 
 
4.5. A DISTRIBUIDORA deverá, obrigatoriamente, por meio dos PFDV, disponibilizar para o usuário a 
opção de compra de 1 (um) único Rotativo Digital por transação. 
 
4.6. O valor máximo de comercialização do Rotativo Digital pelos PFDV aos usuários finais será 
àquele do preço público fixado em portaria editada anualmente pela BHTRANS. 
 
4.7. A DISTRIBUIDORA deverá preencher o requerimento de compra do Rotativo Digital, conforme 
modelo disposto no Anexo IV, e encaminhá-lo formalmente à Gerência de Estacionamento e 
Logística Urbana – GELUR da BHTRANS, que providenciará a documentação necessária para o 
faturamento. 
 
4.8. Processado o pedido de compra, a Gerência de Orçamentos e Finanças – GEORF da BHTRANS 
enviará Nota Fiscal (NF) à DISTRIBUIDORA, que, por sua vez, diante do recebimento da NF, deverá 
efetuar o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da NF. 
 
4.9. O pagamento para aquisição dos Rotativos Digitais, antes do recebimento, pela 
DISTRIBUIDORA, da Nota Fiscal de faturamento emitida pela BHTRANS, não implica em direito a 
receber as disponibilizações dos Rotativos Digitais. 
 
4.10. Após confirmação do crédito bancário feito pela DISTRIBUIDORA, na conta indicada no item 
4.1, a BHTRANS, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, deverá disponibilizar os créditos à 
DISTRIBUIDORA. 
 
4.11. Em caso de descredenciamento ou encerramento das atividades da DISTRIBUIDORA, as 
partes farão encontro de contas, com relação aos Rotativos Digitais ainda não comercializados e em 
poder da DISTRIBUIDORA. 
 
4.12. Em caso de descredenciamento ou encerramento das atividades da DISTRIBUIDORA, esta 
deverá proceder a devolução integral do valor gasto pelo(s) USUÁRIO(S) que tenha(m) adquirido o(s) 
Rotativo(s) Digital(ais) e, porventura, ainda não tenham realizado sua ativação. Para estes casos a 
BHTRANS não terá nenhum tipo de responsabilidade para com o USUÁRIO final, sendo, a 
DISTRIBUIDORA, única e exclusivamente responsável pela reparação ao prejuízo e futuras 
indenizações que venham a ser requeridas pelo(s) USUÁRIO(S), observado o disposto no item 4.14. 
 
4.14. Quando do encontro de contas previsto no item 4.12, caso seja apurado valor a ser devolvido à 
DISTRIBUIDORA, e, não comprovando esta a devida indenização do(s) USUÁRIO(S) final(is) que 
tenha(m) adquirido o(s) Rotativo(s) Digital(ais) e, porventura, ainda não tenham realizado sua 
ativação, a BHTRANS poderá descontar valor correspondente a(s) indenização(ões) do montante a 
ser devolvido para a DISTRIBUIDORA. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS ATIVIDADES RELACIONADAS 
 
5.1. A DISTRIBUIDORA poderá explorar atividades relacionadas, diretamente ou mediante a 
celebração de contratos com terceiros, em regime de direito privado, desde que a previamente 
autorizado pela BHTRANS e que a exploração comercial pretendida não prejudique os padrões de 
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segurança, qualidade e desempenho do objeto pactuado, bem como seja compatível com as normas 
legais e regulamentares aplicáveis ao credenciamento. 
 
5.2. Para autorização das Atividades Relacionadas, deverá a DISTRIBUIDORA apresentar a proposta 
com os respectivos demonstrativos acerca do investimento previsto, o fluxo de caixa de receitas 
futuras, taxa de retorno, público alvo, proposta de rateio da receita bruta baseada na repartição 
igualitária dos lucros, bem como outras informações que forem necessárias ao melhor 
conhecimento/entendimento do negócio. 
 
5.3. As receitas acessórias decorrentes da exploração de Atividade Relacionada, de que tratam os 
itens 5.1 e 5.2, serão compartilhadas entre a DISTRIBUIDORA e a BHTRANS na proporção de no 
mínimo 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) da receita bruta apurada na exploração da 
Atividade Relacionada, em favor da BHTRANS, observada a repartição igualitária do lucro 
estabelecido no item 5.2. 
 
5.3.1. O pagamento das receitas acessórias decorrentes da exploração de atividade relacionada será 
definido posteriormente pela BHTRANS. 
 
5.3.2. Os percentuais acima indicados poderão ser flexibilizados nas hipóteses em que o 
compartilhamento pré-estabelecido no item acima inviabilize a exploração da Atividade Relacionada 
ou gera ganhos exacerbados por parte da DISTRIBUIDORA. 
 
5.3.3. Entende-se como receita acessória toda receita decorrente da exploração de atividade(s) 
relacionada(s) ao objeto do credenciamento que estiverem diretamente relacionadas aos 
Equipamentos (EQ) e/ou ao Rotativo Digital. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇOES DA DISTRIBUIDORA 
 
6.1. Executar fielmente o objeto, conforme as especificações e prazos estipulados neste Instrumento 
e na legislação pertinente. 
 
6.2. Prover gratuitamente aos PFDV os Equipamentos (EQ) para que estes comercializem os 
Rotativos Digitais aos usuários do estacionamento rotativo de Belo Horizonte. 
 
6. 3. O Equipamento (EQ) deverá prover as funcionalidades descritas no Termo de Referência – 
Anexo I. 
 
6. 4. Transmitir para BHTRANS todas as transações de aquisição e ativação do Rotativo Digital e 
Bônus efetuadas, para fins de autenticação da transação. 
 
6.5. Garantir que o valor do Rotativo Digital comercializado ao usuário final não seja superior ao preço 
público fixado em portaria editada anualmente pela BHTRANS. 
  
6.6. Prestar esclarecimentos e informações sempre que solicitado pela BHTRANS. 
 
6.7. Cumprir sistematicamente as datas e os horários estipulados pela BHTRANS, salvo motivo de 
força maior. 
 
6.8. Responsabilizar-se pelos danos causados a terceiros ou diretamente à BHTRANS, por atos 
decorrentes de sua culpa ou dolo. 
 
6.9. Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por danos e prejuízos que causar, por 
descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto contratado. 
 
6.10. Manter, durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Chamamento Público nº 
01/2017. 
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6. 11. Não transferir ou ceder o Termo de Credenciamento a terceiros, no todo ou em parte, sem o 
prévio e expresso consentimento da BHTRANS. 
 
6. 12. Não caucionar ou utilizar o Termo de Credenciamento em favor de terceiros, no todo ou em 
parte, sem o prévio consentimento da BHTRANS. 
 
6. 13. Elaborar o Termo de Aceitação de Uso do Equipamento (EQ) pelos PFDV. 
 
6. 14. Responsabilizar-se pelo pagamento de tributos e impostos que incidam sobre a operação ora 
avençada, naquilo que a ela couber. 
 
6. 15. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias com seus 
empregados e nas relações com terceiros. 
 
6.16. Iniciar a prestação dos serviços em 15 (quinze) dias úteis, contados da data de assinatura deste 
Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA BHTRANS 
 
7.1. Divulgar em seu site a relação atualizada das empresas DISTRIBUIDORAs para distribuir os 
Rotativos Digitais e os canais de relacionamento disponíveis para receber reclamações e sugestões 
dos USUÁRIOS. 
 
7. 2. Promover ações para incentivar que várias empresas realizem a distribuição de Rotativos 
Digitais, evitando a exclusividade desta prestação de serviço. 
 
7. 3. Efetuar auditorias para verificar se o Termo de Credenciamento está sendo cumprido. 
 
7. 4. Analisar e aprovar em tempo hábil o requerimento de aquisição de Rotativos Digitais. 
 
7.5. Dar o desconto no valor dos créditos adquiridos pela DISTRIBUIDORA, na forma definida neste 
Instrumento. 
 
7.6. Acompanhar as funções e atividades obrigatórias executadas pela DISTRIBUIDORA, 
responsabilizando-se pela aprovação e aceite dos mesmos. 
 
7.7. Julgar se o eventual atraso na execução das funções e atividades encontra-se motivado por 
“Caso Fortuito ou de Força Maior”. 
 
7.8. Deliberar sobre os casos omissos e não previstos, observadas as disposições da Lei Federal nº 
8.666/93 e/ou mediante acordo entre as partes. 
 
7.9. Deliberar quanto à aplicabilidade das sanções previstas neste Termo de Credenciamento, 
inclusive, quanto ao descredenciamento da empresa que deixar de prestar os serviços dentro dos 
padrões desejáveis pela BHTRANS. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS DECLARAÇÕES 
 
8.1. A DISTRIBUIDORA, no ato da assinatura deste Instrumento, declara que obteve todas as 
informações necessárias para o cumprimento de suas obrigações e que realizou os levantamentos e 
estudos necessários para a execução do objeto. 
 
8.2. A DISTRIBUIDORA declara, ainda: 
 
8.2.1. Ter pleno conhecimento de que a BHTRANS poderá também ela própria, ou por meio da 
PRODABEL, proceder à comercialização dos Rotativos Digitais diretamente aos usuários finais. 
 
8.2.2. Ter pleno conhecimento que a BHTRANS continuará a comercializar o cartão rotativo em papel 



 

BHTRANS – CH n.º 01/2018 – Anexo XIV – Minuta do Termo de Credenciamento – Página 5 de 7 

por um prazo de 60 (sessenta) dias prorrogável por igual período ou até que se atinja pelo menos 300 
(trezentos) PFDVs em operação. O prazo constante neste item será contado a partir da data do 
primeiro credenciado para PFDV.  
 
8.2.3. Ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos ao se 
credenciar. 
 
8.2.4. Que o desconto concedido na compra dos Rotativos Digitais é o suficiente para arcar com 
todos os seus investimentos, tributos, custos e despesas. 
 
8.2.5. Que o não atendimento aos padrões desejáveis de prestação de serviço, implicarão em 
sanções administrativas e, até mesmo em seu descredenciamento. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
9.1. Pela inexecução parcial ou total do objeto e demais condições resultantes deste Termo de 
Credenciamento poderão ser aplicadas à DISTRIBUIDORA, garantida a prévia defesa, as sanções 
relacionadas a seguir, nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e, no que couber, o disposto no 
Decreto Municipal nº 15.113/2013. 
 
9.1.1. Advertência; 
 
9.1.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente à aquisição de 25.000 (vinte e 
cinco mil) Rotativos Digitais, pelo descumprimento do disposto no item 6.5 deste Termo de 
Credenciamento 
 
9.1.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à aquisição de 25.000 (vinte e 
cinco mil) Rotativos Digitais pelo descumprimento do disposto no item 6.3 deste Termo de 
Credenciamento. 
 
9.1.4. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor correspondente à aquisição de 25.000 (vinte e 
cinco mil) Rotativos Digitais pelo descumprimento das demais condições/exigências previstas no 
Termo de Referência – Anexo I. 
 
9.1.5. O não pagamento da multa dentro do prazo implica em suspensão ao direito de adquirir novos 
Rotativos Digitais. 
 
9.1.6. O atraso injustificado no pagamento da multa por superior a 30 (trinta) dias corridos será 
considerado como inexecução total deste Termo de Credenciamento, devendo rescindir-se os 
instrumentos respectivos, salvo razões de interesse público devidamente explicitadas no ato da 
autoridade competente pelo CREDENCIAMENTO. 
 
9.1.7. A aplicação de 3 (três) multas decorrentes de fatos ocorridos em período de 1 (um) ano, será 
considerado como inexecução total deste Termo de Credenciamento, devendo rescindir-se os 
instrumentos respectivos, salvo razões de interesse público devidamente explicitadas no ato da 
autoridade competente pelo CREDENCIAMENTO. 
 
9.1.8.  As multas previstas nesta Cláusula não possuem caráter compensatório e o seu pagamento 
não eximirá a DISTRIBUIDORA da responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou 
prejuízos causados. 
 
9.1.9. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente a outras sanções administrativas. 
 
9.1.10. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido na Gerência de Orçamentos e Finanças – 
GEORF da BHTRANS no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação. 
 
9.1.11. A DISTRIBUIDORA estará sujeita, ainda, a suspensão temporária de participação em licitação 
e do impedimento de contratar com a Administração e a declaração de inidoneidade para licitar ou 
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contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei Federal Nº 8.666/93 e do Decreto 
Municipal Nº 15.113/2013.  
 
9.2. Sem prejuízo da aplicação de outras penalidades, a DISTRIBUIDORA poderá ser 
descredenciada, de acordo com a gravidade da ocorrência, nos seguintes casos: 
 
9.2.1. Omitir ou prestar informações falsas no credenciamento; 
 
9.2.2. Prestar serviços em desconformidade com as especificações e detalhamentos constantes 
neste Instrumento e no Termo de Referência – Anexo I; 
 
9.2.3. Ser advertido por 2 (duas) ou mais vezes em um prazo de 6 (seis) meses. 
 
9.2.4. Omitir ou prestar informações inverídicas sobre a condição de venda dos Rotativos Digitais, 
que resultem na posterior desistência do usuário em realizar a compra; 
 
9.2.5. Não solucionar pelo menos 90% (noventa por cento) das reclamações recebidas pelos canais 
de comunicação de atendimento ao USUÁRIO dentro de 30 dias úteis; 
 
9.2.6. Deixar de atender as funcionalidades definidas para os Equipamentos (EQ). 
 
9.3. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, garantidos os princípios da 
ampla defesa e do contraditório, devendo os procedimentos de aplicação das sanções administrativas 
seguir o rito previsto no art. 25 e seguintes do Decreto Municipal n.º 15.113/2013. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E VIGÊNCIA 
 
10.1. O prazo de vigência deste Instrumento será até ____/ ____/ _______, contados da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, conforme legislação vigente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO E DA RESCISÃO 
 
11.1.  Este Termo de Credenciamento resultará extinto ao término do prazo de sua vigência. 
 
11.2. A BHTRANS poderá rescindir administrativamente o presente Instrumento, 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. 
 
11.3. O presente Termo de Credenciamento poderá ser rescindido a qualquer tempo pelas partes 
mediante prévio aviso, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e após a comprovação de que 
todos os Rotativos Digitais comercializados foram utilizados ou devolvidos aos usuários, não restando 
Rotativos Digitais pendentes de utilização. 
 
11.4. A rescisão deverá respeitar o devido processo legal, e poderá ser cumulada com a aplicação 
outras penalidades, sem prejuízo da cobrança extrajudicial e/ou judicial dos danos decorrentes da 
referida rescisão.  
 
11.5. Configuram hipóteses de rescisão caso a DISTRIBUIDORA venha: 
 
11.5.1 infringir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Termo de Credenciamento; 
 
11.5.2. entrar em regime de falência, dissolver-se ou extinguir-se; 
 
11.5.3. transferir ou ceder o presente Termo a terceiros, no todo ou em parte, sem o consentimento 
da BHTRANS; 
 
11.5.4. recusar-se a receber qualquer ordem ou instrução para melhor execução deste 
Credenciamento, insistindo em fazê-lo com imperícia ou desleixo; 
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11.5.5. deixar de executar o serviço, abandonando-o ou suspendendo-o por mais de 12 (doze) meses 
consecutivos, salvo por motivo de força maior, desde que haja comunicação prévia e imediata a 
DISTRIBUIDORA; 
 
11.5.6. deixar de comprovar o regular cumprimento de suas obrigações trabalhistas, tributárias e 
sociais; 
 
11.5.7. ser declarada inidônea e/ou suspensa e/ou impedida do direito de licitar ou contratar com a 
Administração Municipal; 
 
11.5.8. subcontratar total ou parcialmente o objeto pactuado, associar-se com outrem, praticar fusão, 
cisão ou incorporação, exceto na hipótese de serviço secundário que não integre a essência do 
objeto, desde que expressamente autorizada pela BHTRANS, mantida em qualquer caso a integral 
responsabilidade da DISTRIBUIDORA; 
 
11.5.9. demais hipóteses previstas na legislação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. O presente Termo de Credenciamento poderá ser alterado por acordo entre as partes para 
possibilitar a inclusão de novas funcionalidades ao Equipamento (EQ). 
 
12.2. A publicação do extrato do presente Termo de Credenciamento no Diário Oficial do Município – 
DOM, ocorrerá por conta e ônus da BHTRANS. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
 
13.1. As partes elegem o foro da comarca de Belo Horizonte/MG, renunciando expressamente a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, por acharem assim justas e contratadas, assinam o presente Termo de Credenciamento em 3 
(três) vias de igual teor e forma, diante das testemunhas abaixo indicadas, que também o assinam. 
 
 
Belo Horizonte,           de _____________  de 201___. 
 
 
 
 
 
__________________________________________         _____________________________ 

 (Nome) 
(Cargo) 

DISTRIBUIDORA 

Celio Freitas Bouzada 
Presidente 
BHTRANS 

 
 
 

 
Testemunhas: 

 

 

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

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

 


