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CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 01/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01-072.068/21-15 

 

• OBJETO: Credenciamento de empresas para implantação, instalação, manutenção e operação 
de Sistemas de Compartilhamento de Bicicletas com Estação no Município de Belo Horizonte. 

• FUNDAMENTAÇÃO: A Prefeitura de Belo Horizonte, através da BHTRANS, com o intuito de 
ampliar o atendimento à cidade por meio de sistemas de compartilhamento de bicicletas, 
publicará, novamente Chamamento Público para o credenciamento de empresas para 
implantação, instalação, manutenção e operação de Sistemas de Compartilhamento de 
Bicicletas com Estação no Município de Belo Horizonte. 

• PRAZO E ENDEREÇO PARA ENTREGA DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS PARA 
HABILITAÇÃO:  

PRAZO: Do dia 11/01/2022 ao dia 07/04/2022. (dias úteis). 

HORÁRIO: Das 9h às 12 horas e das 13h30 às 17 horas.  

ENDEREÇO: Sala da GECOL/CPL – BHTRANS – Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 
1, Bairro Buritis, Belo Horizonte – MG, CEP: 30.455-902. 

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

• REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília. 

• CONSULTAS E/OU ESCLARECIMENTOS: Até 2 (dois) dias úteis antes da data inicial fixada 
para a entrega do envelope dos documentos para habilitação, exclusivamente através do e-mail: 
bhtrans.cpl@pbh.gov.br, 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 e divulgados na internet, 
através do site https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes. 

• INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO: As informações sobre o andamento deste 
Chamamento e os resultados dos julgamentos e de recursos, se houver, serão publicados 
unicamente no DOM e disponibilizados na internet no site https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes. 

• SITE PARA CONSULTAS E DOWNLOAD DO EDITAL: https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes. 

• SITE DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE – DOM: https://dom-
web.pbh.gov.br. 

• IMPUGNAÇÃO AO 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 
Capítulo 8 deste Edital. 

mailto:bhtrans.cpl@pbh.gov.br
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PREÂMBULO 

 
A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS, por sua Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, designada pela Portaria BHTRANS DPR n.º 160/2020 de 18 de 
dezembro de 2020, torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto o 
Chamamento Público nº 01/2021, com a finalidade de credenciar empresas para implantação, 
instalação, manutenção e operação de Sistemas de Compartilhamento de Bicicletas com Estação no 
Município de Belo Horizonte, nos termos da Lei Federal n.º 13.303/2016, no Regulamento Interno de 
Licitações e Contratos da BHTRANS e demais legislações aplicadas. 
 

CAPÍTULO 1 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

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

1.1.1 – As respostas, quando de caráter geral, serão disponibilizadas através da internet 
(https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes) e/ou publicadas no DOM. 
 

1.1.2 – 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) 
Proponente(s) através de e-mail. 
 

Integram este Edital: 
 

Anexo I  – Termo de Referência 

   Apêndice I – Requisitos Mínimos para o Sistema de Compartilhamento de Bicicleta com 
   Estação no Município de Belo Horizonte 

   Apêndice II – Minuta do Termo de Confidencialidade 

Anexo II – Modelo de Carta para Credenciamento de Representante 

Anexo III – Declaração de Empregador 

Anexo IV – Declaração de Superveniência 

Anexo V – Declaração de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada 

Anexo VI – Solicitação de Credenciamento 

Anexo VII – Modelo de Declaração em Cumprimento ao artigo 49-B da Lei Orgânica do 
  Município de Belo Horizonte 

Anexo VIII – Minuta do Termo de Credenciamento 

CAPÍTULO 2 
OBJETO 

 

 

2 – OBJETO 

2.1 – Credenciamento de empresas para implantação, instalação, manutenção e operação de 
Sistemas de Compartilhamento de Bicicletas com Estação no Município de Belo Horizonte. 

2.1.1 – O objeto está dividido em 09 (nove) lotes de regiões administrativas do município de Belo 
Horizonte, conforme quadro abaixo: 
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LOTE REGIÃO  

01 Venda Nova 

02 Pampulha 

03 Nordeste 

04 Leste 

05 Norte 

06 Barreiro 

07 Oeste 

08 Noroeste 

09 Centro-Sul 

                 Quadro 01 – Número do lote por Região Administrativa do município de Belo Horizonte.  
                   Fonte: BHTRANS (2017)  

2.1.2 – A PROPONENTE poderá solicitar o credenciamento para instalação de sistemas de 
compartilhamento de bicicletas em 01 (um) ou mais lotes. 

2.1.3 – A PROPONENTE/CREDENCIADA poderá solicitar o credenciamento para instalação de 
Sistema de Compartilhamento de Bicicletas com Estação em qualquer um dos 09 (nove) lotes 
descritos, inclusive para o Lote 02, considerando os seguintes requisitos e parâmetros: 

a) Mínimo de 10 (dez) estações por sistema; 

b) Cada estação deverá ter no mínimo 05 (cinco) bicicletas; 

c) Sistema mínimo com 50 (cinquenta) bicicletas. 

d) Coeficiente de Vagas para Bicicleta igual a 1,8 (Um vírgula oito), ou seja, 1,8 (uma vírgula oito) 
vagas para cada bicicleta. 

2.1.4 – Dá-se ciência de que há uma empresa já credenciada para o lote 02, nos termos do Contrato 
2531/19, sendo-lhe facultada a adesão a esse credenciamento, nos termos do subitens 2.1.5 a 
2.1.5.2.  

2.1.5 – A atual credenciada pode apresentar carta de intenção em aderir a este credenciamento, sem 
necessidade de nova proposta, desde que mantidas as atuais condições contratuais em relação aos 
locais e quantitativos previstos. 

2.1.5.1 – Na hipótese supra, o Termo de Credenciamento vigente será rescindido e será firmado um 
novo instrumento, fundamentado no Termo de Referência – Anexo I e seus Apêndices. 

2.1.5.2 – Para a rescisão prevista no subitem acima, é necessário que a Credenciada esteja quite 
com suas obrigações, pecuniárias e obrigacionais, e apresente a regularidade fiscal, nos termos 
previstos neste Edital. 

2.2 – As especificações e detalhamentos das condições para prestação dos serviços estão descritos 
no Termo de Referência – Anexo I, nos Requisitos Mínimos para o Sistema de Compartilhamento de 
Bicicleta com Estação no Município de Belo Horizonte – Apêndice I, na Minuta do Termo de 
Confidencialidade – Apêndice II e na Minuta do Termo de Credenciamento – Anexo VIII. 

2.2.1 – O plano de negócios e a documentação técnica/proposta a serem apresentados pela 
Proponente complementarão as especificações e detalhamentos constantes nos documentos 
relacionados no subitem anterior. 
 

CAPÍTULO 3 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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3.1 – PODERÃO PARTICIPAR DO PRESENTE CHAMAMENTO PÚBLICO  

 

3.1.1 – Poderão participar do presente Chamamento Público as pessoas jurídicas, legalmente 
constituídas, isoladamente ou em forme de consórcio, que operem no ramo do objeto, desde que 
satisfaçam as exigências deste Edital e seus Anexos. 
 

3.2 – IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO 
 

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-se em qualquer uma das 
seguintes situações: 

a) com falência decretada; 

b) empresas estrangeiras sem funcionamento no país. 

c) cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor 
ou empregado da BHTRANS; 

d) em suspensão temporária e impedidas de licitar ou contratar com a Administração Municipal de 
Belo Horizonte e/ou suas Unidades descentralizadas e/ou vinculadas; 

e) declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela Administração Municipal 
de Belo Horizonte e/ou suas Unidades descentralizadas e/ou vinculadas, enquanto perdurarem os 
efeitos da sanção; 

f) constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea; 

g) cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea; 

h) constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou 
declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

i) cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada 
inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

j) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma 
natureza, de empresa declarada inidônea. 

3.2.1.1 – Aplica-se a vedação prevista no item 3.2.1: 

a) à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação 
dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante; 

b) a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com: 

b.1) dirigente da BHTRANS; 

b.2) empregado da BHTRANS cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela 
licitação ou contratação; 

b.3) autoridade do ente público a que BHTRANS esteja vinculada. 

c) cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido 
seu vínculo com a BHTRANS ou contratante há menos de 6 (seis) meses. 

3.2.1.2 – O fornecedor incluído no cadastro referido no art. 37 da Lei Federal n° 13.303 de 2016 não 
poderá disputar licitação ou participar, direta ou indiretamente, da execução do Termo de 
Credenciamento. 

3.2.1.2.1 – Serão excluídos do cadastro referido no subitem anterior, a qualquer tempo, fornecedores 
que demonstrarem a superação dos motivos que deram causa à restrição contra eles promovida. 

3.2.2 – A observância das vedações dos subitens 3.2.1 a 3.2.1.2 é de inteira responsabilidade da 
Proponente que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis. 
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3.3 – CONDIÇÕES DE ENDEREÇAMENTO E PROTOCOLIZAÇÃO DO ENVELOPE 
 

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

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 dizeres: 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 01/2021 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO/CREDENCIAMENTO 

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

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

                    30455-902 – Belo Horizonte/MG 
 

Nome/Razão Social da Empresa 
CNPJ / Telefone(s) / E-mail 

3.3.3 – A protocolização do envelope fora do prazo estabelecido determinará o impedimento da 
participação da Proponente. 

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

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 limite e hora definidos, 
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 MANDATÁRIOS DAS PROPONENTES 

3.4.1 – A(s) Proponente(s) poderá(ão) indicar um representante para intervir em qualquer fase do 
procedimento de credenciamento e responder, para todos os efeitos, no presente momento ou a 
posteriori, por sua representada. 

3.4.2 – O instrumento que comprovará a representatividade da Proponente será: 

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

b) Para Proprietário: sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente da PROPONENTE, 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 – 
Anexo II ou Instrumento Público ou Particular de Procuração. 

c) Para Proprietário: sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente da PROPONENTE, 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 
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assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

3.4.3 – Nas hipóteses de representação mediante Instrumento Particular de Procuração ou Carta de 
Credenciamento – Anexo II, deverá ser apresentada documentação que lhe(s) comprove(m) a 
titularidade dos poderes necessários à constituição do procurador ou representante credenciado 
(Estatuto, Contrato Social, etc.). 

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-se. 

3.4.5 – No caso de Consórcio, as empresas dele integrantes deverão ser representadas pela 
empresa líder 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-se representar por 
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 perante a Comissão Permanente de Licitação. 

3.4.7 – Os documentos indicados no item 3.4 e seus subitens poderão ser apresentados no original, 
em fotocópias autenticadas 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 
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, acompanhados de documentos de 
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 civis, acompanhada de prova de diretoria 
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 Proponentes que optarem pela participação em forma de Consórcio 
deverão apresentar, além dos documentos exigidos de todas as empresas participantes, o seguinte: 

4.1.5.1 – 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 
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do Chamamento Público quanto na de execução do Contrato; 

d) a empresa Proponente consorciada não poderá participar neste Chamamento Público em mais 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/Distrital e Municipal (Tributos 
Mobiliários e Imobiliários) 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 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 
Fazenda/Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

4.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

4.3.1 – Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da empresa Proponente. 

4.4 – CAPACITAÇÃO E IDONEIDADE TÉCNICA 

4.4.1 – Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 
privado, que comprove(m) que a Proponente prestou serviços de implantação, instalação, 
manutenção e operação de Sistemas de Compartilhamento de Bicicletas para uso da população em 
geral com, no mínimo, 3 (três) estações. 

4.4.1.1 – Caso a Proponente seja consórcio o documento exigido no subitem 4.4.1 poderá ser 
apresentado por qualquer uma de suas integrantes. 

4.4.1.2 – Os Atestados deverão conter informações que permitam a identificação do emitente. 

4.4.1.3 – Se no texto dos Atestados não houver elementos suficientes para permitir sua análise, a 
Proponente poderá anexar a eles outro documento que possa esclarecer esses dados, tais como 
Contratos, Termos Aditivos ou Declaração de seus emitentes, de modo a complementar as 
informações emanadas dos Atestados. 

4.4.2 – Os atestados poderão ter seus quantitativos somados, caso os serviços neles referidos 
tenham sido executados em datas concomitantes. 

4.5 – DECLARAÇÃO expressa de que a Proponente não emprega trabalhador nas situações 
previstas no Inc. I do art. 71 do Regulamento Interno de Licitações e contratos da BHTRANS, 
acrescido pela Lei Federal n.º 9.854/99, assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) da Proponente, 
conforme modelo constante no Anexo III. 

4.6 – DECLARAÇÃO de que está ciente da obrigatoriedade de informar, se for o caso, a 
superveniência de fato impeditivo da sua habilitação, assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) da 
Proponente, conforme modelo constante no Anexo IV. 

4.7 – DECLARAÇÃO de beneficiário da Lei Complementar nº 123/2006, assinada pelo(s) 
representante(s) legal(ais) da Proponente, conforme modelo Anexo V, no caso de beneficiário. 

4.8 – SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO para instalação, manutenção e operação de sistemas 
de compartilhamento de bicicletas com Estação no Município de Belo Horizonte, devidamente 
preenchido e assinado pelo(s) representante(s) legal(ais) da Proponente, conforme modelo constante 
no Anexo VI. 
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4.9 – PLANO DE NEGÓCIOS, em conformidade com o disposto no item 4.2 do Termo de Referência 
– Anexo I. 

4.10 – DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA/PROPOSTA, em conformidade com o disposto no item 6 do 
Termo de Referência – Anexo I e com os critérios dispostos no Apêndice I. 

4.11 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À HABILITAÇÃO 

4.11.1 – CADASTRO NO SUCAF 

4.11.1.1 – Os documentos relacionados nos subitens 4.2.1 a 4.3.1 poderão ser substituídos 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. 

4.11.1.2 – A Proponente poderá estar habilitada em qualquer linha de fornecimento (material e/ou 
serviços).  

4.11.1.2.1 – Caso a Proponente seja convocada para assinar o Termo de Credenciamento, esta 
deverá comprovar cadastro no SUCAF em conformidade com o item 7.2 deste Edital. 

4.11.1.3 – 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 de Registro Cadastral – CRC. 

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

4.11.1.4 – A CPL não aceitará recibo de protocolo de documentos, em substituição ao comprovante 
de cadastro no SUCAF. 

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

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(ão) ser 
apresentado(s) em nome da Proponente, com CNPJ da matriz e/ou da filial. 

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 participarem 
reunidas em forma de Consórcio. 

4.11.3 – As empresas que participarem na forma de Consórcio deverão apresentar toda a 
documentação relacionada neste Capítulo, ressalvada a hipótese prevista no subitem 4.4.1.1. 

4.11.4 – Os documentos solicitados poderão ser apresentados no original, em fotocópias 
autenticadas na forma da Lei, ou em publicação em jornal da Imprensa Oficial. 

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

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

4.11.4.2.1 – Na ausência de apresentação ou de vigência dos documentos eletrônicos indicados no 
item 4.2 e seus subitens, a CPL poderá consultar os sites dos órgãos emissores para sua emissão, 
incluindo o SUCAF, juntando-os aos autos. 
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4.11.4.2.2 – A BHTRANS não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade do acesso ao 
documento nos sites eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, hipótese e 
que, em face do não saneamento das falhas constatadas, a Proponente será inabilitada. 

4.11.4.3 – Em caso de dúvida quanto à autenticidade ou validade de documento, a Comissão 
Permanente de Licitação concederá a Proponente o prazo de 2 (dois) dias úteis para apresentação 
do documento original, ou em cópia autenticada por cartório competente ou por empregado da 
BHTRANS, por publicação em órgão da imprensa oficial ou obtidos pela internet em sítios oficiais do 
órgão emissor. 

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

4.11.6 – As certidões e demais documentos que possuem validade deverão estar com vigência plena 
na data de apresentação do envelope. 

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

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

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

4.11.7.2 – 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 habilitada, 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. 

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

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

4.11.7.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 4.11.7.2 ou, se for o 
caso, no subitem 4.11.7.3, implicará decadência do direito à assinatura do Termo de 
Credenciamento, sendo facultado à Administração convocar as Proponentes remanescentes. 

4.11.8 – Para efeito do julgamento da habilitação, a CPL considerará como referência para a 
validação dos documentos a data de apresentação do envelope. 

4.11.9 – Após apresentação do envelope não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente 
de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

CAPÍTULO 5 
PROCEDIMENTOS 

5.1 – A Comissão Permanente de Licitação – CPL procederá ao julgamento da habilitação da(s) 
Proponente(s), nos termos deste Edital, em especial do Capítulo 4. 

5.1.1 – Os documentos previstos nos itens 4.4.1, 4.9 e 4.10 serão avaliados pela Coordenadoria de 
Sustentabilidade e Meio Ambiente – CSMA e/ou pela Gerência de Planejamento da Mobilidade – 
GEMOB da BHTRANS, que deverá encaminhar um parecer para a CPL publicar o resultado. 
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5.2 – A(s) Proponente(s) que deixar(em) de atender às exigências deste Edital será(ão) declarada(s) 
inabilitada(s). Neste caso, será concedido o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 
publicação do resultado, para regularização e reapresentação de novo envelope com a 
documentação exigida no Capítulo 4, desde que seja dentro do período informado na folha de rosto 
deste Edital. 

5.3 – A(s) Proponente(s) que atender(em) todos às exigências para habilitação previstas neste Edital 
será(ão) considerada(s) habilitada(s). 

5.4 – O resultado de habilitação ou inabilitação será feito mediante publicação do Diário Oficial do 
Município – DOM e no site https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes. 

5.5 – A Proponente, convocada para prestar qualquer esclarecimento adicional, deverá fazê-lo no 
prazo determinado pela CPL, sob pena de impedimento ao credenciamento. 

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

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

5.8 – A CSMA/GEMOB poderá, na avaliação dos documentos previstos nos itens 4.4.1, 4.9 e 4.10, 
desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo. 

5.9 – A CPL ou CSMA/GEMOB poderá solicitar parecer técnico de outras áreas da BHTRANS para 
subsidiar as suas decisões. 

CAPÍTULO 6 
DO CREDENCIAMENTO 

6.1 – Inexistindo manifestação recursal contra o(s) resultado(s) de habilitação, a(s) Proponente(s) que 
tenha(m) sido habilitada(s) será(ão) considerada(s) apta(s) a se credenciar(em) pela Diretora de 
Finanças e Controle da BHTRANS. 

6.2 – Impetrado recurso, após decidido e divulgada a decisão, a Diretora de Finanças e 
Controle da BHTRANS considerará apta(s) a se credenciar(em) a(s) Proponente(s) que tenha(m) 

sido habilitada(s). 

6.3 – O resultado com a relação da(s) Proponente(s) apta(s) a se credenciar(em) será publicado nos 
sites do Diário Oficial do Município – DOM e da PBH. 

CAPÍTULO 7 
PROCEDIMENTOS PARA O CREDENCIAMENTO 

7.1 – Após a publicação da(s) empresa(s) apta(s) a se credenciar(em), a(s) mesma(s) será(ão) 
convocada(s) pela Gerência de Compras, Contratos e Licitações – GECOL da BHTRANS para 
assinatura do Termo de Credenciamento (Anexo VIII) no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis 
contados da convocação, sob pena de decair o direito ao credenciamento, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital. 

7.2 – A assinatura do Termo de Credenciamento ficará condicionada à apresentação, pela(s) 
Proponente(s), dos seguintes documentos à BHTRANS: 

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, esta ficará obrigado a comprovar, antes da 
celebração do Termo de Credenciamento, a constituição e o registro do Consórcio, nos termos do 
compromisso assumido; 

b) Instrumento Público ou Particular de Mandato, outorgando poderes ao signatário da contratação, 
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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; 

d) Declaração de cumprimento ao artigo 49-B da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, 
assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) da Proponente, conforme modelo constante no Anexo VII; 

e) Apresentação de declaração específica sobre o respeito e atendimento de todas as características, 
parâmetros e requisitos técnicos e legais abrangidos pelo Sistema de Compartilhamento de Bicicletas 
com Estação, de acordo com o disposto no subitem 2.8.5 do Apêndice I – Requisitos Mínimos para o 
Sistema de Compartilhamento de Bicicleta com Estação no Município de Belo Horizonte; 

f) Termo de Confidencialidade, conforme Modelo do Apêndice II, assinada pelo(s) representante(s) 
legal(ais) da Proponente. 

 7.2.1.1 – 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 
endereço: 

- 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 – 
SMAGEA. 
Endereço: Rua Espírito Santo, 605 - 14º andar - Bairro Centro - CEP 30.160-919. 
Telefone: 0xx 31 3277-4677. 
e-mail: gemec@pbh.gov.br 

7.3 – O prazo previsto no item 7.1 poderá ser prorrogado se solicitado durante o seu transcurso pela 
Proponente e desde que decorra de motivo justificado, aceito pela BHTRANS. 

7.4 – A recusa injustificada em assinar o Termo de Credenciamento dentro do prazo previsto no item 
7.1 será configurada como descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a Proponente 
infratora às sanções legais cabíveis. 

7.5 – O descumprimento do disposto na alínea “c” do item 7.2 será configurado como 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a Proponente infratora às sanções legais 
cabíveis. 

CAPÍTULO 8 
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

8.1 – CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES 

8.1.1 – 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. 

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

a) ser dirigida à Comissão Permanente de Licitação; 

b) conter razão social, CPF/CNPJ e endereço, telefone e e-mail do impugnante, rubricada 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 
pública; 

c) ser encaminhada para o e-mail bhtrans.cpl@pbh.gov.br, até às 17h30 do dia de seu vencimento. 

8.1.3 – A CPL não se responsabilizará por impugnações encaminhadas para outros endereços 

mailto:gemec@pbh.gov.br
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eletrônicos (e-mails), caso não tenha sido acusado recebimento e que, por isso, sejam intempestivos 
ou não sejam recebidos. 

8.1.4 – A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem 8.1.1, não a 
caracterizará como tal, recebendo tratamento como mera informação. 

8.1.5 – As repostas às impugnações serão disponibilizadas aos interessados no site 
https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes, no link correspondente a este Edital. 

8.1.6 – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital aquele que, tendo-o aceitado sem objeção, 
venha a apontar, após o prazo indicado no subitem 8.1.1, falhas ou irregularidades que o viciariam, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

8.2 – CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES 

8.2.1 – A Proponente poderá apresentar recurso contra o resultado do julgamento dos documentos 
para habilitação e nos casos de anulação e revogação do certame. 

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

8.2.3 – O recurso (e respectivas contrarrazões) deverá obedecer aos seguintes requisitos, sob pena 
de não ser conhecido: 

a) ser dirigido à Diretora de Finanças e Controle 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 – DOM; 

b) ser dirigido à Diretora de Finanças e Controle da BHTRANS, nos casos de anulação ou revogação, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação dos atos; 

c) ser apresentado em uma via, contendo razão social, CNPJ e endereço, telefone e/ou e-mail 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 pública; 

d) ser protocolizado na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, à Av. Engenheiro Carlos 
Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte – MG, CEP: 30.455-902, ou encaminhada 
para o e-mail bhtrans.cpl@pbh.gov.br, até às 17h30 do dia 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 (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 Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, à Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, 
Belo Horizonte – MG, CEP: 30.455-902, em até 2 (dois) dias úteis a contar da interposição dos 
mesmos. 

8.2.3.1 – 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. 

8.2.4 – A intimação dos atos referidos na alínea “b” do subitem 8.2.3 será feita mediante publicação 
no Diário Oficial do Município – DOM. 

8.2.5 – As Proponentes poderão desistir do direito de recorrer antes do decurso de prazo, por meio 
de comunicação expressa à Comissão Permanente de Licitação – CPL. 

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

8.2.7 – O recurso será julgado nos termos da lei. 

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

mailto:bhtrans.cpl@pbh.gov.br
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CAPÍTULO 9 
FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO 

9.1 – A gestão do Termo de Credenciamento será exercida pela Diretoria de Planejamento e 
Informação – DPI, com apoio técnico-operacional da Diretoria de Ação Regional e Operação – DRO, 
ambas da BHTRANS. 

9.2 – A fiscalização do Termo de Credenciamento será exercida pela Gerência de Planejamento da 
Mobilidade – GEMOB/CSMA/SUPI/DPI, com apoio técnico-operacional da Gerência de Apoio e 
Operações Especiais – GAOPE/SUOP/DRO, ambas da BHTRANS. 

CAPÍTULO 10 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

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

CAPÍTULO 11 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1 – As sanções administrativas estão descritas na Minuta do Termo de Credenciamento – Anexo 
VIII. 

CAPÍTULO 12 
OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

12.1 – As obrigações da(s) Credenciada(s) e da BHTRANS estão previstas na Minuta do Termo de 
Credenciamento – Anexo VIII. 

CAPÍTULO 13 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – As dúvidas surgidas na aplicação deste Edital serão esclarecidas pela CPL, respeitada a 
legislação pertinente, facultando-se aos interessados formularem consultas à Comissão, por escrito 
através do e-mail: bhtrans.cpl@pbh.gov.br, até o 2º (segundo) dia útil antes da data inicial fixada para 
o recebimento do envelope de documentos para habilitação. 

13.2 – As repostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão disponibilizadas aos 
interessados no site https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes, no link correspondente a este Edital. 

13.3 – A CPL poderá submeter os pedidos de esclarecimentos ou as impugnações para 
apreciação/análise da área solicitante ou de área técnica da BHTRANS visando subsidiar as suas 
decisões, mediante parecer fundamentado. 

13.5 – As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações vincularão os participantes e a 
Administração. 

13.6 – A Proponente 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 
inabilitação do interessado, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis., 

13.7 – Na análise da documentação, a CPL poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico 
de profissionais ou entidades especializadas. 

13.8 – Fica entendido que toda a documentação apresentada pelas 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. 

13.9 – A CPL, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o 
Chamamento Público, e relevar omissões ou erros formais, observados na documentação, desde que 
não contrariem a 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. 
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13.10 – O não cumprimento da diligência ensejará a inabilitação da Proponente. 

13.11 – A participação da Proponente implica no conhecimento integral dos termos e condições 
inseridas neste Edital e seus Anexos, bem como das demais normas legais que disciplinam a 
matéria. 

13.12 – O presente Chamamento Público não importa, necessariamente, em credenciamento, 
podendo a BHTRANS revogá-lo, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de 
fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou provação, mediante ato 
escrito e fundamentado. 

13.13 – O presente Chamamento Público não garante exclusividade às empresas credenciadas 
podendo, a critério exclusivo da BHTRANS, ser aberto novo Chamamento Público com a mesma 
finalidade. 

13.15 – A Credenciada não poderá: 

13.15.1 – Subcontratar total ou parcialmente o objeto contratado. 

13.15.2 – Associar-se com outrem, realizar fusão, cisão, incorporação ou integralização de capital, 
salvo com expressa autorização da BHTRANS. 

13.16 – A BHTRANS poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, o prazo para encerramento do 
recebimento do envelope de documentos para habilitação. 

13.17 – 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. 

13.18 – Os casos fortuitos e de força maior, que prejudiquem o cumprimento do Termo de 
Credenciamento (Anexo VII), 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 
relevadas as penalidades aplicadas. 

13.19 – A Credenciada fica ciente de que ocorrerá a publicação dos dados pessoais como nome 
completo e CPF de seu sócio representante nos instrumentos jurídicos celebrados, que serão 
publicados em portal de transparência com acesso livre, para fins de cumprimento da Lei de Acesso à 
Informação. 

13.20 – Todos os procedimentos relativos ao presente Chamamento Público, inclusive quanto aos 
casos omissos, subordinam-se aos princípios e disposições contidas na legislação mencionada neste 
Edital. 

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

 
 

Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2021. 
 
 
 
 

Patrícia Passeli 
Diretora de Finanças e Controle  

Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
Credenciamento de empresas para implantação, instalação, manutenção e operação de Sistemas de 
Compartilhamento de Bicicletas com Estação no Município de Belo Horizonte. 

1 – INTRODUÇÃO 

O presente Termo de Referência - TR apresenta o detalhamento dos requisitos necessários ao 
credenciamento de empresas para instalação, manutenção e operação de Sistemas de 
Compartilhamento de Bicicletas com Estação em espaços públicos do Município de Belo Horizonte e 

indica as condições para elaboração das propostas a serem apresentadas.  

A Prefeitura de Belo Horizonte, através da BHTRANS, com o intuito de ampliar o atendimento à 
cidade por meio de sistemas de compartilhamento de bicicletas, publicará, novamente Chamamento 
Público para o credenciamento de empresas para implantação, instalação, manutenção e operação 
de Sistemas de Compartilhamento de Bicicletas com Estação no Município de Belo Horizonte.  

2 – JUSTIFICATIVA 

De acordo com definições contidas no Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte – 
PlanMob-BH 2030 – instituído pelo Decreto Nº 15.317, de 02 de setembro de 2013, toda a rede 
cicloviária da cidade foi concebida como rede alimentadora da denominada Rede Estruturante de 
Transporte Público e Coletivo por metrô e ônibus de Belo Horizonte.  

A rede cicloviária planejada para o município de Belo Horizonte faz parte do Programa Pedala BH - 
programa de incentivo ao uso da bicicleta em Belo Horizonte - do eixo denominado “Mobilidade Ativa” 
do PlanMob-BH. 

 

                              Figura 01: Eixos da Mobilidade 
                              Fonte: PlanMob-BH: EIXO MOBILIDADE ATIVA (2017). 

 
O eixo Mobilidade Ativa do PlanMob-BH tem como objetivo principal dotar a cidade de infraestrutura 
adequada acessível para a circulação de pessoas em modos de transporte ativos, contemplando 
ações nas vias (calçadas, travessias e infraestruturas para ciclistas), na sinalização (regulamentação 
e indicativa), além de ações educativas e de incentivo na utilização desses modos e outras ações de 
apoio às medidas previstas. 

Principais medidas previstas no PlanMob-BH relativas ao programa Pedala BH: 

a) Implantar gradativamente a Rede Cicloviária.  
b) Implantação de paraciclos (suporte para estacionar bicicletas) nas vias e locais de grande 

demanda.  
c) Implantação de bicicletários (local controlado para estacionar bicicletas).  
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d) Incentivar o Uso da Bicicleta. 
e) Integrar a bicicleta aos demais modos de transporte.  
f) Ampliar sistema de bicicletas públicas (Bike BH). 
g) Implantar equipamentos de apoio e ações de suporte. 
h) Melhorar a governança do Pedala BH. 
 
As figuras apresentadas a seguir apresentam as redes cicloviárias do município de Belo Horizonte, na 
situação atual, e as planejadas para os cenários de curto (2020), médio (2025) e longo (2030) prazos 
constantes do PlanMob- BH: 

 

    Figura 02: Mapa das Rotas Cicloviárias planejadas para o curto prazo (2020) e implantadas (2017) 
    Fonte: BHTRANS (2017) 

 

Os mapas a seguir apresentam as metas de implementação de infraestrutura cicloviária para o 
município de Belo Horizonte para os cenários de curto (2020), médio (2025) e longo (2030) prazos 
constantes do PlanMob- BH: 
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Figura 03: Redes Cicloviárias Planejadas 
Fonte: PlanMob-BH: EIXO MOBILIDADE ATIVA – PROGRAMA “PEDALA BH” (2017) 

 
A infraestrutura cicloviária prevista no PlanMob-BH prevê a implementação de ciclovias, ciclofaixas e 
rotas cicláveis, incluindo-se as ruas de Zonas 30 correspondendo à seguinte quilometragem: 

a) Curto Prazo (2020): 400 km. 
b) Médio Prazo (2025): 750 km. 
c) Longo Prazo (2030): 1000 km. 
 
Atualmente Belo Horizonte possui 102,4 km de ciclovias e ciclofaixas implementadas, incluindo 
trechos implantados em parques municipais. 

Todas as ações, projetos e obras do programa são debatidos e consolidados com o Grupo de 
Trabalho – GT Pedala BH, em reuniões mensais. O GT é aberto à participação de qualquer cidadão 
interessado no tema.  

O plano está estruturado em 6 (seis) eixos, a saber: Infraestrutura e Circulação; Integração Modal e 
Bicicletas Compartilhadas; Comunicação, Educação e Mobilização; Governança, Produção de Dados 
e Transparência e Legislação e Financiamento.  
 
Um dado relevante é que, em 2012, segundo dados da Pesquisa Origem/Destino Domiciliar - 2012, o 
percentual de viagens realizadas por bicicleta era de 0,4% do total das viagens em dia útil. Este 
percentual corresponde a 26.257 viagens. A partir da realização das ações previstas no PlanMob-BH, 
espera-se que, em 2020, as viagens em bicicleta alcancem 2% do total de viagens realizadas, 
correspondendo a aproximadamente 141.600 viagens; 4% em 2025, 297.800 viagens; e 6% em 2030, 
469.000 viagens. 

3 – CONCEITOS E DEFINIÇÕES  

Para fins do presente Chamamento Público são considerados os seguintes conceitos e definições: 

a) ACESSIBILIDADE: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 
autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, 
informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros 
serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto 
na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida; 
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b) BICICLETA: veículo de propulsão humana, dotado de duas rodas, não sendo, para efeito do 

Código de Trânsito Brasileiro, similar à motocicleta, motoneta e ciclomotor;  

c) BICICLETA DE USO COMPARTILHADO: Bicicleta especialmente disponibilizada em 
estações previamente definidas, no espaço público, para uso compartilhado, através de 
autorização remota, mediante controle eletrônico;  

d) BICICLETA ELÉTRICA: bicicleta dotada originalmente de motor elétrico auxiliar, bem como 
aquela que tiver o dispositivo motriz agregado posteriormente à sua estrutura, sendo 
permitida a sua circulação em ciclovias e ciclo faixas, em consonância ao estabelecido na 
Resolução nº 315

1
 de 08 de maio de 2009 com as alterações dadas pela Resolução nº. 

375
2
 de 18 de março de 2011 e Resolução nº 465/13

3
, do Conselho Nacional de Trânsito – 

CONTRAN; 

e) BICICLETÁRIO: estacionamento de bicicletas em área pública ou privada dotado de 

zeladoria presencial ou eletrônica; 

f) CALÇADA: parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à 
circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação 
de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins; 

g) CALÇADA PARTILHADA: espaço exclusivo para circulação de ciclos sobre parte da 
calçada, com segregação visual do tráfego de pedestres, podendo ter piso diferenciado no 
mesmo plano, devidamente sinalizado. As calçadas partilhadas equiparam-se às ciclofaixas, 
porém na calçada; 

h) CALÇADA COMPARTILHADA: espaço de uso comum para a circulação de pedestres, 
cadeirantes e ciclistas montados, devidamente sinalizado e regulamentado, sem que haja 
prejuízo do conforto e da segurança de seus usuários. Esta situação é regulamentada pelo 
Art. 59 do CTB e só ocorre quando o volume de pedestres é pequeno e a calçada não tem 
largura suficiente para acomodar uma ciclovia ou uma ciclofaixa; 

i) CANTEIRO CENTRAL: obstáculo físico construído como separador de duas pistas de 

rolamento, eventualmente substituído por marcas viárias (canteiro fictício); 

j) CENTRAL DE CONTROLE: Local destinado ao atendimento, cadastramento de usuários, e 

monitoramento geral do sistema; 

k) CENTROS: De acordo com o Plano Diretor de Belo Horizonte (1996), “centros” são as 
concentrações de atividades comerciais e de serviços dotadas de ampla rede de acesso e 
grande raio de atendimento”; e, “Centralidades são os espaços de convivência para a 
comunidade local ou regional, como praças, largos e similares, bem como os monumentos e 
as demais referências urbanas”; 

l) CENTRALIDADES: De acordo com o Plano Diretor de Belo Horizonte (1996), “centralidades 
são os espaços de convivência para a comunidade local ou regional, como praças, largos e 
similares, bem como os monumentos e as demais referências urbanas”; 

m) CHAMAMENTO PÚBLICO: procedimento destinado a selecionar o maior número possível de 
empresas para prestação de serviços, nos moldes propostos, a fim de atender com maior 
eficiência o interesse público, e promover a melhor qualidade de serviço ao cidadão; 

n) CICLO: veículo de pelo menos duas rodas a propulsão humana; 

                                                             
1  Estabelece a equiparação dos veículos ciclo-elétricos, aos ciclomotores e os equipamentos obrigatórios para condução nas 

vias públicas abertas à circulação. 

2 Acrescenta ao artigo 1º da Resolução CONTRAN nº 315/2009, que estabelece a equiparação dos veículos ciclo-elétricos aos 

ciclomotores e os equipamentos obrigatórios para a condução nas vias públicas abertas à circulação. 

3 Esta resolução estabelece, dentre outras, a equiparação dos veículos ciclo-elétrico, aos ciclomotores e os equipamentos 

obrigatórios para condução nas vias públicas abertas à circulação. 
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o) CICLOMOTOR: veículo de duas ou três rodas, provido de um motor de combustão interna, 
cuja cilindrada não exceda a cinquenta centímetros cúbicos (3,05 polegadas cúbicas) e cuja 
velocidade máxima de fabricação não exceda a cinquenta quilômetros por hora; 

p) CICLOFAIXA: parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de CICLOS, 
delimitada por sinalização específica; 

q) CICLOFAIXA DE LAZER: trata-se de infraestrutura cicloviária temporária efetivada por meio 
de segregação física realizada por dispositivos de uso temporário, dotada de sinalização 
vertical e horizontal regulamentando o seu uso, montadas em dias e locais específicos com 
duração limitada de tempo. Podem demandar a implantação de desvios e operações de 
trânsito específicos; 

r) CICLORROTA: Sinalização cicloviária específica em pista de rolamento compartilhada com 
os demais veículos, onde as características de volume e velocidade do trânsito na via 
possibilitam o uso de vários modos de transporte sem a necessidade de segregação. Este 
conceito deve ser aplicado obedecendo ao princípio da continuidade e orientação, 
especialmente em complementação às ciclovias e ciclofaixas; 

s) CICLOVIA: pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego 
comum; 

t) COEFICIENTE DE VAGAS: Relação entre o número de vagas disponíveis nas estações de 
compartilhamento de bicicletas e o número de bicicletas disponíveis no sistema; 

u) CREDENCIADA: organização selecionada, avaliada e autorizada a trabalhar com marca 
registrada pelo poder público. Essa autorização é emitida após um processo de avaliação 
técnica, financeira e estrutural. São organizações selecionadas e cadastradas; 

v) CREDENCIAMENTO: sistema por meio do qual à Administração Pública convoca todos os 
interessados em prestar serviços ou fornecer bens, para que, preenchendo os requisitos 
necessários, credenciem-se junto ao órgão ou entidade para executar o objeto quando 
convocados. Efetivado por meio da assinatura do denominado Termo de Credenciamento; 

w) DISPOSITIVOS DE USO TEMPORÁRIO – são elementos fixos ou móveis, utilizados em 
situações especiais e temporárias, como operações de trânsito, obras e situações de 
emergência ou perigo, com o objetivo de alertar os condutores, bloquear e/ou canalizar o 
trânsito, proteger pedestres, trabalhadores, equipamentos, dentre outros. Os principais 
dispositivos de uso temporário são: cones, cilindros, balizadores, tambores, fita zebrada, 
cavaletes, barreiras, cancelas, tapumes, gradis, elementos luminosos complementares, 
bandeiras, faixas, placas de trânsito e outros específicos; 

x) ESPAÇO LIVRE DE USO PÚBLICO: aquele de propriedade pública, ou seja, que pertence à 
União, ao Estado ou ao Município e, consequentemente, a todos os cidadãos, podendo ter 
apropriação de forma pública, embora, em alguns casos, essa apropriação tenha certo 
controle. Dentre esses espaços livres públicos são exemplos as ruas, as avenidas, os largos, 
as praças, os parques, os jardins públicos e os becos; 

y) ESTAÇÃO DE COMPARTILHAMENTO DE BICICLETAS: instalações destinadas ao 
estacionamento de bicicletas de uso compartilhado, com dispositivos especiais para 
travamento e destravamento, devendo, em sua concepção, ter definidos os locais para 
estacionamento das bicicletas de uso compartilhado, o totem de identificação, o painel de 
mensagens ou de informações, referente ao sistema de transporte e sua integração com o 
transporte público e o painel publicitário para divulgação da marca patrocinadora do programa 
de bicicleta de uso compartilhado;  

z) ESTACIONAMENTO: imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para 
embarque ou desembarque de passageiros;  

aa) EVENTO: sempre que uma atividade apresentar interferências nas condições de normalidade 
das vias do município, seja de mobilidade ou de segurança, e demandar apoio técnico 
extraordinário da BHTRANS para a realização de desvios e operações de trânsito. São 
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exemplos de “eventos”: ciclofaixas de lazer, passeios ciclísticos, Semana da Mobilidade, 
Semana Nacional de Trânsito, Dia Internacional “Na Cidade, Sem Meu Carro”, “No Domingo, 
a Rua é Nossa”, “A Savassi é da Gente”, blitzes educativas, dentre outros; 

bb) INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA PERMANENTE: é constituída pelas intervenções viárias 
dedicadas à circulação exclusiva ou não de bicicleta. Composta, dentre outros elementos, por 
ciclovias, ciclofaixas, calçadas partilhadas, calçadas compartilhadas, ciclorrotas, bicicletários 
e paraciclos; 

cc) LOGRADOURO PÚBLICO: espaço livre destinado pela municipalidade à circulação, parada 
ou estacionamento de veículos, ou à circulação de pedestres, tais como ruas, calçadas, 
parques, praças e calçadões;  

dd) MOBILIDADE URBANA: é a facilidade de deslocamentos de pessoas e bens dentro de um 
espaço urbano, de acordo com as atividades nele desenvolvidas, e deve ser realizada de 
forma universal, segura, eficiente e sustentável;  

ee) MOBILIÁRIO URBANO: é o conjunto de elementos instalados em logradouros ou espaços de 
uso público, colocados à disposição da coletividade, sem agredir a paisagem urbana, que 
tenha função urbanística, tais como: circulação e transportes, ornamentação da paisagem e 
ambientação urbana, descanso e lazer, serviços de utilidade pública, comunicação e 
publicidade, atividade comercial e acessórios à infraestrutura;  

ff) PAINEL DE MENSAGENS OU DE INFORMAÇÕES: Elemento da estação para bicicleta de 
uso compartilhado, destinado à informação aos usuários;   

gg) PAINEL PUBLICITÁRIO: Elemento da estação para bicicleta de uso compartilhado, 
destinado à exploração publicitária da divulgação da marca da patrocinadora do projeto, por 
meio de imagens impressas ou eletrônicas; 

hh) PROJETO BÁSICO PADRÃO DA ESTAÇÃO PARA COMPARTILHAMENTO DE 
BICICLETAS: Projeto a ser apresentado pelas Proponentes junto ao Plano de Negócios que 
define a concepção das estações para bicicletas de uso compartilhado; 

ii) PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE CADA UMA DAS ESTAÇÕES DE 
COMPARTILHAMENTO DE BICICLETAS: Projeto de cada estação a ser apresentado pela 
proponente com todos os elementos necessários à compreensão da proposta;  

jj) PARACICLO: mobiliário urbano destinado ao estacionamento de bicicleta, podendo ser 
instalado em áreas públicas ou áreas privadas; 

kk) PASSEIO: parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, separada por 
pintura ou elemento físico separador, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva 
de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas;  

ll) PROPONENTE: pessoa jurídica que encaminha documentação/proposta solicitando o 
credenciamento; 

mm) SINAIS DE TRÂNSITO - elementos de sinalização viária que se utilizam de placas, 
marcas viárias, equipamentos de controle luminosos, dispositivos auxiliares, apitos e gestos, 
destinados exclusivamente a ordenar ou dirigir o trânsito dos veículos e pedestres; 

nn) SINALIZAÇÃO: conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados na via 
pública com o objetivo de garantir sua utilização adequada, possibilitando melhor fluidez no 
trânsito e maior segurança dos veículos e pedestres que nela circulam; 

oo) SISTEMA DE BICICLETA INTEGRADA: Trata-se de sistema de compartilhamento de 
bicicletas com Estação integrado à rede de transporte público e coletivo por metrô e ônibus 
do município de Belo Horizonte. O sistema tem por principal objetivo promover, por meio de 
gratuidade, a integração modal bicicleta/ônibus/metrô para usuários que residem em um raio 
de até 05 km (cinco quilômetros) das referidas estações e que se cadastrem como 
interessados em realizar seus deslocamentos casa/estação e estação/casa de bicicleta; 

pp) TERMO DE CREDENCIAMENTO: instrumento a ser assinado entre a CREDENCIADA e a 
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BHTRANS, no qual estarão dispostas as exigências e condições para prestação dos serviços; 

qq) TOTEM: É o elemento de comunicação visual destinado à identificação da estação para 
bicicleta de uso compartilhado, onde podem estar localizados painel de mensagens ou de 
informações e o painel publicitário; 

rr) TRÂNSITO: utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, 
conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou 
descarga. Movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres; 

ss) VIA: superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a 
calçada, o acostamento, ilha e canteiro central.  

4 – OBJETO 
 

4.1 – Credenciamento de empresas para implantação, instalação, manutenção e operação de 
Sistema de Compartilhamento de Bicicletas com Estação no Município de Belo Horizonte. 

4.1.1 – O objeto está dividido em 09 (nove) lotes de regiões administrativas do município de Belo 

Horizonte, conforme quadro abaixo:  

LOTE REGIÃO  

01 Venda Nova 

02 Pampulha 

03 Nordeste 

04 Leste 

05 Norte 

06 Barreiro 

07 Oeste 

08 Noroeste 

09 Centro-Sul 
                 Quadro 01 – Número do lote por Região Administrativa do município de Belo Horizonte.  
                   Fonte: BHTRANS (2017) 

 
4.1.2 – A PROPONENTE poderá solicitar o credenciamento para instalação de sistemas de 

compartilhamento de bicicletas em 01 (um) ou mais lotes. 

4.1.3 – A PROPONENTE/CREDENCIADA poderá solicitar o credenciamento para instalação de 
Sistema de Compartilhamento de Bicicletas com Estação em qualquer um dos 09 (nove) lotes 
descritos, inclusive para o Lote 02, considerando os seguintes requisitos e parâmetros: 

a) Mínimo de 10 (dez) estações por sistema; 

b) Cada estação deverá ter no mínimo 05 (cinco) bicicletas; 

c) Sistema mínimo com 50 (cinquenta) bicicletas. 

d) Coeficiente de Vagas para Bicicleta igual a 1,8 (Um vírgula oito), ou seja, 1,8 (uma 
vírgula oito) vagas para cada bicicleta. 

4.1.4 – Dá-se ciência de que há uma empresa já credenciada para o lote 02, nos termos do Contrato 

2531/19, sendo-lhe facultada a adesão a esse credenciamento, nos termos dos subitens 4.1.11 a 

4.1.11.2.  

4.1.5 – A CREDENCIADA poderá apresentar, a qualquer momento durante o prazo de vigência do 
Termo de Credenciamento, proposta de ampliação do Sistema de Compartilhamento de Bicicletas 
para análise da BHTRANS. 

4.1.6 – A CREDENCIADA deverá operar o sistema em concomitância com outros sistemas de 
compartilhamento de bicicletas, com e sem estação, em regime de livre concorrência de mercado. 
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4.1.7 – Não há restrições quanto à operação de mais de um Sistema de Compartilhamento de 
Bicicletas no mesmo lote.  

4.1.8 – Não poderá ocorrer operação de sistemas diferentes em uma mesma estação. 

4.1.9 – A PROPONENTE poderá apresentar proposta de sistema de compartilhamento de bicicletas 
que não se restrinja ao limite físico de uma dada região administrativa do território do município de 
Belo Horizonte, sendo permitido que o sistema proposto alcance, fisicamente, mais de uma região. 

4.1.10 – A PROPONENTE deverá apresentar, no ato de solicitação de credenciamento, a proposta 
contendo a caracterização completa de todo o sistema que pretende operar, por meio do denominado 
“Plano de Negócios”, respeitando o estabelecido no Apêndice I do presente Termo de Referência.  

4.1.11 – A atual credenciada pode apresentar carta de intenção em aderir a este credenciamento, 
sem necessidade de nova proposta, desde que mantidas as atuais condições contratuais em 
relação aos locais e quantitativos previstos. 

4.1.11.1 – Na hipótese supra, o Termo de Credenciamento vigente será rescindido e será firmado um 
novo instrumento, fundamentado neste Termo de Referência e Apêndices. 

4.1.11.2 – Para a rescisão prevista no subitem acima, é necessário que a Credenciada esteja quite 
com suas obrigações, pecuniárias e obrigacionais, e apresente a regularidade fiscal, nos termos 
previstos no Edital de Credenciamento que pretende integrar. 

4.2 – PLANO DE NEGÓCIOS 
 
4.2.1 – A PROPONENTE deverá apresentar, juntamente com o envelope de documentos para 
habilitação, o denominado Plano de Negócios, abrangendo o Sistema de Compartilhamento de 
Bicicletas com Estação de acordo com o seguinte conteúdo mínimo: 
 

a) Área de cobertura da operação dos sistemas; 

b) Plano de mobilização para implantação dos sistemas; 

c) Plano de comunicação e publicidade dos sistemas, respeitados os critérios, parâmetros e 
exigências estabelecidos pela Prefeitura de Belo Horizonte - PBH para este fim, considerando 
duas etapas: ações de lançamento e inauguração do sistema e ações sistemáticas de 
promoção do sistema; 

d) Plano de logística, considerando a área de cobertura de operação dos sistemas como um 
todo; 

e) Projeto básico padrão das estações e elementos de infraestrutura integrados com respectivos 
Responsáveis Técnicos – RT devidamente habilitados, registrados e ativos nos respectivos 
conselhos profissionais; 

f) Modelo e identidade visual das bicicletas, estações, totens, painéis e outros elementos 
integrantes da infraestrutura cicloviária, informação, comunicação, marketing e propaganda 
vinculados aos sistemas; 

g) Recursos tecnológicos, aplicativos e plataformas digitais a serem utilizadas na operação do 
sistema; 

h) Sistema de compartilhamento de dados abertos concernentes à operação do sistema para 
fins de emissão sistemática de relatórios técnicos; 

i) Sistema de ouvidoria para recebimento, em tempo real, de reclamações, elogios, denúncias, 
sugestões e congêneres; 

j) Campanhas educativas; 

k) Eventos (ciclofaixas de lazer, passeios ciclísticos, Semana da Mobilidade, Semana Nacional 
de trânsito, Dia Internacional “Na Cidade, Sem Meu Carro”, “No Domingo, a Rua é Nossa”, “A 

Savassi é da Gente”, blitzes educativas, dentre outros). Ver item 5.1.15. 

l) Plano de manutenção das bicicletas, infraestruturas complementares e recursos tecnológicos 
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do sistema; 

m) Pré-dimensionamento de frota reserva necessária à operação do Sistema de 
Compartilhamento de Bicicletas com Estação.  

n) Infraestrutura e dimensionamento de pessoal envolvido na operação dos sistemas; 

o) Sistemas de valores (precificação pretendida);  

p) Estudo simplificado de viabilidade técnico-financeira; 

q) Cronograma de atividades, considerando todos os requisitos estabelecidos no presente 
Termo de Referência e no Apêndice I; 

r) Indicação oficial do Responsável Técnico – RT da PROPONENTE. 

s) Outras informações específicas, a critério da PROPONENTE. 

4.2.2 – O Plano de Negócios poderá ser revisado e atualizado em até 20 (vinte) dias contados da 
data de assinatura do Termo de Credenciamento, e, a cada 12 (doze) meses de sua vigência, 
desde que respeitado o estabelecido neste Termo de Referência e no Apêndice I, sob prévia 
anuência da BHTRANS. 
 
5 – DETALHAMENTO DO OBJETO 

5.1 – DIRETRIZES GERAIS PARA AS ESTAÇÕES DE COMPARTILHAMENTO DE BICICLETAS 

5.1.1 – Constituem premissas e diretrizes gerais para a implantação das Estações de 
Compartilhamento de Bicicletas: 

a) Viabilizar a utilização do Sistema de Compartilhamento de Bicicletas, prevendo a instalação das 
estações em locais:  

I – Com demanda de utilização do serviço;  

II – De interesse e utilidade pública;  

II – De forma a permitir a integração com o sistema de transporte público e coletivo por metrô e 
ônibus do município de Belo Horizonte, tendo como base os requisitos mínimos constantes no 
Apêndice I do presente Termo de Referência. 

b) Promover condições de conforto e segurança para os usuários do sistema de Sistema de 
Compartilhamento de Bicicletas; 

c) Proporcionar informações claras aos usuários relativas à utilização do Sistema de 
Compartilhamento de Bicicletas; 

d) Implantar as Estações de Compartilhamento de Bicicletas evitando a interferência das obras com 
os demais usos da via. 

5.1.2 – Constituem premissas e diretrizes para dimensionamento das Estações de Compartilhamento 
de Bicicletas com Estação: 

a) Uma vez definidos os locais de instalação das estações, é necessária a definição do tamanho das 
estações, ou seja, número de bicicletas e número de vagas em cada uma delas; 

b) Sua capacidade será calculada multiplicando o número de bicicletas pretendido por estação pelo 
Coeficiente de Vagas por Bicicletas, chegando-se, assim, ao número de vagas por estação; 

c) Será adotado o Coeficiente de Vagas para Bicicleta igual a 1,8 (um vírgula oito), ou seja, 1,8 
(uma vírgula oito) vagas para cada bicicleta. 

5.2 – PROJETO BÁSICO PADRÃO DA ESTAÇÃO DE COMPARTILHAMENTO DE BICICLETAS 

5.2.1 – Na concepção do projeto básico padrão da Estação de Compartilhamento de Bicicletas com 
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Estação é necessário o atendimento às condições conceituais abaixo descritas:  

a) Deverão ser modulares, permitindo sua instalação e remanejamento com facilidade e flexíveis, 
permitindo o aumento ou diminuição do número de vagas para bicicleta, caso necessário; 

b) Deverão ser compatíveis com a paisagem urbana e ambiente construído, sem perder a adequada 
identificação do equipamento por parte dos usuários;  

c) Deverão atender às normas vigentes, relativas à livre circulação dos pedestres pelas faixas 
localizadas nos passeios públicos, respeitando as dimensões e características dos referidos 
passeios, com especial atenção às normas de inclusão, desenho e acessibilidade universais, sem 
preterir o estabelecido nas legislações urbano-ambientais aplicáveis;  

d) Deverão oferecer sistema de liberação e devolução das bicicletas baseado em mecanismo de 
autoatendimento;  

f) Deverão oferecer informações claras relativas ao Sistema de Compartilhamento de Bicicletas;  

g) Deverão Incluir a alocação de Totem de Identificação da Estação de Compartilhamento de 
Bicicletas, Painel de Mensagens ou de Informações e Painel Publicitário, de forma harmônica e 
compatível com as demais características do mobiliário urbano proposto;  

h) Deverão propiciar funcionalidade, conforto e segurança aos usuários do Sistema de 
Compartilhamento de Bicicletas;  

i) Deverão minimizar o impacto no sistema viário e interferências com tráfego de veículos.  

5.2.2 – As Estações de Compartilhamento de Bicicletas deverão ser implantadas preferencialmente, 
na pista de rolamento, em espaço destinado a vagas de estacionamento de veículos. Propostas de 
instalação em locais diferentes ao indicado deverão ser encaminhadas à BHTRANS para aprovação 
anteriormente ao desenvolvimento do projeto de implantação das estações.  

5.2.3 – As Estações de Compartilhamento de Bicicletas deverão ser dimensionadas de acordo com 
os seguintes requisitos mínimos:   

a) Capacidade para armazenar no mínimo 05 (cinco) e no máximo 30 (trinta) bicicletas por 
estação.  Deverá ser considerado o Coeficiente de Vagas para Bicicleta igual a 1,8 (um vírgula 
oito), ou seja, 1,8 (uma vírgula oito) vagas para cada bicicleta.  

5.2.4 – As Estações de Compartilhamento de Bicicletas com Estação devem atender aos seguintes 
requisitos mínimos: 

a) Fácil identificação e utilização;  

b) Acabamento sem arestas vivas nem pontiagudas, eliminando riscos ao usuário;  

c) Facilidade de remanejamento, com preferência a instalações que não danifiquem o piso;  

d) Solução esteticamente adequada, que provoque danos mínimos ao pavimento na instalação;  

e) Inclusão de Painel de Mensagens ou Informações nas estações, em tamanho máximo de 0,30 m² 
(zero vírgula trinta metro quadrado), devendo apresentar e destacar o nome da Estação de 
Compartilhamento de Bicicleta, a divulgação da marca institucional do projeto, o mapa de localização 
da mesma e imediações, com destaque para as rotas cicláveis, as demais estações na região, pontos 
de interesse turístico, comercial, de entretenimento e lazer. O Painel de Mensagens ou Informações 
deve ainda apresentar detalhes e instruções de funcionamento do sistema, além de procedimentos 
para cadastramento de usuários em português, inglês e espanhol. Painéis com área superior à 
definida deverão ser submetidos à Comissão de Mobiliário Urbano da Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte para análise;  

f) Utilização preferencial de energia solar ou outro tipo de energia limpa. Energia limpa é aquela que 
não libera, durante seu processo de produção ou consumo, resíduos ou gases poluentes geradores 
do efeito estufa e do aquecimento global. As fontes de energia que liberam quantidades muito baixas 
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destes gases ou resíduos também são consideradas fontes de energia limpa;  

g) Interligação das estações por sistema de comunicação tecnológica que permita sua conexão com 
a Central de Controle;  

h) Sistema de travamento individual das bicicletas que seja destravado por comando remoto da 
Central de Controle, ativado pelo usuário mediante controle eletrônico a ser descrito pela Proponente; 

i) Estrutura com sistema de abertura de travas para liberação automática de bicicletas mediante 
identificação de usuários previamente cadastrados;  

j) Estacionamento ergonômico para promover o conforto do usuário no momento de retirar ou 
devolver a bicicleta facilitando o acesso dos usuários;  

k) Painel Publicitário para divulgação da patrocinadora do projeto em tamanho máximo de 0,30 m2 
(zero vírgula trinta metros quadrados). Painéis com área superior à definida deverão ser 
submetidos à Comissão de Mobiliário Urbano da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para 
análise;  

l) Adequação às funções específicas às quais se destinam e à legislação urbanística, ambiental e de 
acessibilidade e desenho universal não criando barreiras ao deslocamento de pedestres, conforme 
previsto nas normas vigentes; 

m) Totem de identificação da estação constituído, no mínimo, por uma estrutura que possibilite sua 
identificação podendo ainda servir de suporte para o Painel de Mensagens ou de Informações e 
Painel Publicitário. Independentemente da forma adotada para os totens, a sua projeção, no local de 
instalação, não deve exceder 0,40m² (zero vírgula quarenta metros quadrados). A altura máxima 
permitida para os totens é de 2,0m (dois metros. Tótens com dimensões diferentes das definidas 
deverão ser submetidos à Comissão de Mobiliário Urbano da Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte para análise;  

n) Somente poderão ser veiculadas mensagens que não tenham conteúdo que possa atentar contra a 
segurança, afetar a saúde, a moral e os bons costumes da população bem como modos de 
transporte que concorrem com os sistemas de transporte público;  

o) Materiais empregados na fabricação das estações que atendam as condições do projeto, 
particularmente quanto à resistência adequada para cada finalidade e utilização, respeitando as 
normas e legislação vigente;  

p) Materiais e acabamentos sem risco de projetar estilhaços em caso de acidente, sem arestas vivas 
pontiagudas e prejudiciais ao conforto físico, à aproximação do usuário e a segurança de modo geral;  

q) Sem qualquer tipo de cobertura. 

5.2.5 – A taxa de ocupação de cada estação não deve exceder a 80% (oitenta por cento) da 
capacidade instalada. As estações não devem apresentar 100% (cem por cento) de sua capacidade 
ocupada, pois isso acarretaria impossibilidade de devolução de bicicletas na estação. A redistribuição 
de bicicletas para manter o equilíbrio e disponibilidade nas estações é fundamental para o bom 
funcionamento do sistema. 

5.2.6 – Remanejamentos, supressão e substituição das estações podem ser solicitados pela 
BHTRANS, a qualquer tempo, mediante justificativa técnica. O serviço deve ser executado em prazo 
estabelecido pela BHTRANS de acordo com as especificidades dos projetos executivos elaborados 
para estes fins.  

5.2.6.1 – Em casos específicos de remanejamento, supressão e substituição de estações do Sistema 
de Compartilhamento de Bicicletas com Estação, a CREDENCIADA deverá observar o seguinte 
procedimento: 

a) Propor e justificar a alteração proposta; 

b) Aprovar a alteração proposta junto à BHTRANS; 

c) Aprovar os projetos executivos de implantação e instalação da estação; 
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d) Obter licença e alvará junto ao poder público; 

e) Outras providências de acordo com a especificidade do caso. 

5.2.7 – Em caso de desativação de alguma estação, a CREDENCIADA deve prever o 
restabelecimento e devolução dos locais das estações na forma original, sem quaisquer ônus para a 
BHTRANS e poder público. 

5.2.8 – Os locais sugeridos para localização das estações constante no Apêndice I do presente 
Termo de Referência são preliminares e referenciais.  A proposta de instalação de estações em 
locais diferentes dos indicados/sugeridos deve ser aprovada pela BHTRANS.  

5.3 – DIRETRIZES GERAIS PARA AS BICICLETAS DE USO COMPARTILHADO  

5.3.1 – Todas as bicicletas, assim como os demais elementos integrantes do Sistema de 
Compartilhamento de Bicicletas com Estação deverão respeitar e atender as características, 
parâmetros e requisitos estabelecidos no elenco de normativos aplicáveis ao caso, considerando, 
dentre outros, o conjunto de normativos editados pela ABNT, CONTRAN, ANATEL, INMETRO, IPEM-
MG, conforme previsto no item 2.8 do Apêndice I do presente Termo de Referência. 

5.3.2 – DIRETRIZES DA CENTRAL DE CONTROLE  

5.3.2.1 – Deverá ser implementada, no município de Belo Horizonte, uma Central de Controle que 
atenda aos seguintes requisitos mínimos:  

a) Concentração das atividades de atendimento e cadastramento de usuários e monitoramento do 
sistema;  

b) Monitoramento, em tempo real, de toda a operação do sistema, criando condições de adaptação e 
manutenção do serviço e a melhor distribuição das bicicletas; 

c) Previsão de atendimento via telefone ou meio eletrônico, com funcionamento 24 (vinte e quatro) 
horas para esclarecimentos ao usuário, informando inclusive sobre o cadastro via internet, necessário 
para usar o Sistema de Compartilhamento de Bicicletas;  

d) Previsão de sistema de cadastramento do usuário para utilização do Sistema de Compartilhamento 
de Bicicletas via internet, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por 
semana;  

e) Previsão de mecanismo de acesso remoto por parte da BHTRANS em tempo real, para 
acompanhamento das informações de utilização do sistema, especificamente no que se refere à 
ocupação das estações, retirada e devolução de bicicletas.  

f) Criação e manutenção de web site informativo, com acesso ao sistema de cadastramento do 
usuário, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana;  

g) Previsão de disponibilização de licenças de utilização (cadastro) via internet;  

i) Realização de atendimento dos usuários via telefone móvel ou através de controle eletrônico 
acionado por painel eletrônico na Estação de Compartilhamento de Bicicletas. 

5.4 – DIRETRIZES PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 

5.4.1 – É necessária a apresentação dos Projetos de Implantação de cada uma das Estações para 
Compartilhamento de Bicicleta com Estação à BHTRANS para devida aprovação e, posterior 
obtenção das licenças cabíveis.  

5.4.2 – É necessária a apresentação dos projetos do Totem, Painel de Mensagem ou de Informação, 
Painel de Publicidade, da bicicleta e nome da estação à BHTRANS para devida aprovação. 

5.4.3 – A BHTRANS fará a avaliação, indicação de correções, se for o caso, e aprovação final dos 
projetos apresentados. 

5.4.4 – Os procedimentos de obtenção das licenças, após a aprovação dos projetos, serão de 
responsabilidade da CREDENCIADA. 
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6 – DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA  

6.1 – As empresas interessadas em participar do Chamamento Público deverão apresentar, 
juntamente com o Plano de Negócios, a Documentação Técnica, para aprovação da BHTRANS, 
seguindo critérios do respectivo Apêndice I.  

7 – SUBCONTRATAÇÃO 

Não serão permitidas subcontratações do objeto contratado. 

8 – DEMAIS DISPOSIÇÕES 

8.1 – As demais condições encontram-se definidas nos Apêndices, no Edital e seus Anexos. 

8.2 – São Apêndices deste Termo de Referência: 

a) Apêndice I - Requisitos Mínimos para o Sistema de Compartilhamento de Bicicleta com Estação no 
Município de Belo Horizonte; 

b) Apêndice II – Minuta do Termo de Confidencialidade. 
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APÊNDICE I 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA O SISTEMA DE COMPARTILHAMENTO DE 

BICICLETA COM ESTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

 
REFERÊNCIA: Credenciamento de empresas para implantação, instalação, manutenção e operação 
de Sistemas de Compartilhamento de Bicicletas com Estação no Município de Belo Horizonte. 

 
1 – INTRODUÇÃO 

 
1.1 – O presente Anexo apresenta os requisitos mínimos necessários à implantação, instalação, 
operação e manutenção do Sistema de Compartilhamento de Bicicletas com Estação no âmbito do 
município de Belo Horizonte.  
 
1.2 – Os requisitos mínimos estabelecidos referem-se a: rede física, distribuição de estações, número 
de vagas por estação, indicadores de desempenho, localização de estações, envolvimento da 
sociedade civil, Tecnologia da Informação – TI, Bicicletas, dentre outras específicas. 
 
1.3 – Encontram-se estabelecidos também, o elenco de condicionantes diretamente vinculadas à 
implantação, instalação, operação e manutenção do Sistema de Compartilhamento de Bicicletas com 
Estação no âmbito do município de Belo Horizonte. 
 
1.4 – As redes físicas, propostas em caráter preliminar e referencial, para a implementação do 
Sistema de Compartilhamento de Bicicletas com Estação contemplam as 09 (nove) regiões 
administrativas do município de Belo Horizonte: Venda Nova, Pampulha, Nordeste, Leste, Norte, 
Barreiro, Oeste, Noroeste e Centro-Sul.  
 
1.5 – As propostas foram concebidas a partir da infraestrutura cicloviária planejada e implantada

1
 e 

dos fluxos de ciclistas e têm por principal objetivo orientar a PROPONENTE para a concepção de um 
novo Sistema de Compartilhamento de Bicicletas com Estação. 
 
1.6 – Em 2014, o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento – ITDP

2
 publicou o Guia de 

Planejamento de Sistemas de Bicicletas Compartilhadas com o objetivo de auxiliar as cidades que 
pretendiam implementar sistemas de compartilhamento de bicicletas. 
 
1.7 – Com base nestas orientações estão aqui definidos os requisitos mínimos a serem atendidos 
para elaboração da Documentação Técnica (Termo de Referência – Anexo I – item 6) contendo as 
propostas de Redes de Sistemas de Compartilhamento de Bicicletas, especificamente para o Sistema 
de Compartilhamento de Bicicleta com Estação.  
 
2 – REQUISITOS MÍNIMOS:  
 
2.1 – REDE  

 
2.1.1 – Belo Horizonte possui 1 (um) Sistema de Compartilhamento de Bicicletas - Bike BH, contrato 
em operação a partir de setembro de 2019 com 14 (quatrorze) Estações de Compartilhamento de 
Bicicletas, concentradas na orla da Lagoa da Pampulha de Belo Horizonte, com disponibilização de 
100 (cem) bicicletas.  

 
2.1.2 – A PROPONENTE deverá conceber rede física destinada à operação de um novo Sistema de 
Compartilhamento de Bicicletas com Estação, que poderá abranger uma ou mais regiões 
administrativas da cidade. 
 

                                                           
1
 Disponível em: 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/imagens/authenticated%2C%20editor_a_bhtrans/Rotas%20%20Cicloviarias%20a
tualizadas%20em%202017_1%20%281%29.pdf 
2
 ITDP – Sigla em inglês para Institute for Transportation and Development Policy 
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2.1.3 – As propostas de atendimento do Sistema de Compartilhamento de Bicicletas com Estação 
deverão considerar que: 
 

a) Uma mesma área poderá ser operada por mais de uma CREDENCIADA, na perspectiva de 
concomitância de operação de outros sistemas cicloviários.  

b) A CREDENCIADA deverá manter mecanismos de monitoramento da demanda de viagens 
por bicicleta de forma a identificar as áreas potenciais de expansão no sistema. 

c) A expansão do sistema poderá ocorrer de forma gradativa, respeitados os requisitos mínimos 
estabelecidos no Termo de Referência e neste Apêndice. 

d) Toda implementação de etapa de expansão do sistema deverá ser previamente aprovada 
pela BHTRANS. 

e) A rede física deverá ser apresentada e discutida no Grupo de Trabalho – GT PEDALA BH, 
sob prévia agenda da BHTRANS. 

f) Para melhor atendimento da demanda no município de Belo Horizonte, recomenda-se que 
sejam mapeadas as áreas potenciais para operação do sistema de forma equitativa e 
igualitária:  

1. explorando o potencial da rede cicloviária implantada e planejada (ciclovias, 
ciclofaixas, ciclorrotas e áreas de compartilhamento de circulação); 

2. explorando o potencial das áreas ou zonas regulamentadas por velocidade máxima 
de 30 km/h; 

3. otimizando as desejáveis integrações com o sistema estruturante de transporte 
público e coletivo por metrô e ônibus; 

4. reforçando os centros regionais e centralidades dos bairros, identificadas como as 

principais áreas de concentração de demandas por viagens por bicicleta;
3
 

5. explorando o uso e ocupação do solo; 
6. explorando os pólos geradores de tráfego ou pólos atrativos de trânsito: órgãos e 

equipamentos públicos, unidades de ensino, unidades de saúde, centros esportivos, 
shopping centers, centros comerciais, dentre outros; 

7. outros de acordo com as potencialidades das áreas mapeadas. 
 
2.1.4 – A CREDENCIADA, a qualquer tempo e mediante justificada, poderá propor expansão da rede 
física implantada bem como relocação de estações do Sistema de Compartilhamento de Bicicletas 
com Estação e Sistema de Bicicleta Integrada, desde que previamente aprovada pela BHTRANS, 
respeitados os requisitos mínimos estabelecidos no Termo de Referência e neste Apêndice. 
 
2.1.5 – Os quadros a seguir apresentam endereços de referência (indicativos) para possível 
localização de estações. Essa indicação é apenas preliminar e referencial e contempla as 9 (nove) 
regiões administrativas de Belo Horizonte:  
 

VENDA NOVA – Lote 01 

LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA 

Av. Vilarinho R. Padre Pedro Pinto 

Av. Vilarinho R. José Félix Matias 

Av. Vilarinho Av. Liége 

Av. Vilarinho Av. Baleares 

Av. Vilarinho R. Alfredo Santos Neves 

Av. Vilarinho R. Medéia 

Av. Vilarinho R. Edgar Torre 

Av. Vilarinho R. Severino Lara 

Av. Vilarinho R. Domingos Grossa 

Av. Vilarinho Av. Dr. Álvaro Camargos 

Av. João Samaha Av. Dr. Álvaro Camargos 

Av. João Samaha Praça Enfermeira Geralda Marra 

Av. Ministro Oliveira Salazar Av. Doutor Álvaro Camargo 

Av. Ministro Oliveira Salazar Av. Augusto dos Anjos 

Av. Ministro Oliveira Salazar Av. Érico Veríssimo 

                                                           
3
 A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Política Urbana – SMPU e Subsecretaria de 

Planejamento Urbano - SUPLAN poderá disponibilizar o mapeamento das áreas de centros e centralidades de todo o território 
das nove regiões administrativas da cidade. 
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Av. Augusto dos Anjos Av. Érico Veríssimo 

Av. Elias Antônio Issa R. Sebastião Patrus de Souza 

Av. Augusto dos Anjos Av. Bernardo Silvestre 

Av. Dr. Álvaro Camargos Av. Deputado Anuar Mehem 

 
QUADRO Nº 01- Endereços de referência das estações na região de Venda Nova. 
FONTE: BHTRANS (2018). 

 

PAMPULHA – Lote 02 

LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA 

Av. Deputado Anuar Mehem  Av. Guilhermino de Oliveira 

Estação Move Pampulha  

Av. Antônio Carlos  Av. Santa Rosa 

Av. Santa Rosa  Praça Bagatelli 

Av. Antônio Carlos  Av. Abraão Caran 

Av. Antônio Carlos  UFMG 

Av. Abraão Caran  Mineirão 

Av. Otacílio Negrão de Lima  Praça Olávio Kafunga Bastos 

Av. Otacílio Negrão de Lima  Av. Santa Rosa 

Av. Otacílio Negrão de Lima  Iate Tênis Clube 

Av. Otacílio Negrão de Lima  Av. Chafir Ferreira 

Av. Fleming  R. Jordânia 

Av. Fleming  Av. Novara 

Av. Otacílio Negrão de Lima  Clube Belo Horizonte 

Av. Otacílio Negrão de Lima  AABB 

Av. Otacílio Negrão de Lima  Av. Francisco Negrão de Lima 

Av. Otacílio Negrão de Lima  Mirante das Garças 

Av. Otacílio Negrão de Lima  PIC – R. Dos Farrapos 

Av. Otacílio Negrão de Lima  Museu de Arte 

 
QUADRO Nº 02- Endereços de referência das estações na região da Pampulha. 
FONTE: BHTRANS (2018). 

 

NORDESTE – Lote 03 

LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA 

Av. Bernardo de Vasconcelos  R. Itapetinga 

Av. Bernardo de Vasconcelos   R. Cônego Santana 

Av. Bernardo de Vasconcelos  Av. Clara Nunes 

Av. Bernardo de Vasconcelos  Av. Arthur Guimarães 

Av. Bernardo de Vasconcelos  Av. Cristiano Machado 

Via 710  Estação Minas Shopping 

Via 710  Estação José Cândido da Silveira 

Via 710  Estação Santa Inês 

Via 710  Av. Elísio de Brito 

 
QUADRO Nº 03- Endereços de referência das estações na região Nordeste. 
FONTE: BHTRANS (2018). 

 

LESTE – Lote 04 

LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA 

Via 710 / Av. Itaituba  Av. dos Andradas 

Av. dos Andradas   Av. Silviano Brandão 

Av. dos Andradas  Av. Mem de Sá 

Av. dos Andradas  Boulevar Shopping 

 
QUADRO Nº 04- Endereços de referência das estações na região Leste. 
FONTE: BHTRANS (2018). 

 

NORTE – Lote 05 

LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA 
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Av. Saramenha  Av. Cristiano Machado 

Av. Saramenha  Av. Basílio da Gama 

Av. Saramenha  Via 240 

Via 240  R. da Pedreira 

Via 240  Estação São Gabriel 

Av. José Cândido da Silveira  Av. Doutor Júlio Otaviano Ferreira 

Av. Dr. Júlio Otaviano Ferreira  R. Cel. Pedro Paulo Penido 

 
QUADRO Nº 05- Endereços de referência das estações na região Norte. 
FONTE: BHTRANS (2018). 

 

BARREIRO – Lote 06 

LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA 

Av. Senador Levindo Coelho  Av. Dijanara Vieira Cristo 

Av. Senador Levindo Coelho  R. Francisca Matias marques 

Av. Senador Levindo Coelho  Av. Solferina Ricci Pace (Praça CDI) 

Av. Senador Levindo Coelho  Av. Nélio Cerqueira (Praça Deputado José Raimundo) 

R. Antônio Eustáquio Piazza  Av. Afonso Vaz de Melo (Praça) 

Av. Afonso Vaz de Melo  R. Pastor Francisco Pessoa (PUC Barreiro) 

Av. Afonso Vaz de Melo  Estação Barreiro 

Av. Sinfônio Brochado  R. Agnelo Macedo 

Av. Olinto Meireles  Via do Minério 

Via do Minério  Estação Diamante 

Av. Olinto Meireles  Praça José Verano da Silva 

Av. Manoel Salles Barbosa  R. Itapetinga 

Av. Barão de Monte Alto  R. Lucas de Carvalho Santos 

 
QUADRO Nº 06- Endereços de referência das estações na região do Barreiro. 
FONTE: BHTRANS (2018). 

 

 OESTE – Lote 07 

LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA 

Av. Engenheiro Carlos Goulart   BHTRANS 

Av. Professor Mário Werneck   UNI BH 

Av. Professor Mário Werneck   Parque Aggeo Sobrinho 

Av. Barão Homem de Melo   UPA Oeste 

Av. Barão Homem de Melo   Av. Silva Lobo 

Av. Silva Lobo   Praça da Saúde 

Av. Silva Lobo   Newton Paiva 

Av. Silva Lobo  R. Turquesa 

Av Tereza Cristina  Juizado Especial Criminal 

Av. Coração Eucarístico  Praça da Federação 

 
QUADRO Nº 07 - Endereços de referência das estações na região Oeste. 
FONTE: BHTRANS (2018). 

 

NOROESTE – Lote 08 

LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA 

Av. Américo Vespúcio  Cemitério da Paz 

Av. Américo Vespúcio  Diário do Comércio 

Av. Américo Vespúcio  Av. Pinheiros 

Av. Heráclito Mourão de Miranda  Av. Santa Terezinha 

Av. Miguel Perrela  Av. Tancredo Neves 

Av. Miguel Perrela  Av. Altamiro Avelino Soares 

Av. dos Engenheiros  Praça dos Agricultores 

Av. João Paulo I  R. Leonel Prata 

Av. Abílio Machado  Praça Paulo VI 

Av. Abílio Machado  R. Camboriú 

Av. Amintas Jaques de Morais  Av. Brigadeiro Eduardo Gomes 
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Av. Amintas Jaques de Morais  R. Nove de Maio 

Av. Amintas Jaques de Morais  R. Guararapes 

 
QUADRO Nº 08- Endereços de referência das estações na região Noroeste. 
FONTE: BHTRANS (2018). 

 

CENTRO-SUL – Lote 09 

LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA 

Av. Arthur Bernardes* R. Prof. Boaventura Costa 

Av. Prudente de Moraes* R. Pitangueiras 

Av. Prudente de Moraes* R. Carlos Gomes 

Av. Prudente de Moraes* R. Joaquim Murtinho 

Av. dos Bandeirantes* Praça Dep. Renato Azeredo 

Av. dos Bandeirantes* R. Joaquim Lustosa 

Av. dos bandeirantes* Praça Cidade do Porto 

Av. Afonso Pena* Praça Milton Campos 

R. Piauí Av. Afonso Pena 

Av. Getúlio Vargas R. Piauí 

R. Professor Morais R. Antônio de Albuquerque 

R. Professor Morais R. Tomé de Souza 

 Praça Rui Barbosa Av. Santos Dumont, esquina com Rua da Bahia 

Mercado Central Av. Augusto de Lima, entre Rua Santa Catarina e Praça Raul 
Soares 

Praça Afonso Arinos Av. Álvares Cabral com Av. Augusto de Lima e Av. João 
Pinheiro 

Praça da Liberdade Av. João Pinheiro, esquina com Rua Gonçalves Dias 

Rodoviária Praça Rio Branco, lateral da RISP, esquina com Rua Paulo de 
Frontin e Av. Paraná 

Instituto São Rafael Av. Barbacena, lado oposto ao n.º 200, esquina com Av. 
Augusto de Lima 

Fórum Av. Augusto de Lima, esquina com Rua Ouro Preto 

Praça Raul Soares Av. Augusto de Lima, 1036, esquina com Praça Raul Soares 

Santo Agostinho Av. Barbacena, esquina com Av. Amazonas 

Praça da Assembleia Rua Rodrigues Caldas, em frente ao Edifício CREA-MG, 
esquina com Av. Álvares Cabral 

Shopping Diamond Mall Av. Olegário Maciel, 1639, esquina com Rua Gonçalves Dias 

Aimorés Rua dos Aimorés, lado oposto ao n.º 1983, esquina com Av. 
Bias Fortes 

SESC Palladium Rua Rio de Janeiro, 1129, esquina com Av. Augusto de Lima 

Tamoios Rua Tamoios, 489, esquina com Av. Amazonas 

Caetés Rua Rio de Janeiro, esquina com Rua Caetés 

 Boa Viagem Rua Alagoas, oposto ao número 16, esquina com Av. Afonso 
Pena 

Praça do Ciclista Av. Carandaí, 726, esquina com Av. Brasil 

Otoni Rua dos Otoni, 545, esquina com Av. Brasil 

Bernardo Monteiro Av. Bernardo Monteiro, 1563, esquina com Av. Afonso Pena 

Professor Moraes Rua Professor Moraes, esquina com Rua Inconfidentes 

Colégio Santo Antônio Rua Pernambuco, 797, esquina com Rua Santa Rita Durão 

Pátio Savassi Rua Fernandes Tourinho, 126, esquina com Av. Cristóvão 
Colombo 

Sergipe Rua Sergipe, 1246, esquina com Rua Antônio de Albuquerque 

Minas Tênis Clube Rua da Bahia, 2626, esquina com Rua Fernandes Tourinho 

Praça da Savassi Rua Tomé de Souza, 853, esquina com Rua Pernambuco 

Marília de Dirceu Rua Marília de Dirceu, 134, esquina com Rua Felipe dos 
Santos 

Tomaz Gonzaga Rua Tomaz Gonzaga, oposto ao número 377, esquina com 
Rua Rio de Janeiro 

Bárbara Heliodora Rua Bárbara Heliodora, 10, esquina com Rua Alvarenga 
Peixoto 
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Conexão Aeroporto Canteiro Central da Av. Álvares Cabral, oposto ao Belo 
Horizonte Plaza Hotel, esquina com Rua dos Timbiras 

Praça da Boa Viagem Rua Sergipe, 238, esquina com Rua dos Aimorés 

Praça Tiradentes Rua Paraíba, lateral ao número 433, entre Rua Bernardo 
Guimarães e Av. Afonso Pena 

Francisco Sales Av. Francisco Sales, 1656, esquina com Av. Carandaí 

Praça Floriano Peixoto Canteiro Central da Av. Brasil, oposto ao 1º Batalhão, esquina 
com Rua Manaus 

Santa Efigênia Rua Levi Coelho, oposto ao número 97, esquina com Av. dos 
Andradas 

*Estações localizadas na Zona Sul. As demais estão localizadas na Área Central 

 
QUADRO Nº 09- Endereços de referência das estações na região Centro-Sul. 
FONTE: BHTRANS (2018). 
 

2.1.6 – Os mapas a seguir apresentam uma proposta (apenas indicativa e como sugestão), em 
caráter preliminar e referencial, de posicionamento das estações dos Sistemas de 
Compartilhamento de Bicicletas nas 09 (nove) regiões administrativas de Belo Horizonte: 
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FIGURA Nº 01 - Mapa Geral: Proposta preliminar de rede e estações abrangendo todo o território do município de BH. 
FONTE: BHTRANS (2018). 

.
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FIGURA Nº 02 - Mapa região de Venda Nova - Lote 01: rede e estações propostas. 
FONTE: BHTRANS (2018). 
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FIGURA Nº 03 - Mapa região da Pampulha - Lote 02: rede e estações propostas. 
FONTE: BHTRANS (2018). 
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FIGURA Nº 04 - Mapa região Nordeste - Lote 03: rede e estações propostas. 
FONTE: BHTRANS (2018). 
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FIGURA Nº 05 - Mapa região Leste - Lote 04: rede e estações propostas. 
FONTE: BHTRANS (2018). 
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FIGURA Nº 06 - Mapa região Norte - Lote 05: rede e estações propostas. 
FONTE: BHTRANS (2018). 
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FIGURA Nº 07 - Mapa região do Barreiro - Lote 06: rede e estações propostas. 
FONTE: BHTRANS (2018). 
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FIGURA Nº 08 - Mapa região Noroeste - Lote 08: rede e estações propostas. 
FONTE: BHTRANS (2018). 
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FIGURA Nº 09 - Mapa região Centro-Sul (Detalhe região Central) - Lote 09: rede e estações propostas. 
FONTE: BHTRANS (2018). 
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FIGURA Nº 10 - Mapa região Centro-Sul (Detalhe região SUL) - Lote 09: rede e estações propostas. 
FONTE: BHTRANS (2018). 
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2.2 – REQUISITOS MÍNIMOS: DISTRIBUIÇÃO DAS ESTAÇÕES  
 
2.2.1 – Para criar uma rede eficiente, as propostas devem atender a uma distribuição uniforme das 
estações na área de cobertura de modo que os usuários possam se deslocar e estacionar as 
bicicletas de forma fácil e conveniente. A distribuição ideal é de 10 (dez) a 16 (dezesseis) estações 
por quilômetro quadrado e as mesmas devem estar localizadas a uma distância razoável a pé, o que 
corresponde a 300 (trezentos) metros entre estações como distância ideal.  
 
2.2.2 – Para fins do presente Chamamento Público, a PROPONENTE deverá considerar redes com 
distâncias entre estações de 300 (trezentos) a 500 (quinhentos) metros. Desejável a adoção de 
distâncias de aproximadamente 300 (trezentos) metros. 
 
2.3 – REQUISITOS MÍNIMOS: NÚMERO DE VAGAS NAS ESTAÇÕES  

 
2.3.1 – Ter mais vagas do que bicicletas é essencial para garantir que sempre haverá um espaço de 
estacionamento para cada bicicleta. Uma vez determinado o número de bicicletas que o sistema deve 
ter em cada estação, deve ser calculado o número de vagas, que é uma função do número de vagas 
disponíveis por bicicleta em serviço.  
 
2.3.2 – A capacidade das estações será calculada multiplicando o número de bicicletas pretendido 
por estação pelo Coeficiente de Vagas por Bicicletas, chegando-se, assim, ao número de vagas 
por estação. 
 
2.3.3 – Será adotado o Coeficiente de Vagas para Bicicleta igual a 1,8 (um vírgula oito), ou seja, 
1,8 (uma vírgula oito) vagas para cada bicicleta. 
 
2.4 – REQUISITOS MÍNIMOS: INDICADORES DE DESEMPENHO 
 
2.4.1 – Um sistema eficiente, confiável e de alto custo/benefício é aquele que maximiza os 
indicadores estabelecidos no Programa Pedala BH do Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Belo 
Horizonte PlanMob-BH:   
 

 
 
FIGURA Nº 11 – Percentual de viagens realizadas por bicicleta em relação ao total de viagens realizadas. 
FONTE: PlanMob-BH (2016). 
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FIGURA Nº 12  – Número de viagens de bicicletas compartilhadas por bicicleta por dia. 
FONTE: PlanMob-BH (2016). 

 
2.4.2 – Todos os indicadores deverão ser monitorados pela CREDENCIADA, que emitirá relatórios 
sistemáticos com periodicidade mensal e anual, durante todo o período de vigência do Termo de 
Credenciamento. 
 
2.4.3 – A descrição e metodologia de apuração dos indicadores serão fornecidas pela BHTRANS à 
CREDENCIADA. 
 
2.4.4 – Cabe à BHTRANS, a seu exclusivo critério, publicizar os dados operacionais do Sistema de 
Compartilhamento de Bicicleta com Estação.  
 
2.4.5 – O monitoramento dos índices de Desempenho do Sistema de Compartilhamento de Bicicleta 
com Estação servirá para retroalimentar o processo de planejamento do sistema de transportes e 
implementar as necessárias melhorias ao sistema de transporte ativo do município de Belo Horizonte. 
 
2.5 – REQUISITOS MÍNIMOS: LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES 
 
2.5.1 – A escolha da localização das estações é essencial para garantir que o sistema seja bastante 
utilizado e que haverá rotatividade de uso das bicicletas.  
 
2.5.2 – As estações devem estar localizadas de forma a serem encontradas em intervalos regulares e 
convenientes por toda a área de cobertura da rede e em pontos que geram uso durante todo o dia. 
 
2.5.3 – As estações devem ser adjacentes a paradas e estações de transporte público e coletivo por 
metrô e ônibus, para que funcionem de forma a complementar os demais sistemas de transporte, isto 
é, servirem efetivamente como rede alimentadora da rede estruturante do sistema de transporte de 
Belo Horizonte. 
 
2.5.4 – Sempre que possível, as estações devem estar localizadas ao longo da infraestrutura 
cicloviária, isto é, ao longo das rotas cicloviárias implantadas e planejadas para o horizonte de curto 
prazo estabelecido no PlanMob-BH, incluindo ciclorrotas e espaços partilhados e/ou compartilhados. 
 
2.5.5 – Sempre que possível, explorando o uso e ocupação do solo, os pólos geradores de tráfego ou 
pólos atrativos de trânsito (órgãos e equipamentos públicos, unidades de ensino, unidades de saúde, 
centros esportivos, shopping centers, centros comerciais, dentre outros) e outros locais com 
concentração de demandas que potencializem o número de viagens por bicicleta no município de 
Belo Horizonte. 
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2.6 – REQUISITOS MÍNIMOS: ENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE CIVIL 
 
2.6.1 – O guia do ITDP também orienta que as cidades façam discussões com a sociedade civil o que 
já está previsto em Belo Horizonte, uma vez que a gestão do Programa Pedala BH é feita de forma 
conjunta entre Poder Público e população, incluindo o Grupo de Trabalho – GT PEDALA BH

4
. Assim, 

uma vez propostas as Redes de Sistemas de Compartilhamento de Bicicletas com Estação deverão 
ser realizadas reuniões públicas para discussão e validação das mesmas após a assinatura dos 
Termos de Credenciamentos correspondentes.  
 
2.7 – REQUISITOS MÍNIMOS: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – TI 
 
2.7.1 – A CREDENCIADA deverá manter sistema digital de gerenciamento da rede, por meio de 
aplicativo – app específico. 
 
2.7.2 – A TI constitui o centro nervoso de um sistema de bicicletas compartilhadas, conectando as 
estações, usuários e centro de controle por meio do uso de software e mecanismos de transmissão 
de dados.  
 
2.7.3 – As decisões que devem ser tomadas com relação a TI incluem decidir como os clientes 
devem se registrar e pagar pelo uso do sistema, como as bicicletas serão retiradas e devolvidas aos 
espaços de estacionamento e como a informação é transmitida tanto internamente para fins de 
controle e externamente aos usuários.  
 
2.7.4 – O software tem que dar suporte à parte do sistema que implica contato com o público, 
inclusive o registro de novos usuários, pagamentos e assinaturas, informações gerais sobre o sistema 
e gerenciamento dos dados dos clientes. 
 
2.7.5 – Esta interface do sistema de TI deve incluir portais na Internet e aplicativos para smartphones.  
 
2.7.6 – Na retaguarda, onde CONTRATANTE e CONTRATADA recebem as informações necessárias 
para operar e administrar o sistema, o software precisa dar suporte ao monitoramento de estações, 
redistribuição de bicicletas, questões de mau funcionamento, manutenção, faturamento e dados dos 
usuários.  
 
2.7.7 – A TI terá que servir a 2 (dois) tipos de usuários:  
 

a) usuários permanentes ou de longo prazo: em geral são os usuários registrados que 
usam o sistema com frequência;  
 
b) usuários ocasionais: que usam o sistema de forma infrequente ou mesmo uma única 
vez.  

 
2.7.8 – Os usuários permanentes podem receber cartões de acesso e podem fazer depósitos para 
usar o sistema.  
 
2.7.9 – Os usuários ocasionais não poderão usar o sistema se for necessário ter um cartão especial 
de acesso ou se não houver forma de garantir que a bicicleta será devolvida (o que é geralmente feito 
através de um mecanismo financeiro, tal como uma retenção de fundos do usuário garantida por 
cartão de crédito).  
 
2.7.10 – Na maioria dos sistemas, os usuários retiram as bicicletas usando cartões inteligentes ou 
chaves com a tecnologia magnética (RFID).  
 

                                                           
4 O GT PEDALA BH é um grupo de trabalho aberto de caráter consultivo e sem líderes, formado por sociedade civil, 

associações interessadas e poder público no qual se discute o uso da bicicleta em Belo Horizonte. O GT se reúne 
mensalmente, toda primeira quarta-feira do mês. É um espaço de diálogo entre a população e o poder público (BHTRANS, 
órgãos e entidades da Prefeitura de Belo Horizonte) e todos os cidadãos podem participar. Não há necessidade de inscrição. 
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2.7.11 – O cartão inteligente é registrado em nome do usuário e tem um saldo do qual são 
descontados os valores incorridos pelo usuário ao usar o serviço.  
 
2.7.12 – No caso do sistema vigente em Belo Horizonte, a utilização é feita somente por cartão de 
crédito, o que, muitas vezes, exclui uma parcela da população. Portanto é fundamental que a 
proposta apresentada, ainda que utilize o cartão de crédito como forma principal de acesso ao 
sistema, incorpore soluções alternativas que incluam maior número de usuários. 
 
2.8 – REQUISITOS MÍNIMOS: BICICLETAS  
 
2.8.1 – As bicicletas devem ser atraentes e duráveis. A aparência geral da bicicleta é um elemento 
chave para criar uma marca de identificação do sistema. O design, cores e outros elementos da 
identidade visual são muito importantes para diferenciar as bicicletas compartilhadas das bicicletas 
comuns que circulam pela cidade.   
 
2.8.2 – Todas as bicicletas e demais elementos integrantes do Sistema de Compartilhamento de 
Bicicletas com Estação deverão respeitar e atender as características, parâmetros e requisitos 
estabelecidos no elenco de normativos aplicáveis ao caso: 
 

a) Normas Brasileiras – NBR editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT, suas revisões e atualizações; 
b) Código de Trânsito Brasileiro – CTB (Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997) e 
seus Anexos, suas revisões e atualizações; 
c) Resoluções, Portarias e Deliberações publicadas pelo Conselho Nacional de Trânsito 
– CONTRAN, suas revisões e atualizações; 
d) Resoluções, Portarias e Deliberações publicadas pela Agência Nacional de 
Telecomunicações – ANATEL, suas revisões e atualizações; 
e) Lei Brasileira de Inclusão - LBI (Lei N° 13.146, de 6 de julho de 2015) e normativos 
correlatos; 

f) Legislação urbano-ambiental aplicável ao caso, suas revisões e atualizações
5
; 

g) Outras específicas aplicáveis ao caso. 

2.8.3 – A CREDENCIADA é a responsável por realizar as submissões necessárias às atividades de 
inspeções, aferições, verificações, fiscalizações e outras para fins de obtenção de registros e 
certificações dos elementos integrantes do Sistema de Compartilhamento de Bicicletas com Estação, 

conforme estabelecido em normativos diversos aplicáveis ao caso, diretamente relacionados a: 

a) Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO.  
b) Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais - IPEM-MG. 
c) Outros específicos relacionados ao objeto do negócio e especificidade do 

sistema ofertado pela CREDENCIADA. 

2.8.4 – A CREDENCIADA deverá disponibilizar frota de bicicletas, sendo facultada a oferta de frota 
de bicicletas elétricas, em proporções adequadas às características, perfil e demandas dos 
potenciais usuários do Sistema de Compartilhamento de Bicicletas com Estação, desde que 
atendidas as condições estabelecidas na Resolução nº 315, de 08 de maio de 2009, com as 
alterações dadas pela Resolução nº. 465/13, ambas do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. 

2.8.5 – A CREDENCIADA deverá apresentar, no ato do credenciamento, declaração específica 
sobre o respeito e atendimento de todas as características, parâmetros e requisitos técnicos e legais 
abrangidos pelo Sistema de Compartilhamento de Bicicletas com Estação. 

                                                           
5 Disponível em: 

 https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-urbana/informacoes/legislacao-urbanistica; 

 https://prefeitura.pbh.gov.br/meio-ambiente/legislacao-municipal. 

 

 

https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-urbana/informacoes/legislacao-urbanistica
https://prefeitura.pbh.gov.br/meio-ambiente/legislacao-municipal
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2.9 – REQUISITOS MÍNIMOS: HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

2.9.1 – O Sistema de Compartilhamento de Bicicletas com Estação deve funcionar 24h (vinte e 
quatro horas), 07 (sete) dias por semana, permitindo nesse período tanto a retirada como a 
devolução de bicicletas, de forma ininterrupta.  
 
2.10 – REQUISITOS MÍNIMOS: PLANO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 

2.10.1 – A CREDENCIADA deverá realizar sistematicamente e sempre que necessário, ações de 
manutenção, conservação e limpeza de todos os elementos físicos que integram o Sistema de 
Compartilhamento de Bicicletas com Estação.  
 
2.11 – REQUISITOS MÍNIMOS: FROTA RESERVA 
 
2.11.1 – A CREDENCIADA deverá prever frota reserva que possibilite a operação do Sistema de 
Compartilhamento de Bicicletas com Estação respeitados o número mínimo de bicicletas disponíveis 
em todo o sistema conforme estabelecido no presente Chamamento Público. 
 
3 – CONDICIONANTES VINCULADAS ÀS REDES PROPOSTAS 
 
A autorização para implantação e operação de Sistemas de Compartilhamento de Bicicletas com 
Estação em Belo Horizonte está vinculada às condicionantes estabelecidas a seguir. 
 
3.1 – Deverá ser disponibilizada uma Central de Atendimento ao Usuário para esclarecer dúvidas, 
ouvir sugestões e reclamações.  
 
3.2 – IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO 

3.2.1 – No que se refere à implantação e instalação de ESTAÇÃO vinculada ao Sistema de 
Compartilhamento de Bicicletas com Estação deverão ser observados e atendidos os seguintes 

requisitos: 

a) A ESTAÇÃO é um mobiliário urbano destinado à atracagem e estacionamento de bicicletas 
do Sistema de Compartilhamento de Bicicletas com Estação e Sistema de Bicicleta 
Integrada. 

b) A implantação e instalação de ESTAÇÃO, na via pública e/ou espaços livres de uso público, 
estão condicionadas a prévio diagnóstico contendo a identificação das áreas potenciais de 
implantação, observados os critérios estabelecidos para este fim no presente Chamamento 
Público e legislação vigente aplicável ao caso. 

c) A CREDENCIADA será responsável por identificar, mapear, diagnosticar, planejar, projetar, 
licenciar e instalar ESTAÇÔES mediante prévia aprovação do poder público municipal na 
forma estabelecida pela legislação vigente aplicável ao caso

6
. 

 
d) A CREDENCIADA deverá elaborar, desenvolver e detalhar projeto de ESTAÇÃO – modelo 

padronizado - que melhor atenda aos requisitos de segurança,funcionalidade e operação do 
Sistema de Compartilhamento de Bicicletas com Estação.  

e) A CREDENCIADA deverá implantar e instalar ESTAÇÕES de acordo com modelo 
padronizado e obrigatoriamente aprovado pela Comissão de Mobiliário Urbano da Prefeitura 
de Belo Horizonte – PBH. 

f) A instalação, remoção e relocação de ESTAÇÕES, na via pública e/ou espaços livres de uso 
público, estão sujeitas à fiscalização e baixa pelo poder público municipal. 

g) Nos casos de remoção de ESTAÇÃO, a manutenção e adequação do pavimento e de seu 
revestimento deve ser observada por seu responsável, garantindo as adequadas condições 

                                                           
6
 Ver Portal de Serviços da Prefeitura de Belo Horizonte em: portaldeservicos.pbh.gov.br/portalservicos/ 
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de trânsito e exigências legais estabelecidas na legislação urbano-ambiental aplicável ao 
caso. 

h) A instalação, remoção e relocação de ESTAÇÕES deverão ser executadas às expensas da 
CREDENCIADA. 

i) A CREDENCIADA deverá gerar base de dados georreferenciada da rede e sistema de 

estações, por meio de softwares de uso livre
7
, para fins de publicação e difusão da 

informação em meios digitais pela própria CREDENCIADA e BHTRANS. 

j) A CREDENCIADA deverá realizar a atualização sistemática da base de dados 
georreferenciada remetendo-a à BHTRANS, em meio digital, sem qualquer tipo de restrição 
de acesso, sempre que solicitado. 

3.3 – ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS 

3.3.1 – Todo e qualquer tipo de intervenção física sobre o espaço público pressupõe prévia análise e 
aprovação de projetos junto ao poder público, na forma estabelecida para cada caso pelos órgãos e 
entidades responsáveis. 
 
3.3.2 – O Portal de Informações e Serviços da Prefeitura de Belo Horizonte, disponível em 
portaldeservicos.pbh.gov.br/portalservicos/ contém de forma detalhada e acessível todas as 
informações necessárias para a realização de cada tipo de serviço, respeitando a seguinte estrutura: 
“O que é”; “Exigências do serviço/Documentações”; Onde solicitar”; “Prazos”, “Passo a passo”; 
“Acompanhamento”; “Legislação”; “Perguntas freqüentes”; “Material informativo”; “Órgão/Unidade 
responsável”. 
 
3.3.3 – Eventuais custos referentes à elaboração, desenvolvimento, detalhamento, análise e 
aprovação de projetos, obtenção de licenciamentos e alvarás são de exclusiva responsabilidade e às 
expensas da CREDENCIADA. 
 
3.4 – OBRAS 

3.4.1 - INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO (ESTAÇÃO) E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE 

INFRAESTRUTURA  
 
I – A CREDENCIADA deverá aprovar, junto à BHTRANS e poder público, o projeto executivo de 
instalação da ESTAÇÃO PADRÃO a ser adotada para o Sistema de Compartilhamento de Bicicleta 
com Estação.  
 

II – A instalação de mobiliários urbanos do tipo ESTAÇÃO e redes de infraestrutura necessária a seu 

completo e perfeito funcionamento pressupõem obrigatória análise e aprovação de projetos, bem 
como licenciamentos e emissões de alvarás específicos, na forma estabelecida para cada caso pelos 
órgãos e entidades do poder público. 
 
III – Toda e qualquer instalação de mobiliário urbano e implantação de redes de infraestrutura 
necessários à operação do sistema cicloviário diretamente vinculados ao Sistema de 
Compartilhamento de Bicicletas com Estação, no âmbito do município de Belo Horizonte, que 
implique em execução de obras, deverá observar, rigorosamente, as seguintes etapas: 
 

a) Elaboração, desenvolvimento e detalhamento de projeto executivo e seus complementares; 
b) Análise e aprovação de projetos pelo poder público; 
c) Emissão de licenças e alvarás pelo poder público; 
d) Fiscalização; 
e) Baixa. 

 
IV – Portal de Informações e Serviços da Prefeitura de Belo Horizonte, disponível em 
portaldeservicos.pbh.gov.br/portalservicos/ contém de forma detalhada e acessível todas as 
informações necessárias para a realização de cada tipo de serviço, respeitando a seguinte estrutura: 

                                                           
7
 Software QGis, preferencialmente. 
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“O que é”; “Exigências do serviço/Documentações”; Onde solicitar”; “Prazos”, “Passo a passo”; 
“Acompanhamento”; “Legislação”; “Perguntas freqüentes”; “Material informativo”; “Órgão/Unidade 
responsável”. 
 
V – Eventuais custos referentes à instalação de mobiliários urbanos e implantação de redes de 
infraestrutura são de exclusiva responsabilidade e às expensas da CREDENCIADA. 
 

3.4.2 – IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CORREÇÕES GEOMÉTRICAS E SINALIZAÇÃO NA VIA 

  
I – Para viabilizar a implantação de ESTAÇÕES e outros elementos da infraestrutura cicloviária a elas 
vinculadas referentes ao Sistema de Compartilhamento de Bicicleta com Estação no âmbito do 
município de Belo Horizonte, a CREDENCIADA deverá elaborar, desenvolver, detalhar, aprovar e 
implantar projeto de correções geométricas e de sinalização viária (todos os subsistemas), 
quando necessário. 
 
II – Os projetos do sistema viário urbano (correções geométricas e sinalização viária) deverão ser 
elaborados, desenvolvidos e detalhados considerando:  
 

a) O estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro – CTB, seus anexos, resoluções e manuais 
publicados pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, aplicáveis ao caso; 

b) Os manuais e especificações técnicas publicados pela BHTRANS, disponíveis em: 
https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/informacoes/manuais-e-especificacoes/; 

c) Os manuais e cadernos técnicos publicados pela Superintendência de Desenvolvimento da 
Capital – SUDECAP, disponíveis em: https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/projetos-de-
infraestrutura e https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/caderno-de-encargos; 

d) Exigências de outros órgãos e entidades do poder público e concessionárias de serviços de 
acordo com a especificidade da intervenção. 
 

III – Toda remoção e/ou relocação de mobiliário urbano (ESTAÇÕES e infraestrutura complementar) 
está sujeita a prévia aprovação de projetos executivos junto à BHTRANS e poder público. 
 
IV – A CREDENCIADA realizará a implantação das obras e sinalização, mediante prévia anuência e 
sem ônus para a BHTRANS ou poder público municipal.     
 
3.5 – EVENTOS 

3.5.1 – A CREDENCIADA deverá realizar 02 (dois) eventos a cada 12 (doze) meses de vigência do 
Termo de Credenciamento, 01 (um) a cada 06 (seis) meses), sob prévia anuência e programação 
da BHTRANS. 
 
3.5.2 – O evento deverá ser elaborado, apresentado, discutido e aprovado junto à BHTRANS. 
 
A seguir, é apresentado, a título de referência, quadro contendo a sistematização de características 
gerais por tipo de evento diretamente vinculado à promoção do uso da bicicleta e, portanto, do 
Sistema de Compartilhamento de Bicicletas com Estação no âmbito do município de Belo Horizonte: 
 

 
TIPO DE EVENTO 

 

 
EXEMPLO 

 
LOCAL 

 
DURAÇÃO 

 
EXTENSÃO DE VIA (km) 

Ciclofaixa de lazer (-) Via pública Até 12 (doze) horas Até 05 (cinco) km 

Passeio ciclístico (-) Via pública Até 08 (oito) horas Até 10 (dez) km 

Campanha educativa / 
blitze educativa 

“BH tem espaço 
para todos” 

Via pública Até 12 (doze) horas 05 (cinco) interseções 
(pontos) 

Semana comemorativa Semana da 
Mobilidade, 
Semana Nacional 
do Trânsito 

Via pública Até 12 (doze) horas Até 500 (quinhentos) m 

Dia comemorativo Dia Internacional 
“Na Cidade, Sem 
Meu Carro” 

Via pública Até 12 (doze) horas Até 500 (quinhentos) m 

https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/informacoes/manuais-e-especificacoes/
https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/projetos-de-infraestrutura
https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/projetos-de-infraestrutura
https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/caderno-de-encargos
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Participação em eventos 
institucionais 
promovidos pela 
BHTRANS/PBH 

“No Domingo, a 
Rua é Nossa”, “A 
Savassi é da 
Gente”, 

Via pública Até 08 (oito) horas Até 500 (quinhentos) m 

 
3.5.3 – Observadas a tipificação e especificidades de cada “evento”, a CREDENCIADA, sob prévia 
orientação e anuência da BHTRANS, será a responsável por: 
 

a) Elaborar o projeto do evento; 
b) Aprovar o projeto do evento; 
c) Obter licenças para a realização do evento; 
d) Divulgar o evento em parceria com a BHTRANS e/ou poder público municipal; 
e) Implantar o projeto do evento, bem como as montagens, os desvios e operações de trânsito 

necessários a sua efetivação com acompanhamento da BHTRANS; 
f) Monitorar e acompanhar o evento; 
g) Desmobilizar o evento. 

 
3.5.4 – A CREDENCIADA deverá disponibilizar, sob programação e gratuitamente, as bicicletas 
necessárias à realização do “evento”, mediante regulamento específico. 

 
3.5.5 – Custos referentes à realização de “evento” são de exclusiva responsabilidade e às expensas 
da CREDENCIADA. 
 
3.5.6 – Para a realização de “evento” será permitida a captação de recursos, por meio de apoios e 
patrocinadores, a critério da CREDENCIADA, respeitados os requisitos estabelecidos pelo poder 
público para este fim. 
 
3.5.7 – A BHTRANS, a seu exclusivo critério, dará apoio na implantação de desvios e operações de 
trânsito necessários à realização de “evento” que envolva o incentivo ao uso da bicicleta e a 
promoção do Sistema de Compartilhamento de Bicicletas com Estação, em parceria com a 
CREDENCIADA, mediante prévia apresentação e aprovação de programação e cronograma de 
atividades. 
 
3.6 – CAMPANHA EDUCATIVA OU BLITZE EDUCATIVA 

3.6.1 – A CREDENCIADA deverá conceber, elaborar, desenvolver, discutir, apresentar e aprovar 
Campanha Educativa ou blitze educativa diretamente vinculada à operação, uso e funcionalidades 
do Sistema de Compartilhamento de Bicicletas com Estação em Belo Horizonte, visando a promoção 
e o incentivo ao uso da bicicleta no âmbito do município de Belo Horizonte. 
 
3.6.2 – Para fins do presente Chamamento Público, a Campanha Educativa ou blitze educativa é 
considerada como “evento” e deverá ser submetida e aprovada pela BHTRANS e poder público 
municipal. 
 
3.6.3 – A CREDENCIADA deverá implementar no mínimo 01 (uma) Campanha Educativa ou blitze 
educativa a cada 12 (doze) meses de vigência do Termo de Credenciamento. 
 
3.6.4 – A Campanha Educativa ou blitze educativa deverá ocorrer, no mínimo, em 01 (um) dia da 
semana, com duração mínima de 12 (doze) horas, em 05 (cinco) interseções ou pontos da via 
pública, simultaneamente.  
 
3.6.5 – A Campanha educativa ou blitze educativa deverá ser acompanhada por pessoal técnico-
operacional da BHTRANS designado para este fim, mediante prévia aprovação do evento. 
 
3.6.6 – Para a realização da Campanha educativa ou blitze educativa será permitida a captação de 
recursos, por meio de apoios e patrocinadores, a critério da CREDENCIADA, respeitados os 
requisitos estabelecidos pelo poder público para este fim. 
 
3.6.7 – Custos referentes à realização de Campanha Educativa ou blitze educativa são de 
exclusiva responsabilidade e às expensas da CREDENCIADA. 
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3.7 – CONCOMITÂNCIA DE SISTEMAS  

3.7.1 – A CREDENCIADA deverá operar o sistema em concomitância com outros sistemas de 
compartilhamento de bicicletas, com e sem estação, em regime de livre concorrência de mercado, 
sem qualquer tipo de exclusividade na oferta e exploração dos seguintes sistemas: 
 

a) Sistemas de compartilhamento de bicicletas com estação; 
b) Sistemas de compartilhamento de bicicletas sem estação,  

c) Outros que venham a ser implementados pelo poder público municipal, a seu exclusivo 
critério, em cumprimento dos princípios, diretrizes e objetivos da Política Nacional de 
Mobilidade, Política Municipal de Mobilidade Urbana, Plano Diretor do Município de Belo 
Horizonte, Plano Diretor de Mobilidade do Município de Belo Horizonte – PlanMob-BH, dentre 
outros programas e ações institucionais correlatos ao sistema de transporte não motorizado 
no âmbito do municio de Belo Horizonte. 

 
3.8 – VALORES DOS SERVIÇOS  

3.8.1 – A PROPONENTE deverá apresentar proposta preliminar de valores a serem cobrados a título 
de passe aos usuários para utilização dos Sistemas de Compartilhamento de Bicicletas com Estação, 
considerando: 
 

a) valor do passe com sistema de valores fixos (por fração de hora, hora, dia, semana, 
mês, ano); 
b) Valor do passe com sistema de valores dinâmico; 
c) Outra categorização específica de acordo com a funcionalidade e operação do 
sistema a critério da PROPONENTE. 

 
3.8.2 – O sistema de valores dos serviços é de responsabilidade exclusiva da CREDENCIADA, 
considerando os princípios de livre concorrência de mercado. 
 
 
 
 
Elaborado por: 
  

Eveline Prado Trevisan – Matrícula bt 002085 
Coordenadora de Sustentabilidade e Meio Ambiente da BHTRANS 

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

 
 
 
 

Rafael Murta Resende – Matrícula BT 002078 
Gerente de Planejamento da Mobilidade 
Diretoria de Planejamento e Informação 

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

De acordo: 
 
 
 

Liliana Delgado Hermont – Matrícula BT 000461 
Superintendente de Planejamento e Informação 

Diretoria de Planejamento e Informação 
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS 
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APÊNDICE II 

MINUTA DO TERMO DE CONFIDENCIALIDADE  
(Documento a ser apresentado na assinatura do Termo de Credenciamento nos termos da alínea “f” 

do item 7.2 do Edital) 

 
 
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. Diogo Oscar Borges Prosdocimi, 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 denominada 

CREDENCIADA, celebram este Termo de Confidencialidade, declarando e se comprometendo a: 

 
1. Manter sigilo, tanto escrito como verbal, ou por qualquer outra forma, de todos os dados e 

informações referentes ao negócio e dos usuários cadastrados no Sistema de Compartilhamento de 

Bicicletas com Estação, objeto do Chamamento Público nº 01/2021. 

 

1.1. Excluem-se da confidencialidade, todas as características, funcionalidades e dados de natureza 

essencialmente físicos e operacionais diretamente vinculados ao Sistema de Compartilhamento de 

Bicicletas com Estação, objeto do Chamamento Público nº 01/2021, constantes do Plano de 

Negócios (item 4.2 do Termo de Referência – Anexo I), da Documentação Técnica (item 6 do Termo 

de Referência – Anexo I), e relatórios sistemáticos emitidos pela CREDENCIADA. 

 
 
 

Belo Horizonte,           de    de 201___. 
 
 
 

 
 
__________________________________________         _____________________________ 

 (Nome) 
(Cargo) 

CREDENCIADA 

Diogo Oscar Borges Prosdocimi 
Presidente 

BHTRANS 
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ANEXO II 
MODELO DE CARTA PARA CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE 

(Modelo a ser apresentado, se for o caso, na forma do item 3.4 do Edital) 
 
 

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

 
 
REF.: Chamamento Público n.º 01/2021 

 

Objeto: Credenciamento de empresas para implantação, instalação, manutenção e operação 

de Sistemas de Compartilhamento de Bicicletas com Estação no Município de Belo Horizonte. 

 

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

n°______________________, por seu(s) Representante(s) Legal(ais) abaixo assinado(s), 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, 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) Observar o disposto no item 3.4 e seus subitens do Edital. 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR  

(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 
 
 
REF.: Chamamento Público n.º 01/2021 
 
Objeto: Credenciamento de empresas para implantação, instalação, manutenção e operação 

de Sistemas de Compartilhamento de Bicicletas com Estação no Município de Belo Horizonte. 

 

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

___________________, declara, sob as penalidades da Lei, que na mesma não há realização de 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer 

trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 

(quatorze) anos, na forma da lei. 

(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 IV 
DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA 

(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 
 
REF.: Chamamento Público n.º 01/2021 
 
Objeto: Credenciamento de empresas para implantação, instalação, manutenção e operação 

de Sistemas de Compartilhamento de Bicicletas com Estação no Município de Belo Horizonte. 

 
 
Prezados Senhores, 
 
 
A Empresa ________________________________ CNPJ n°_________, sediada no município de 

___________________, declara que está ciente da obrigatoriedade de informar, se for o caso, 

a superveniência de fato impeditivo da sua habilitação. 

 
 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 
 
 

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

(Cargo – CI n.º – CPF) 
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU 

EQUIPARADA 
(Declaração a ser apresentada nos termos do item 4.7 do Edital) 

 
 
À 
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS 
Comissão Permanente de Licitação 
 
 
REF.: Chamamento Público n.º 01/2021 

 

Objeto: Credenciamento de empresas para implantação, instalação, manutenção e operação 

de Sistemas de Compartilhamento de Bicicletas com Estação no Município de Belo Horizonte. 

 

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

__________________________, por intermédio de seu(s) representante(s) legal(ais) abaixo 

assinado(s), DECLARA, sob as penas da Lei, que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do 

§ 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento diferenciado 

estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei e que cumpre os requisitos legais para qualificação como:  

( ) Microempresa, ME ou ( ) Empresa de Pequeno Porte, EPP, definida no art. 3º da Lei 

Complementar n.º 123/2006;  

(  ) Sociedade cooperativa equiparada à ME ou EPP , tendo auferido, no ano-calendário anterior, 

receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso II do art. 3° da Lei Complementar n° 123, 

de 2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados.  

(Assinalar a condição da empresa)  

 

(  ) Declaro que a empresa possui restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos 

utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, estando 

ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas na 

legislação vigente. 

(Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  

 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 

 
_______________________________________________ 

Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) 
(Cargo – CI n.º – CPF) 
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ANEXO VI 
SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

(Modelo da declaração a ser apresentada nos termos do item 4.8 do Edital) 
 
 
À 
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS 
Comissão Permanente de Licitação 
 
 
REF.: Chamamento Público n.º 01/2021 
 
Objeto: Credenciamento de empresas para implantação, instalação, manutenção e operação 

de Sistemas de Compartilhamento de Bicicletas com Estação no 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 para implantação, instalação, manutenção e operação 

de Sistemas de Compartilhamento de Bicicletas com Estação no Município de Belo Horizonte, 

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) 
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ANEXO VII 
MODELO DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 49-B DA LEI 

ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
 

(Modelo da declaração a ser apresentada na fase de credenciamento, nos termos da alínea “d” do item 7.2 
do Edital) 

 
 
À 
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS 
Comissão Permanente de Licitação 
 
 
REF.: Chamamento Público n.º 01/2021 
 
Objeto: Credenciamento de empresas para implantação, instalação, manutenção e operação 
de Sistemas de Compartilhamento de Bicicletas com Estação no Município de Belo Horizonte. 
 
 
 

A Empresa _________________________ CNPJ n°_____________________, sediada no município 

de ___________________, por seu(s) Representante(s) Legal(ais) abaixo assinado(s), DECLARA, 

sob as penalidades da Lei, em especial o art. 49-B da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, 

que não prestarão serviço a órgãos e entidades do Município os trabalhadores declarados inelegíveis 

em resultado de decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado relativa a, pelo 

menos, uma das seguintes situações:  

I) representação contra sua pessoa julgada procedente pela Justiça Eleitoral em processo de abuso 

do poder econômico ou político;  

II) condenação por crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública ou o 

patrimônio público. 

Possuímos ciência da nossa obrigação de comunicar à BHTRANS quaisquer fatos supervenientes 

que alterem a situação de nossos trabalhadores. 

 
 
 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 
 
 

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

(CI n.º e/ou CPF) 
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ANEXO VIII 
MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
TERMO DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA 
IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO 
DE SISTEMAS DE COMPARTILHAMENTO DE BICICLETAS COM 
ESTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. 

Processo Administrativo nº 01-072.068/21-15 

Instrumento Jurídico nº _______________________________ 

CONTRATANTE: Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS 
Endereço: Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte, MG, CEP 30.455-902 
CNPJ: 41.657.081/0001-84 
Representante legal: Diogo Oscar Borges Prosdocimi – Presidente 
CPF: 060.626.066-84 
 
CREDENCIADA: ............................  
Endereço: ...................... 
CNPJ: ...................  
Representante legal: .................... – <cargo> 
CPF: ........................... 

As partes acima qualificadas celebram este Termo de Credenciamento, sendo o presente regido 
pelas normas da Lei Federal nº 13.303/16 e suas modificações posteriores, pelo Regulamento Interno 
de Licitações e Contratos da BHTRANS e pelas cláusulas seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO E GERENCIAMENTO 

1.1. O presente Termo de Credenciamento está vinculado ao Chamamento Público n.º 01/2021, que 
integra este documento, independentemente de transcrição. 

1.2. A gestão deste Instrumento será exercida pela Diretoria de Planejamento e Informação – DPI, 
com apoio técnico-operacional da Diretoria de Ação Regional e Operação – DRO, ambas da 
BHTRANS, e a fiscalização deste Instrumento será exercida pela Gerência de Planejamento da 
Mobilidade – GEMOB/CSMA/SUPI/DPI, com apoio técnico-operacional da Gerência de Apoio e 
Operações Especiais – GAOPE/SUOP/DRO, ambas da BHTRANS  

1.2.1. O Gestor e o Fiscal deste Termo de Credenciamento, por parte da BHTRANS, serão 
designados nominalmente mediante publicação de portaria no Diário Oficial do Município – DOM. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1. Constitui objeto deste Termo o credenciamento de empresas para implantação, instalação, 
manutenção e operação de Sistema de Compartilhamento de Bicicletas com Estação no Município de 
Belo Horizonte. 

2.2. O objeto está dividido em 09 (nove) lotes de regiões administrativas do município de Belo 
Horizonte, conforme quadro abaixo: 
 

LOTE REGIÃO  

01 Venda Nova 

02 Pampulha 

03 Nordeste 

04 Leste 

05 Norte 

06 Barreiro 

R E G I S T R O 

Nº Contrato:__________ /_______ 

Livro: ________ Folha: _________ 
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07 Oeste 

08 Noroeste 

09 Centro-Sul 

                 Quadro 01 – Número do lote por Região Administrativa do município de Belo Horizonte.  
                   Fonte: BHTRANS (2017) 

2.3. As demais especificações e detalhamentos estão dispostos no Edital, no Termo de Referência – 
Anexo I, nos Requisitos Mínimos para o Sistema de Compartilhamento de Bicicleta com Estação no 
Município de Belo Horizonte – Apêndice I, na Minuta do Termo de Confidencialidade – Apêndice II, no 
plano de negócios e na documentação técnica/proposta apresentada pela Credenciada e nesta 
Minuta de Termo de Credenciamento. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA 

3.1. O prazo de vigência deste Termo de Credenciamento será de 30 (trinta) meses, contados da data 
de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente. 

3.1.1. O prazo definido no item 3.1 poderá ser prorrogado automaticamente desde que não haja 
nenhum fato superveniente motivado pela BHTRANS que implique na rescisão do Termo do 
Credenciamento. 

3.2 A Credenciada deverá implementar os sistemas de compartilhamento de bicicletas, objeto do 
presente Termo de Credenciamento, de acordo com os seguintes prazos: 

3.2.1. 120 (cento e vinte) dias para sistemas com 250 (duzentas e cinquenta) bicicletas ou mais, 
contados da data de assinatura deste Termo de Credenciamento; 

3.2.2. 90 (noventa) dias para sistemas com até 250 (duzentas e cinquenta) bicicletas, contados da 
data de assinatura deste Termo de Credenciamento.  

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

4.1. O valor total devido pela Credenciada à BHTRANS (valor total deste Termo de Credenciamento) 
é de R$ ......... (...................), que corresponde ao valor de R$ 26,52 (vinte e seis reais e cinquenta e 
dois centavos) multiplicado pelo número de bicicletas ofertadas na documentação técnica para o 
Sistema de Compartilhamento de Bicicletas com Estação multiplicado por 30 (trinta) meses, que 
deverá ser pago pela Credenciada à BHTRANS de acordo com o disposto na Cláusula Nona.  

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. A assinatura deste Termo não implica transferência de recursos da BHTRANS para terceiros. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 

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

7.1. Executar fielmente o objeto, de acordo com as definições contidas no Edital e Anexos do 
Chamamento Público, na Documentação Técnica apresentada e neste Termo de Credenciamento e 
outros deles derivados. 

7.2. Informar à BHTRANS, por meio de relatório formalmente emitido pela Credenciada, o número de 
bicicletas disponibilizadas - diariamente - no Sistema de Compartilhamento de Bicicletas com 
Estação, em periodicidade mensal, contada da data de assinatura deste Termo de Credenciamento. 

7.3. Prestar esclarecimentos e informações sempre que solicitado pela BHTRANS e Comitê Gestor. 

7.4. Realizar as submissões necessárias às atividades de inspeções, aferições, verificações, 
fiscalizações e outras para fins de obtenção de registros e certificações dos elementos integrantes do 
Sistema de Compartilhamento de Bicicletas com Estação, conforme estabelecido em normativos 
diversos aplicáveis ao caso, diretamente relacionados a: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia – INMETRO, Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais - IPEM-MG, 
dentre outros específicos relacionados ao objeto do negócio e especificidade do sistema ofertado 
pela Credenciada. 
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7.5. Apresentar declaração específica sobre o respeito e atendimento de todas as características, 
parâmetros e requisitos técnicos e legais abrangidos pelo Sistema de Compartilhamento de Bicicletas 
com Estação do município de Belo Horizonte, conforme alínea “e” do item 7.2 do Edital. 

7.6. Designar, oficialmente, o profissional que atuará como Responsável Técnico - RT da empresa 
Credenciada, devidamente habilitado, registrado e ativo no respectivo conselho profissional, bem 
como apresentar Registro de Responsabilidade Técnica - RRT e/ou Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART recolhidos junto aos respectivos conselhos profissionais (sistema CAU BR e/ou 
sistema CONFEA/CREA) sobre todos os serviços e atividades realizadas por força deste Termo de 
Credenciamento e outros deles derivados. 

7.7. Organizar a atividade e o serviço prestado mediante adoção de adequada plataforma 
tecnológica, mantendo os padrões de qualidade desejáveis e necessários ao bom desempenho 
operacional do Sistema de Compartilhamento de Bicicletas com Estação do município de Belo 
Horizonte. 

7.8. Criar e manter por meio de plataforma digital, site informativo, aplicativos - APP com 
funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana. 

7.9. Adotar mecanismos de avaliação da qualidade do serviço pelos usuários, de forma sistemática, 
observadas as especificidades e indicadores de desempenho do Sistema de Compartilhamento de 
Bicicletas com Estação do município de Belo Horizonte, emitindo relatórios mensais, semestrais e 
anuais. 

7.10. Emitir comprovante eletrônico para o usuário, contendo a origem e destino da viagem, seu 
tempo total e a especificação do preço total pago, observando os dispositivos legais estabelecidos no 
Código Brasileiro de Defesa do Consumidor (CDC). 

7.11. Proteger os dados dos usuários do sistema, assegurando a confidencialidade dos dados 
pessoais em conformidade com as disposições legais cabíveis. 

7.12. Disponibilizar as bicicletas sem que prejudiquem o trânsito e a acessibilidade, nos termos e 
normas aplicáveis, sob pena de aplicação das sanções cabíveis. 

7.13. Adotar medidas efetivas para incentivar o cumprimento, pelos usuários, das regras de 
funcionalidade e operação do Sistema de Compartilhamento de Bicicletas com Estação eliminando 
externalidades que venham a ser produzidas sobre as pessoas e espaço público. 

7.14. Arcar com todas as despesas relativas à remuneração do pessoal necessárias à eficiente 
execução dos serviços, assumindo e atendendo prontamente os encargos trabalhistas e da 
Previdência Social, bem como o pagamento de quaisquer adicionais que sejam ou venham a ser 
devidos aos seus empregados, sendo, para todos os efeitos legais e contratuais, única e exclusiva da 
empregadora, não cabendo à BHTRANS e ao Poder Público Municipal nenhum ônus trabalhista ou 
previdenciário, quer administrativo ou judicial. 

7.15. Reparar danos, ônus e/ou prejuízos ao Poder Público Municipal e a terceiros decorrentes da 
implantação, instalação, operação e manutenção do Sistema de Compartilhamento de Bicicletas com 
Estação no âmbito do município de Belo Horizonte, na forma prevista na legislação aplicável ao caso. 

7.16. Retirar, em um prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas as bicicletas e equipamentos 
danificados das vias e espaços públicos, diretamente vinculados ao Sistema de Compartilhamento de 
Bicicletas com Estação, sem qualquer tipo de prejuízo ao atendimento de prerrogativas legais 
estabelecidas na legislação urbanística e sistema de fiscalização integrada do município de Belo 
Horizonte. 

7.17. No caso de descredenciamento, abandono ou desistência na prestação do serviço, retirar todos 
os elementos físicos vinculados à implantação, instalação, operação e manutenção do Sistema de 
Compartilhamento de Bicicletas com Estação do município de Belo Horizonte, restaurando as 
condições originais do logradouro público e espaços livres de uso público, sem quaisquer ônus para a 
BHTRANS ou Poder Público. 

7.18. Disponibilizar em site específico dados relativos ao Sistema de Compartilhamento de Bicicletas 
com Estação, visando a promoção e o incentivo ao uso da bicicleta em Belo Horizonte. 
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7.19. Garantir a qualidade, consistência e veracidade dos dados e das informações fornecidas e 
publicizadas à BHTRANS e sociedade civil. 

7.20. Aceitar os métodos e processos de acompanhamento dos serviços adotados pela BHTRANS e 
Poder Público Municipal. 

7.21. Apresentar à BHTRANS relatórios mensais do Sistema de Compartilhamento de Bicicletas com 
Estação com dados e indicadores previamente aprovados pela BHTRANS. 

7.22. Não transferir ou ceder o Termo de Credenciamento a terceiros, no todo ou em parte, sem o 
prévio e expresso autorização da BHTRANS.  

7.23. Não caucionar ou utilizar o Termo de Credenciamento em favor de terceiros, no todo ou em 
parte, sem a prévia autorização da BHTRANS.  

7.24. Manter durante toda a execução do Termo de Credenciamento as condições exigidas no edital 
de Chamamento Público e outros deles decorrentes ou derivados. 

7.25. Responsabilizar-se pelo pagamento mensal referentes aos valores especificados neste Termo 
de Credenciamento. 

7.26. Responsabilizar-se pelo pagamento de tributos e impostos que incidam sobre a operação ora 
avençada, naquilo que a ela couber. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA BHTRANS 

8.1. Regulamentar a prestação dos serviços objeto do presente Termo de Credenciamento. 

8.2. Fiscalizar a prestação dos serviços objeto do presente Termo de Credenciamento. 

8.3. Expedir a ordem de serviço para o início da prestação dos serviços. 

8.4. Acompanhar mensalmente o número de bicicletas disponibilizadas no Sistema de 
Compartilhamento de Bicicletas com Estação do município de Belo Horizonte. 

8.5. Aprovar o plano de comunicação e publicidade necessário às fases de implantação, instalação, 
operação e manutenção do Sistema de Compartilhamento de Bicicletas com Estação do município de 
Belo Horizonte. 

8.6. Autorizar a Credenciada a implantação, instalação e operação do Sistema de Compartilhamento 
de Bicicletas com Estação do município de Belo Horizonte. 

8.7. Analisar os relatórios emitidos pela Credenciada do Sistema de Compartilhamento de Bicicletas 
com Estação, indicando as melhorias, potenciais e problemas identificados nas fases de implantação, 
instalação, operação e manutenção do sistema, com vistas à sua implementação. 

8.8. Monitorar, em tempo real, a base de dados do Sistema de Compartilhamento de Bicicletas com 
Estação de forma compartilhada com a Credenciada do sistema, respeitados os critérios 
estabelecidos no Termo de Confidencialidade firmado entre as partes, conforme modelo do Apêndice 
II. 

8.9. Monitorar e avaliar as ações de manutenção e frota reserva do Sistema de Compartilhamento de 
Bicicletas com Estação do município de Belo Horizonte. 

8.10. Aprovar o plano de comunicação e todas as ações de publicidade, marketing e propaganda do 
Sistema de Compartilhamento de Bicicletas com Estação elaborado pela Credenciada, respeitados os 
requisitos estabelecidos pelo Poder Público Municipal. 

8.11. Publicizar dados operacionais e índices de desempenho do Sistema de Compartilhamento de 
Bicicletas com Estação no portal da Prefeitura de Belo Horizonte, resguardadas as informações 
estratégicas relacionadas ao Termo de Confidencialidade firmado entre as partes, conforme modelo 
do Apêndice II. 

8.12. Notificar à Credenciada, a constatação de quaisquer defeitos, vícios, danos ou incorreções 
identificadas nas bicicletas, nos equipamentos, mobiliários, elementos de infraestrutura, plataformas 
digitais e tecnológicas resultantes das fases de implantação, instalação, operação e manutenção do 
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sistema, exigindo sua correção, reparação ou substituição, sem quaisquer ônus para o usuário, 
BHTRANS ou Poder Público Municipal. 

8.13. Notificar a Credenciada, por escrito, fixando-lhe prazo para implementar melhorias, corrigir e 
mitigar defeitos, vícios, danos, irregularidades e externalidades identificadas na prestação dos 
serviços resultantes das fases de implantação, instalação, operação e manutenção do Sistema de 
Compartilhamento de Bicicletas com Estação, exigindo sua correção, reparação ou substituição, sem 
quaisquer ônus para o usuário, BHTRANS ou Poder Público Municipal. 

8.14. Realizar auditoria na base de dados do Sistema de Compartilhamento de Bicicletas com 
Estação, respeitadas condições estabelecidas no Termo de Confidencialidade firmado entre as 
partes, conforme modelo do Apêndice II. 

8.15. Realizar, a qualquer tempo, sob rotina ou por demanda e, a seu exclusivo critério, ações de 
fiscalização, com vistas à aplicação de notificações e sanções cabíveis, incluindo aquelas decorrentes 
do Código de Trânsito Brasileiro - CTB e legislações urbano-ambientais aplicáveis. 

8.16. Acionar fiscalização municipal em casos de infrações relacionadas ao descumprimento de 
quaisquer legislações urbano-ambientais decorrentes da implantação, instalação, operação e 
manutenção do Sistema de Compartilhamento de Bicicletas com Estação do município de Belo 
Horizonte. 

8.17. Programar, orientar, aprovar e monitorar a realização de eventos sob a responsabilidade da 
Credenciada. 

8.18. Realizar, a seu exclusivo critério e sob programação, desvios e operações de trânsito 
necessários à realização de eventos que envolvam o incentivo ao uso da bicicleta e a promoção do 
Sistema de Compartilhamento de Bicicletas com Estação em parceria com a Credenciada. 

8.19. Aplicar as penalidades legais e contratuais cabíveis. 

8.20. Fornecer e colocar à disposição da Credenciada todos os elementos e informações que se 
fizerem necessários à execução dos serviços, desde que disponíveis e sem ônus ao Poder Público. 

8.21. Proporcionar condições adequadas para a execução dos serviços. 

8.22. Notificar, formal e tempestivamente, a Credenciada sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento do Termo de Credenciamento e outros deles derivados. 

8.23. Notificar a Credenciada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 
débitos de sua responsabilidade. 

8.24. Deliberar sobre os casos omissos e não previstos, observadas as disposições da legislação 
vigente e/ou mediante acordo entre as partes. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE  

9.1. O valor total indicado na Cláusula Quarta deverá ser pago pela Credenciada à BHTRANS, 
dividido em até 30 (trinta) parcelas mensais, observado o disposto no subitem 9.3.  

9.2. O pagamento deverá ser realizado até o 5º (quinto) dia útil do mês imediatamente seguinte ao 
vencido, considerando o período de apuração do 1º (primeiro) ao último dia do mês, por meio de 
boleto bancário. 

9.3. O valor a ser pago pela Credenciada será reajustado após decorridos 12 (doze) meses da data 
da apresentação dos envelopes para participação do chamamento público, com base na variação do 
Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE. 

9.4. Não haverá pagamento da Credenciada à BHTRANS durante o período de implantação e 
instalação do Sistema de Compartilhamento de Bicicletas com Estação. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pela inexecução parcial ou total do objeto e demais condições resultantes do credenciamento 
poderão ser aplicadas à Credenciada, garantida a prévia defesa, as sanções relacionadas a seguir: 
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10.1. Advertência. 

10.2. Multas, nas seguintes condições: 

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

10.2.2. Multa de até 3% (três por cento) sobre o valor total deste Termo de Credenciamento, quando 
houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas, nos termos 
abaixo: 

a) deixar de manter as condições de (habilitação/contratação) durante o prazo de vigência do Termo 
de Credenciamento; 

b) permanecer inadimplente após a aplicação de advertência; 

c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Contratante, os documentos exigidos na legislação, 
para fins de liquidação e pagamento da despesa; 

d) deixar de complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Contratante, se for o 
caso; 

e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Contratante; 

f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto do Termo de Credenciamento; 

g) utilizar as dependências da Contratante para fins diversos do objeto do Termo de Credenciamento; 

h) tolerar, no cumprimento do Termo de Credenciamento, situação apta a gerar ou causar dano físico, 
lesão corporal ou consequências letais a qualquer pessoa; 

i) deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual - EPI, quando exigido, aos seus 
empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão 
de obra; 

j) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em 
especial quando solicitado pela Contratante; 

k) deixar de repor funcionários faltosos; 

l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de 
obra; 

m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade; 

n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, vales-refeição, seguros, encargos 
fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução 
do contrato nas datas avençadas; 

o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária 
regularizada; 

10.2.3. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Termo de Credenciamento, na hipótese 
de a CREDENCIADA prestar o serviço em desacordo com as especificações, condições e qualidade 
CREDENCIADA e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a 
que se destina; 

10.2.4. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Termo de 
Credenciamento, quando a CREDENCIADA der causa à rescisão do Credenciamento. 

10.2.5. A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação superveniente de 
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outras multas previstas no item 10.2, cumulando-se os respectivos valores. 

10.2.6. O pagamento das multas a que se refere este item não exime a CREDENCIADA da reparação 
das eventuais perdas e danos ou prejuízos que causar à Contratante ou a terceiros, em decorrência 
da execução deste Termo de Credenciamento. 

10.2.7. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente a outras sanções administrativas. 

10.2.7.1. Caso a CREDENCIADA deixe de pagar a multa aplicada, o valor correspondente será 
executado observando-se os seguintes critérios: 

a) O valor será descontado dos valores devidos à Contratada, quando houver;  

b) O valor será descontado da garantia prestada, quando houver; 

c) O valor será cobrado judicialmente. 

10.2.7.2. Se a multa for superior ao valor da garantia prestada, quando houver, além da perda desta, 
responderá a CREDENCIADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

10.3. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como inexecução total 
do Termo de Credenciamento, devendo rescindir-se os instrumentos respectivos, salvo razões de 
interesse público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação. 

10.4. Suspensão temporária dos direitos de contratar com a Administração, nos termos da Lei Federal 
nº 13.303/16. 

10.4.1. O descumprimento reiterado de obrigações contratuais é hipótese de aplicação da penalidade 
de suspensão temporária dos direitos de contratar com a Administração, bem como a ocorrência de 
ato ou fato identificado no caso concreto, em regular processo administrativo, que implique em lesão 
grave ao interesse público. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA 

Não se aplica. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

12.1. Desde que não altere a natureza do objeto credenciado ou descumpra o dever de licitar, este 
Termo de Credenciamento poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nos termos do art. 81 da 
Lei Federal nº 13.303/16. 

12.2. As alterações serão formalizadas através de Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PROTEÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO, DADOS 
PESSOAIS E/OU BASE DE DADOS 

13.1. A Credenciada obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda informação, 
dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de licenciamento ou da 
operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei n° 13.709/2018, suas alterações e 
regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no presente Termo de 
Credenciamento.  

13.1.1. A Credenciada obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes 
visando a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, dados pessoais 
e/ou base de dados a que se tenha acesso a fim de evitar acessos não autorizados, acidentes, 
vazamentos acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer 
outra forma de tratamento não previstos.  
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13.1.2. A Credenciada deve assegurar-se de que seus colaboradores, consultores e/ou prestadores 
de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou conhecimento da informação 
e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, confidencialidade e sigilo.  

13.1.3. A Credenciada não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base de dados a 
que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste Termo de Credenciamento.  

13.1.4. A Credenciada não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia autorização 
escrita, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em razão do 
cumprimento do objeto deste Termo de Credenciamento.  

13.1.4.1. A Credenciada obriga-se a fornecer informação, dados pessoais e/ou base de dados 
estritamente necessários caso quando a transmissão autorizada a terceiros durante o cumprimento 
do objeto descrito neste Termo de Credenciamento.  

13.1.5. A Credenciada fica obrigada a devolver todos os documentos, registros e cópias que 
contenham informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a 
execução do cumprimento do objeto deste Termo de Credenciamento no prazo de 30 (trinta) dias 
corridos, contados da data da ocorrência de qualquer uma das hipóteses de extinção do Termo de 
Credenciamento, restando autorizada a conservação apenas nas hipóteses legalmente previstas.  

13.1.5.1. À Credenciada não será permitida deter cópias ou backups, informação, dados pessoais 
e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do objeto deste 
Termo de Credenciamento.  

13.1.5.1.1. A Credenciada deverá eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse em 
razão do cumprimento do objeto deste Termo de Credenciamento tão logo não haja necessidade de 
realizar seu tratamento.  

13.1.6. A Credenciada deverá notificar, imediatamente, a BHTRANS no caso de vazamento, perda 
parcial ou total de informação, dados pessoais e/ou base de dados. 

13.1.6.1. A notificação não eximirá a Credenciada das obrigações e/ou sanções que possam incidir 
em razão de perda de informação, dados pessoais e/ou base de dados.  

13.1.6.2. A Credenciada que descumprir nos Termos da Lei n° 13.709/2018 suas alterações e 
regulamentações posteriores, durante ou após a execução do objeto descrito no presente Termo de 
Credenciamento fica obrigada a assumir total responsabilidade e ressarcimento por todo e qualquer 
dano e/ou prejuízo sofrido, incluindo sanções aplicadas pela autoridade competente. 

13.1.7. A Credenciada fica obrigada a manter preposto para comunicação com a BHTRANS para os 
assuntos pertinentes à Lei n. 13.709/2018 suas alterações e regulamentações posteriores.  

13.1.8. O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na presente cláusula, 
permanecerão em vigor após a extinção das relações entre a Credenciada e a BHTRANS, bem como, 
entre a Credenciada e os seus colaboradores, subcontratados, consultores e/ou prestadores de 
serviços, sob pena das sanções previstas na Lei n° 13.709/2018, suas alterações e regulamentações 
posteriores, salvo decisão judicial contrária. 

136.1.9. O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula sujeitará a 
Credenciada a processo administrativo para apuração de responsabilidade e, consequente, sanção, 
sem prejuízo de outras cominações cíveis e penais.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO E DA RESCISÃO 

13.1. Este Termo de Credenciamento resultará extinto ao término do prazo de sua vigência ou pela 
completa execução do seu objeto.  

13.2. A BHTRANS poderá rescindir administrativamente o presente Termo de Credenciamento, 
independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos a seguir: 

a) descumprimento ou o cumprimento irregular ou incompleto de cláusulas contratuais, 
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especificações, projetos ou prazos;  

b) atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

c) subcontratação do objeto deste Termo de Credenciamento quando vetada pela BHTRANS; 

d) subcontratação do objeto deste Termo de Credenciamento a quem não atenda às condições de 
habilitação e/ou sem prévia autorização da BHTRANS; 

e) fusão, cisão, incorporação, ou associação da Credenciada com outrem, não admitidas no 
instrumento convocatório e neste Termo de Credenciamento e sem prévia autorização da 
BHTRANS; 

f) desatendimento das determinações regulares do gestor e/ou do fiscal deste Termo de 
Credenciamento;  

g) cometimento reiterado de faltas na execução deste Termo de Credenciamento; 

h) decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  

i) dissolução da sociedade ou o falecimento da Credenciada;  

j) razões de interesse da BHTRANS, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
exaradas no processo interno;  

k) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução deste Termo de Credenciamento; 

l) descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

As partes contratantes elegem o foro da comarca de Belo Horizonte, renunciando expressamente a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, 
com as testemunhas abaixo. 
 
Belo Horizonte,            de                                    de           .  
 
 
 
 

 (Nome) 
(Cargo) 

(Razão Social da Credenciada) 

Diogo Oscar Borges Prosdocimi  
Presidente 

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

 
 
Testemunhas: 

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

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

 


