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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2020 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01-077.914/20-01 
 

 
• OBJETO: Subconcessão do serviço público de remoção e guarda de veículos automotores 

apreendidos ou removidos no município de Belo Horizonte em razão de infração à 
legislação de trânsito ou de descumprimento de cláusulas previstas nos regulamentos 
municipais de transporte público.  

• TIPO: Maior Oferta, considerando os descontos ofertados. 

• CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor valor da tarifa, obtida à vista do percentual 
desconto ofertado. 

• RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até às 09h45, do dia 18/12/2020, observado o 
disposto no item 2.3 e seus subitens deste Edital. 

OBS.: Para protocolo dos envelopes, a Proponente deverá realizar o agendamento prévio 
junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL, por meio do e-mail 
bhtrans.cpl@pbh.gov.br, exceto para o último dia. 

• SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 01 – PROPOSTA 
COMERCIAL: dia 18/12/2020, às 10 horas, conforme subitem 2.3.4 deste Edital. 

• REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília. 

• CONSULTAS AO EDITAL (download) E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na Internet, 
nos sites da PBH (https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes) e DOM (www.pbh.gov.br/dom), 
no link correspondente a este Edital.  

• PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E/OU IMPUGNAÇÕES: Conforme Capítulo 6 deste 
Edital. 

• SETOR DE LICITAÇÕES DA BHTRANS:  

- Telefone: (31) 3379-5591.       

- E-mail: bhtrans.cpl@pbh.gov.br.  

- Endereço:  Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte 

– MG, CEP: 30.455-902.  

- Expediente de trabalho: dias úteis, das 9h às 17h30. 

 

• CONSIDERANDO A DECLARAÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA EM DECORRÊNCIA 
DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), ESTE 
PROCEDIMENTO SERÁ REALIZADO OBSERVANDO TODOS OS PROTOCOLOS DE 
SEGURANÇA, PREVENÇÃO E SAÚDE PÚBLICA, ESTABELECIDOS PELA 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS), MINISTÉRIO DA SAÚDE E 
REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, NO MOMENTO DE CADA UMA DE SUAS ETAPAS. 
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PREÂMBULO 
 

A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS torna público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, 
do tipo MAIOR OFERTA (assim considerado os descontos ofertados), de acordo com as normas 
gerais da Lei Federal n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto 
Municipal n.º 11.245, de 23 de janeiro de 2003, Decreto Municipal nº 13.791, de 02 de dezembro de 
2009, Decreto Municipal n.º 15.113 de 08 de janeiro de 2013, demais legislações complementares 
vigentes e, ainda, com as condições do presente Edital e seus Anexos. 
 

CAPÍTULO 1 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 – O aviso sobre esta licitação será publicado no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte – 

DOM (www.pbh.gov.br/dom), Diário Oficial do Estado – “Minas Gerais”, em um jornal de grande 
circulação – “Hoje em Dia” e divulgado através da Internet – site da PBH 
(https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes). Havendo modificação neste Edital, o aviso será publicado da 
mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. Demais 
publicações como modificações no Edital que, inquestionavelmente, não afetarem a formulação das 
propostas, comunicados, esclarecimentos, impugnações, resultados de habilitação e classificação, 
recursos, adjudicação e homologação, serão feitas unicamente no Diário Oficial do Município – DOM 

(www.pbh.gov.br/dom) e/ou no site da PBH (https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes). 

1.2 – Este Edital completo estará disponível para download no site da PBH 
(https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes), podendo ser obtida cópia na sala da Comissão Permanente 
de Licitação – CPL, localizada à Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo 
Horizonte – MG, devendo o(a) interessado(a) realizar o agendamento prévio junto à CPL por meio do 
e-mail bhtrans.cpl@pbh.gov.br e apresentar a comprovação de pagamento da guia emitida pela 
BHTRANS referente ao custo das cópias reprográficas. 

1.3 – Os trabalhos serão conduzidos pela Comissão Permanente de Licitação – CPL da 
BHTRANS, designada pela Portaria BHTRANS DPR n.º 149/2019 de 27 de dezembro de 2019. 

1.4 – Constituem Anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 
 
Anexo I – Termo de Referência 
    Apêndice I – Administração do Pátio de Recolhimento de Veículos 
    Apêndice II – Procedimento Operacional 
    Apêndice III – Informações Relevantes 
    Apêndice IV – Especificações dos Equipamentos de Informática 
    Apêndice V – Sistema de Circuito Fechado de Televisão 
    Apêndice VI – Modelos dos Uniformes 
    Apêndice VII – Modelo da Manta Magnética 
    Apêndice VIII – Laudo de Vistoria de Caminhões 
    Apêndice IX – Avaliação Final da Vistoria Prévia Inicial 
    Apêndice X – Estimativa de Veículos Apreendidos 
    Apêndice XI – Normas Básicas de Engenharia de Segurança 
Anexo II – Modelo de Carta pra Credenciamento 
Anexo III – Planilha de Preços Estimados 
Anexo IV – Modelo de Proposta Comercial 
Anexo V – Declaração de Elaboração Independente de Proposta 
Anexo VI – Modelo de Declaração de ME ou EPP ou Equiparadas 
Anexo VII – Declaração de Disponibilidade 
Anexo VIII – Modelo de Análise Contábil e Financeira 
Anexo IX – Modelo de Declaração do Empregador 
Anexo X – Minuta de Contrato 

http://www.pbh.gov.br/dom
https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes
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CAPÍTULO 2 
OBJETO, METAS, PRAZO, BENS REVERSÍVEIS E CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À PRESTAÇÃO 

ADEQUADA DOS SERVIÇOS  

2.1 – OBJETO 

2.1.1 – Subconcessão do serviço público de remoção e guarda de veículos automotores apreendidos 
ou removidos no município de Belo Horizonte em razão de infração à legislação de trânsito ou de 
descumprimento de cláusulas previstas nos regulamentos municipais de transporte público. 

2.2 – METAS 
 
2.2.1 – Prestar serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, observado o disposto neste 
Edital, no respectivo Contrato de Concessão e na Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 
 
2.2.2 – Considera-se serviço adequado o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 
eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia. 

2.3 – PRAZO 

O serviço de que trata o presente Edital será concedido pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, 
contados a partir da data de expedição da Ordem de Serviço – OS inicial, podendo ser prorrogado 
nos termos da legislação vigente. 

2.4 – BENS REVERSÍVEIS 

Para os fins da presente licitação, consideram-se bens reversíveis os veículos custodiados 
remanescentes. 

2.5 – CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À PRESTAÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS 

2.5.1 – O serviço deverá ser prestado nos 7 (sete) dias da semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 
conforme detalhamento contido no item 2 do Termo de Referência – Anexo I. 

2.5.2 – O horário de atendimento ao público para liberação de veículos: de 8h (oito) às 12h (doze 
horas) e de 13h (treze horas) às 17h (dezessete horas) todos os dias, seguindo os horários de 
funcionamento do DETRAN.  

2.5.3 – As especificações técnicas e detalhamentos encontram-se devidamente explicitados no 
Termo de Referência – Anexo I e seus Apêndices (Apêndice I – Administração do Pátio de 
Recolhimento de Veículos; Apêndice II – Procedimento Operacional; Apêndice III – Informações 
Relevantes; Apêndice IV – Especificações dos Equipamentos de Informática; Apêndice V – Sistema 
de Circuito Fechado de Televisão; Apêndice VI – Modelos dos Uniformes; Apêndice VII – Modelo da 
Manta Magnética; Apêndice VIII – Laudo de Vistoria de Caminhões; Apêndice IX – Avaliação Final da 
Vistoria Prévia Inicial; Apêndice X – Estimativa de Veículos Apreendidos e Apêndice XI – Normas 
Básicas de Engenharia de Segurança), Planilha de Preços Estimados – Anexo III, Modelo de 
Proposta Comercial – Anexo IV e Minuta de Contrato – Anexo X. 

CAPÍTULO 3 
ÁREA SOLICITANTE 

Gerência de Estacionamento e Logística Urbana – GELUR da BHTRANS. 

CAPÍTULO 4 
PREÇO DE REFERÊNCIA 

O preço global estimado para esta licitação é de R$ 11.305.906,41 (onze milhões, trezentos e cinco 
mil, novecentos e seis reais e quarenta e um centavos). 
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CAPÍTULO 5 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

O Contrato de subconcessão de serviço público decorrente da presente licitação será executado sem 
ônus para a CONTRATANTE (Subconcedente). 

CAPÍTULO 6 
ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

6.1 – ESCLARECIMENTOS 

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

6.1.1.1 – As respostas, quando de caráter geral, serão publicadas no Diário Oficial do Município – 

DOM (www.pbh.gov.br/dom) e/ou disponibilizadas no site da PBH 
(https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes), no link correspondente a este Edital. 

6.1.1.2 – As respostas, que forem caracterizadas como meros esclarecimentos, serão encaminhadas 
por e-mail diretamente à empresa que apresentou as dúvidas e poderão ser disponibilizadas no site 
da PBH (https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes). 

6.2 – IMPUGNAÇÕES 

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

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

a) ser dirigida à Comissão Permanente de Licitação; 

b) ser apresentada em uma via, contendo razão social, CNPJ, endereço, telefone e/ou e-mail da 
empresa impugnante, rubricada em todas as folhas e assinada 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, preferencialmente, encaminhada para o e-mail bhtrans.cpl@pbh.gov.br, ou ser protocolizada 
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, até às 17h30 do dia de seu 
vencimento. 

 c.1) Para protocolo de impugnação da sala da CPL, a LICITANTE deverá realizar o agendamento 
prévio junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL, por meio do e-mail 
bhtrans.cpl@pbh.gov.br, com antecedência de 4 (quatro) horas do horário de seu vencimento. 

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

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

6.2.5 – A decisão da CPL será enviada ao impugnante via e-mail e poderá ser divulgada no site da 
PBH (https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes) para conhecimento de todos os interessados. 

6.2.6 – Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto 

mailto:bhtrans.cpl@pbh.gov.br
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quando a alteração não afetar a formulação das propostas, conforme art. 21, §4º, da Lei nº 
8.666/1993. 

6.2.7 – Nos termos do § 2º do art. 41 da Lei n.º 8.666/93, decairá do direito de impugnar os termos do 
Edital aquele que, tendo-o aceitado sem objeção, venha a apontar, após o prazo citado no subitem 
6.2.1, falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso. 

6.3 – 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. 

6.4 – A CPL não se responsabilizará por pedidos de esclarecimentos ou por impugnações 
encaminhadas para outros endereços eletrônicos (e-mails), caso não tenha sido acusado 
recebimento e que, por isso, sejam intempestivos ou não sejam recebidos. 

6.5 – As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações vincularão os participantes do 
certame e a Administração. 

CAPÍTULO 7 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E IMPEDIMENTOS 

7.1 – PODERÃO PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO 

Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas, legalmente constituídas, isoladamente ou 
em forma de consórcio, que operem no ramo pertinente ao objeto licitado, desde que satisfaçam as 
exigências deste Edital e seus Anexos. 

7.2 – IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO 

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

a) Com falência decretada; 

b) Declaradas inidôneas por qualquer Órgão Público; 

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

d) Empresas estrangeiras sem funcionamento no país. 

7.2.1.1 – A observância das vedações do subitem 7.2.1 é de inteira responsabilidade da LICITANTE 
que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis. 

CAPÍTULO 8 
CONDIÇÕES DE ENDEREÇAMENTO E PROTOCOLIZAÇÃO DOS ENVELOPES 

8.1 – A Proposta Comercial – Envelope n.º 01 e os Documentos para Habilitação – Envelope n.º 02 
deverão ser apresentados ao Protocolo da Comissão Permanente de Licitação – CPL da BHTRANS, 
à Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte – MG, até às 09h45 
do dia 18/12/2020, em envelopes separados, lacrados, rubricados e identificados na forma a seguir: 

 

 

ENVELOPE N.° 01 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 01/2020 
Proposta Comercial 

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

Data da sessão de abertura: 18/12/2020 
 

Horário de início dos procedimentos: 10 horas 
 

Local:                        Sala de Licitações da BHTRANS 
Endereço:                 Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Buritis 
                                 30.455-902 – Belo Horizonte/MG 
 

Nome/Razão Social da Licitante 
CNPJ 

 

ENVELOPE N.° 02 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 01/2020 

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

Data da sessão de abertura: a ser definida pela CPL após o resultado final da habilitação. 
 

Local:                        Sala de Licitações da BHTRANS 
Endereço:                 Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Buritis 
                                 30.455-902 – Belo Horizonte/MG 
 

Nome/Razão Social da Licitante 
CNPJ 

8.1.1 – A protocolização dos envelopes fora do prazo estabelecido no item 8.1 determinará o 
impedimento da participação da empresa interessada no certame. 

8.1.2 – Para protocolo dos envelopes, conforme item 8.1, a Proponente deverá realizar o 
agendamento prévio junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL, por meio do e-mail 
bhtrans.cpl@pbh.gov.br, exceto para o último dia. 

8.1.2.1 – Recomenda-se que 1 (um) único representante da empresa interessada compareça na data 
e horário designados, tolerado o atraso de, no máximo, 15 (quinze) minutos, e que sejam observados 
os protocolos de segurança e saúde pública estabelecidos pelo Município de Belo Horizonte, 
notadamente no que se refere (a) ao uso de máscara facial; (b) à higienização das mãos com álcool 
em gel, disponibilizado na área de atendimento e (c) manutenção de distância superior a 1 (um) metro 
em relação a qualquer outra pessoa. 

8.2 – Não serão aceitos documentos ou propostas enviados por fax ou por qualquer tipo de correio 
eletrônico, admitindo-se a condição prevista no item 8.3. 

8.3 – Os envelopes de Documentação e de Propostas, quando enviados por via postal ou equivalente 
(serviços especializados de entrega, transportadoras etc.), somente serão considerados para a 
licitação se derem entrada no Protocolo da CPL até a data e hora definidas no item 8.1, 
independentemente da data e horário da postagem ou da remessa. 

8.3.1 – A CPL não se responsabilizará por envelopes de Documentação e Proposta Comercial 
encaminhados na forma descrita no item 8.3, entregues em local diverso da Comissão e que, por 
isso, não cheguem até a data e o horário definidos no item 8.1. 

8.5 – O protocolo da proposta implica, independentemente de declaração expressa por parte da 
LICITANTE, a aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital, seus anexos e instruções, bem 
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como a observância dos regulamentos administrativos e das normas técnicas, gerais ou especiais, 
aplicáveis. 

CAPÍTULO 9 
REPRESENTANTES LEGAIS E MANDATÁRIOS DAS LICITANTES 

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

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

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

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

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

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

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

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

9.5.1 – A empresa líder, por sua vez, poderá credenciar um procurador ou fazer-se representar por 
sócio que detiver representação, observado o disposto no item 9.1 e seus subitens, tudo sem prejuízo 
da responsabilidade solidária dos integrantes do Consórcio pelos atos praticados por seu 
representante.  

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

9.7 – Não apresentando quaisquer das formas de representação citadas no item 9.2, a LICITANTE 
ficará sem representante perante a Comissão Permanente de Licitação, não podendo fazer consignar 
em ata suas observações, rubricar documentos, bem como praticar os demais atos de um 
mandatário, persistindo a situação até que esta necessidade seja atendida, sendo-lhe resguardado o 
direito de assistir à sessão pública. 

9.8 – Os documentos neste Capítulo poderão ser apresentados no original, em fotocópias 
autenticadas na forma da Lei, em publicação em jornal da Imprensa Oficial ou em cópias não 
autenticadas, se acompanhados dos respectivos originais para autenticação a ser feita pela CPL na 
sessão pública de abertura. 
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CAPÍTULO 10 
PROPOSTA COMERCIAL 

10.1 – A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser encaminhada no ENVELOPE n.º 01, de acordo com o 
Modelo de Proposta Comercial – Anexo IV (IV “A” e IV “B”), em 1 (uma) via, contendo a 
identificação da LICITANTE, datada, rubricada em todas as suas páginas, devidamente assinada 
pelo(s) representante(s) legal(ais), dela constando:  

a) Percentual (%) de desconto proposto sobre o valor de referência fixado pela BHTRANS na 
Planilha Modelo de Proposta Comercial (Percentual de Desconto) – Anexo IV “A” grafado 
percentualmente;  

b) Preço Global Anual Estimado e Preço Global Estimado do Contrato grafado numericamente e por 
extenso, no Modelo de Proposta Comercial – Anexo IV “B”; 

c) Prazo de validade da proposta que deverá ser de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias, contados 
da data de sua apresentação ao Protocolo da CPL; 

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

10.1.1 – As propostas que omitirem o prazo previsto na alínea “c” do item 10.1 serão entendidas 
como válidas pelo prazo indicado na respectiva alínea. 

10.1.1.1 – Não havendo manifestação em contrário por parte da LICITANTE em até 15 (quinze) dias 
antes do término do prazo de validade da proposta indicado na alínea “c” do item 10.1, este será 
automaticamente prorrogado por igual período, ou seja, prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias. 

10.1.2 – Na Planilha de Proposta Comercial – Anexo IV “A” (Percentual de Desconto), a LICITANTE 
deverá preencher apenas os campos destacados com a cor AMARELA (Percentual (%) de desconto 
proposto sobre o valor de referência fixado pela BHTRANS). Todos os demais campos da planilha 
dos Anexos IV “A” e IV “B” serão calculados e preenchidos automaticamente. Deverá, ainda, 
preencher os demais campos da proposta, como extensos e identificações – inclusive na parte 
referente às declarações. 

10.1.2 – Durante a elaboração da Proposta Comercial, a LICITANTE deverá observar as 
condições abaixo, sob pena de desclassificação: 
 
a) O valor da tarifa das estadas será fixo até o 180º (centésimo octogésimo) dia, para todas as 
categorias de veículos a serem guardados (motocicletas, veículos de pequeno, médio e grande 
porte). Não haverá cobrança de tarifa de estada após o 180º (centésimo octogésimo) dia. 

b) O valor unitário líquido da tarifa do reboque/remoção e estada de motocicletas não poderá ser igual 
ou superior ao  valor unitário líquido da tarifa do reboque/remoção e estada de veículos de pequeno, 
médio e grande porte. 

c) O valor unitário líquido da tarifa do reboque/remoção e estada de veículos de pequeno porte  não 
poderá ser igual ou superior ao  valor unitário líquido da tarifa do reboque/remoção e estada 
de veículos de médio e grande porte. 
 
d) O valor unitário líquido da tarifa do reboque/remoção e estada de veículos de médio porte  não 
poderá ser igual ou superior ao  valor unitário líquido da tarifa do reboque/remoção e estada 
de veículos de grande porte.  

10.2 – No ENVELOPE N.º 01 da Proposta Comercial deverão ser apresentados, ainda: 

10.2.1 – Documentação que comprove os poderes de representação dos respectivos 
signatários (Estatuto, Contrato Social, etc.), salvo se já tiver sido apresentada na situação prevista 
no item 9.2. 
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10.2.1.1 – A LICITANTE deverá observar, conforme definido no Estatuto, Contrato Social, etc., os 
poderes para assinatura da proposta comercial (isoladamente ou em conjunto). 

10.2.2 – DECLARAÇÃO de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo previsto no 
Anexo V, assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) da LICITANTE. 

10.2.3 – DECLARAÇÃO de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou Equiparadas, 
quando for o caso, conforme modelo previsto no Anexo IV, assinada pelo(s) representante(s) 
legal(ais) da LICITANTE. 

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

10.4 – Os descontos/valores/preços propostos deverão ser expressos com duas casas decimais e 
neles deverão estar incluídos todos os impostos, taxas e demais custos/despesas diretas e indiretas, 
aplicáveis à prestação do serviço licitado. 

10.5 – A Proposta Comercial deverá ser obrigatoriamente apresentada conforme Anexos IV “A” e IV 
“B”, sob pena de desclassificação. 

10.5.1 – Caso a LICITANTE apresente a Proposta Comercial em outro modelo e, desde que observe 
todas as exigências deste Capítulo e preserve todas as informações constantes nos anexos IV “A” e 
IV “B”, esta será aceita pela CPL. 

10.6 – Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente de 
fato superveniente e aceito pela CPL. 

10.7 – A apresentação da proposta comercial pressupõe o conhecimento e aceitação integral deste 
Edital e todos os seus Anexos, nos quais estão detalhadas todas as informações e/ou condições para 
a prestação de serviço licitada. 

CAPÍTULO 11 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

O ENVELOPE N.º 02, ao ser entregue, deverá conter os seguintes documentos obrigatórios, com os 
prazos de validade em vigor: 

11.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

11.1.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual. 

11.1.2 – 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. 

11.1.2.1 – Os documentos relacionados no subitem 11.1.2 poderão ser substituídos apenas pela 
última alteração, caso seja consolidada. 

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

11.1.4 – 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. 

11.1.5 – CONSÓRCIOS: As LICITANTES que optarem pela participação em forma de Consórcio 
deverão apresentar, além dos documentos exigidos de todas as empresas participantes, 
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: 
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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 licitação; 

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

d) a empresa LICITANTE consorciada não poderá participar nesta licitação em mais de um 
Consórcio ou isoladamente, nos termos da Lei. 

11.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

11.2.1 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual/Distrital e Municipal (Tributos 
Mobiliários e Imobiliários) do domicílio ou sede do licitante. 

11.2.2 – Comprovante de Regularidade perante o INSS. 

11.2.3 – Comprovante de Regularidade perante o FGTS. 

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

11.2.5 – Para fins de comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal (subitem 11.2.1) e 
Regularidade perante o INSS (subitem 11.2.2), 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. 

11.3 – CAPACITAÇÃO E IDONEIDADE TÉCNICA 

11.3.1 – Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) em nome da LICITANTE, expedido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) a execução dos serviços de remoção 
e/ou guarda de veículos de forma satisfatória. 

11.3.1.1 – O(s) Atestado(s) deverá(ao) conter informações que permitam a identificação do(s) 
emitente(s). 

11.3.1.2 – Se no texto do(s) Atestado(s) não houver elementos suficientes para permitir sua análise, a 
LICITANTE poderá anexar a ele(s) outro documento que possa esclarecer esses dados, tais como 
Contratos, Termos Aditivos ou Declaração de seus emitentes, de modo a complementar as 
informações emanadas do(s) Atestado(s). 

11.3.1.3 – Em caso de participação de empresas em consórcio, a qualificação técnica exigida poderá 
corresponder à soma da capacidade técnica das empresas consorciadas. 

11.3.2 – DECLARAÇÃO de que, caso seja contratada para prestar os serviços relacionados neste 
Edital e seus Anexos, possuirá local, veículos, instalações, equipamentos, equipe técnica e softwares 
necessários e adequados ao desenvolvimento e execução de todos os serviços e atividades em Belo 
Horizonte, assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) da LICITANTE, conforme Anexo VII – 
Declaração de Disponibilidade. 

11.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

11.4.1 – Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da empresa LICITANTE. 

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

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

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

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

d) Empresas sujeitas ou optantes pela Escrituração Contábil Digital – ECD, também chamada de 
SPED-Contábil: balanço patrimonial e a demonstração do resultado do último exercício social, 
com o respectivo recibo de entrega de livro digital. 

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

11.4.2.2 – Ocorrendo a atualização prevista no subitem 11.4.2, deverá ser apresentado o memorial 
de cálculo correspondente anexado ao balanço. 

11.4.2.3 – Para a qualificação econômico-financeira da LICITANTE, os índices de LC, LG e SG, 
apurados no Anexo VIII – Análise Contábil e Financeira, deverão apresentar resultados iguais ou 
maiores que 1 (um). 

11.4.3 – Além dos índices relacionados no subitem 11.4.2.3, a LICITANTE deverá comprovar possuir 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO mínimo de R$ 1.130.590,64 (um milhão, cento e trinta mil, quinhentos e 
noventa reais e sessenta e quatro centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do preço 
global de referência desta licitação, conforme Capítulo 4, devendo a comprovação ser feita através do 
balanço patrimonial exigido no subitem 11.4.2. 

11.4.4 – Em caso de participação de empresas em Consórcio, admite-se, para efeito de qualificação 
econômico-financeira exigida nos subitens 11.4.2.3 e 11.4.3, o somatório dos valores de cada 
consorciado, na proporção de sua respectiva participação. 

11.5 – DECLARAÇÃO expressa de que a LICITANTE não emprega trabalhador nas situações 
previstas no inciso V do art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93, acrescido pela Lei Federal n.º 9.854/99 e 
DECLARAÇÃO de 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 LICITANTE, 
conforme modelo constante no Anexo IX. 

11.6 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À HABILITAÇÃO 

11.6.1 – CADASTRO NO SUCAF 

11.6.1.1 – Os documentos relacionados nos subitens 11.2.1 a 11.2.5 e 11.4.1 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. 

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

11.6.1.3 – Na data de abertura da sessão pública, 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. 
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11.6.1.3.1 – A LICITANTE que estiver com algum documento em situação irregular junto ao SUCAF, 
deverá incluir, previamente, no ENVELOPE n.º 02, documento substituto que comprove, na data 
limite para apresentação das propostas, a regularidade do documento indicado na consulta como 
irregular, sob pena de inabilitação. 

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

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

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

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

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

11.6.2.1 – As LICITANTES 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. 

11.6.3 – Os documentos solicitados poderão ser apresentados no original, em fotocópias 
autenticadas na forma da Lei, em publicação em jornal da Imprensa Oficial, ou em cópias não 
autenticadas, se acompanhados dos respectivos originais para autenticação pela CPL na sessão de 
abertura. 

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

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

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

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

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

11.6.6 – A não apresentação do Anexo VIII – Análise Contábil e Financeira não implicará na 
inabilitação da LICITANTE, uma vez que os índices poderão ser calculados através dos dados do 
Balanço Patrimonial apresentado. 

11.6.7 – 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. 

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

11.6.7.2 – 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 proponente da melhor proposta, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Comissão Permanente de Licitação, para regularização da documentação, 
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pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de negativa. 

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

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

11.6.7.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 11.6.7.2 ou, se for o 
caso, no subitem 11.6.7.3, implicará decadência do direito à contratação sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as LICITANTES 
remanescentes, na ordem de classificação. 

11.6.8 – As empresas que participarem na forma de Consórcio deverão apresentar toda a 
documentação relacionada neste Capítulo, ressalvadas as hipóteses previstas nos subitens 11.3.1.3 
e 11.4.4. 

CAPÍTULO 12 
PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO 

12.1 – Com fundamento nos termos do art. 18-A da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, incluído 
pela Lei nº 11.196, de 06 de abril de 2005, que faculta ao Poder Concedente a inversão de fases de 
habilitação e julgamento em licitações destinadas à delegação de concessão de serviço público, 
aplicáveis à espécie, o presente certame será processado em 2 (duas) fases, a saber: 

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

a) 1ª Fase, com a abertura dos Envelopes n.º 01, contendo as Propostas Comerciais;  

b) 2ª Fase, com a abertura do Envelope n.º 02, contendo os Documentos para Habilitação da 
LICITANTE mais bem classificada, para verificação do atendimento das condições fixadas neste 
Edital. 

12.3 – A realização da sessão pública de abertura dos Envelopes n.º 01 – Proposta Comercial está 
prevista para o dia 18/12/2020, às 10 horas, na Sala de Licitações da BHTRANS, no endereço 
informado na folha de rosto deste Edital, sendo dirigida pela Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação. 

12.4 – A CPL poderá analisar a documentação e fazer o seu julgamento na mesma sessão de 
abertura ou posteriormente, se necessários quaisquer outros procedimentos ou participação de outras 
áreas para contribuir na análise e julgamento. 

12.5 – Suspensa a sessão, a decisão quanto à classificação das propostas será publicada no DOM e 
no site da PBH, ficando os envelopes de Documentos de Habilitação sob a guarda da CPL, 
devidamente lacrados e rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais das 
LICITANTES presentes. 

12.6 – A desclassificação da proposta da LICITANTE importa preclusão do seu direito de participar 
das fases subsequentes. 

12.7 – Encerrada a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope com os documentos 
de habilitação da LICITANTE mais bem classificada, para verificação do atendimento das condições 
fixadas neste Edital. 

12.8 – O Envelope n.º 02 – Documentos para Habilitação será aberto: 

a) na mesma sessão de abertura dos Envelopes nº 01 se houver renúncia registrada em ata ou 
formalizada por escrito de todas as LICITANTES ao direito de interposição de recursos contra o 
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resultado de classificação; ou 

b) após transcorrido o prazo legal, sem que tenha havido interposição de recurso, mediante 
convocação que será publicada no DOM e no site da PBH; ou 

c) após publicação de decisão dos recursos interpostos, mediante convocação que será publicada no 
DOM e no site da PBH. 

12.9 – Verificado o atendimento das exigências editalícias para habilitação, a LICITANTE será 
declarada vencedora. 

12.10 – Inabilitada a LICITANTE melhor classificada, serão analisados os documentos habilitatórios 
da LICITANTE com a proposta classificada em 2º (segundo) lugar, e assim sucessivamente, até que 
uma LICITANTE classificada atenda às condições fixadas neste Edital.  

12.11 – Proclamado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado à Licitante vencedora nas 
condições por ela ofertada. 

12.12 – Ultrapassada a fase de classificação e abertos o Envelope de Documentos para Habilitação, 
não caberá desclassificação por motivos relacionados à classificação das Propostas, salvo em razão 
de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

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

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

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

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

12.13.3 – A eventual recusa de algum representante em assinar a ata ou a documentação / proposta 
não será motivo de sua invalidação, mantido o disposto no item 12.13.2 supra.   

12.14 – Serão devolvidos inviolados, após vencido o prazo recursal, mediante recibo próprio, os 
Envelopes de n.º 02 – Documentos de Habilitação, às LICITANTES que tiverem suas propostas 
desclassificadas. 

12.15 – A CPL poderá, em qualquer fase, promover diligência destinada a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo, nos termos do § 3º do art. 43 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

12.16 – Os envelopes de Documentos para Habilitação das LICITANTES que tiveram suas propostas 
desclassificadas estarão disponíveis para devolução às interessadas (inciso II do art. 43 da Lei 
8666/93) pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação da decisão final do 
certame no DOM (homologação, revogação ou anulação). 

12.16.1 – Encerrado esse prazo, a documentação não retirada será considerada inservível e 
inutilizada pela CPL. 

12.17 – Durante a(s) sessão(ões) pública(s), além dos membros da CPL, recomenda-se o 
comparecimento apenas do(a) representante da LICITANTE, sem acompanhante(s), e que sejam 
observados os protocolos de segurança e saúde pública estabelecidos pelo Município de Belo 
Horizonte, notadamente no que se refere (a) ao uso de máscara facial; (b) à higienização das mãos 
com álcool em gel, disponibilizado na área de atendimento e (c) manutenção de distância superior a 1 
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(um) metro em relação a qualquer outra pessoa. 

12.17.1 – A presença do(a) representante da LICITANTE na(s) sessão(ões) pública(s) não é 
obrigatória. 

CAPÍTULO 13 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E EXAME DA DOCUMENTAÇÃO 

13.1 – O julgamento das propostas e o exame da documentação serão feitos nos estritos limites da 
Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Federal n.º 8.987/95, suas posteriores modificações, Lei Complementar 
n.º 123/06 e Decreto Municipal nº 13.791/2009. 

13.2 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

13.2.1 – Esta licitação é do tipo Maior Oferta, considerando os descontos ofertados e o julgamento 
desta licitação será efetuado pelo MENOR VALOR DA TARIFA, OBTIDA À VISTA DO PERCENTUAL 
DESCONTO OFERTADO, representando, consequentemente, o menor valor global do Contrato 
apurado no Anexo IV “B”, observado o disposto no § 1º do art. 44 c/c o art. 45 da Lei Complementar 
n.º 123/06, devendo ser considerada vencedora a LICITANTE que, atendendo às exigências e 
condições deste Edital e seus Anexos, oferecer a proposta mais vantajosa para a BHTRANS. 

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

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

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

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

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

13.2.2.1.4 – Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer seu direito de preferência, na forma 
dos subitens anteriores, serão convocadas as demais ME ou EPP remanescentes, cujas propostas 
estiverem no limite estabelecido no subitem 13.2.2, na ordem de classificação, para o exercício do 
direito de preferência.  

13.2.2.1.5 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se encontrem 
nesse limite, a CPL realizará sorteio, entre essas empresas, para definir a que primeiro poderá 
apresentar nova proposta comercial.  

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

13.2.2.1.7 – Será classificada em primeiro lugar a LICITANTE que, após aplicação do direito de 
preferência instituído pela Lei Complementar nº 123/06, ofertar o menor preço. 

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

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

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

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

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

13.2.3.4 – A correção efetuada constará na ata de julgamento. 

13.2.3.5 – A correção poderá ser objeto de diligência. 

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

13.2.5 – A Comissão Permanente de Licitação poderá, caso julgue necessário, submeter as 
Propostas Comercias à apreciação/análise da Gerência de Estacionamento e Logística Urbana – 
GELUR da BHTRANS, mediante parecer fundamentado. 

13.2.6 – No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por sorteio, em ato 
público, para o qual as LICITANTES serão convocadas. 

13.2.7 – SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE: 

a) não atenda aos requisitos deste Instrumento Convocatório, destacando (e não limitando) os 
requisitos do Capítulo 10 do Edital; 

b) não se refira à integralidade do objeto; 

c) tenha inobservado o presente Edital, esteja incompleta ou apresente emendas, rasuras ou 
entrelinhas ou, ainda, linguagem que dificulte a exata compreensão do enunciado;  

d) tenha sido baseada em outra proposta; 

e) não atenda às exigências estabelecidas em diligências ou neste Edital; 

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

g) Apresente descontos iguais ou menores que 0,00 % (zero por cento). 

13.2.7.1 – Será considerada inexequível a proposta que não apresente valor mínimo necessário para 
cobrir os custos com salários, encargos sociais e trabalhistas, insumos obrigatórios e tributos 
incidentes. 

13.2.7.1.1 – Se a CPL notar indício que a proposta possa ser considerada inexequível, fixará prazo 
de 5 (cinco) dias úteis para que a LICITANTE demonstre a exequibilidade de seu preço por meio de 
planilha de custos elaborada pela própria LICITANTE, sujeita a exame pela Administração, além de 
outros documentos julgados pertinentes pela CPL. 

13.2.7.1.2 – A não apresentação da documentação mencionada no subitem anterior, no prazo 
determinado pela CPL, resultará na desclassificação da proposta da LICITANTE e incorrerá em 
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penalidades conforme previsto no Capítulo 19 deste Edital. 

13.2.7.1.3 – A Comissão Permanente de Licitação poderá, caso julgue necessário, submeter 
documentação apresentada pela LICITANTE à apreciação/análise da Gerência de Estacionamento e 
Logística Urbana – GELUR da BHTRANS, mediante parecer fundamentado. 

13.3 – JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

13.3.1 – Serão consideradas inabilitadas as LICITANTES que tenham descumprido quaisquer das 
exigências habilitatórias deste Edital ou de seus Anexos, ressalvadas as microempresas e as 
empresas de pequeno porte que poderão se utilizar das prerrogativas previstas nos artigos 42 e 43 
da Lei Complementar n.º 123/2006. 

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

13.3.3 – A CPL poderá, caso julgue necessário, submeter os Atestados de Capacidade Técnica à 
apreciação/análise da Gerência de Estacionamento e Logística Urbana – GELUR da BHTRANS, 
mediante parecer fundamentado. 

13.3.4 – Considera-se vencida a fase de habilitação: 

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

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

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

13.4 – Quando todas as LICITANTES forem consideradas inabilitadas ou desclassificadas, a CPL 
poderá fixar prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras 
propostas, escoimadas das causas que motivaram tal inabilitação ou desclassificação, na forma do 
disposto no § 3º do art. 48 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

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

13.6 – A BHTRANS se reserva o direito de solicitar à Autoridade Competente, Diretora de Finanças e 
Controle, mediante despacho fundamentado, as necessárias providências para:  

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

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

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

CAPÍTULO 14 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Inexistindo manifestação recursal ou decididos os recursos porventura interpostos, a Comissão 
Permanente de Licitação encaminhará o processo à Autoridade Competente, Diretora de Finanças e 
Controle, para homologação do procedimento licitatório e adjudicação do objeto à LICITANTE 
vencedora. 

CAPÍTULO 15 
CONTRATAÇÃO E GARANTIA 
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15.1 – Após a homologação da presente licitação e adjudicação do seu objeto, a LICITANTE, 
doravante denominada ADJUDICATÁRIA, será convocada pela Gerência de Compras, Contratos e 
Licitações – GECOL da BHTRANS para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato 
competente. 

15.2 – Para a contratação a ADJUDICATÁRIA deverá apresentar à GECOL os seguintes 
documentos: 

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

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

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

c) Comprovação do cadastro com situação regular junto ao SUCAF. 

d) Prestação da garantia contratual no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do Preço Global 
Estimado do Contrato indicado na sua proposta comercial, na forma da Cláusula Décima Quarta 
da Minuta de Contrato – Anexo X. 

d.1) Caso seja feita opção pela modalidade caução em dinheiro, a mesma deverá ser recolhida 
em conta a ser indicada pela BHTRANS. 

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

15.2.1.1 – Para objetos do ramo de engenharia: 

Unidade Cadastradora da SUDECAP: 
Endereço: Rua dos Guajajaras, nº 1.107, andar térreo, Centro – CEP: 30180-100 
Horário de Funcionamento: 8h as 11h30 e de 14h as 17h30 
Telefone: (31) 3277-8186  
e-mail: sucaf@pbh.gov.br 

15.2.1.2 – Para objetos de outros ramos: 

a) Empresas localizadas em Belo Horizonte e Região Metropolitana dirigir-se à: 

Unidade BH RESOLVE 
Endereço: Av. Santos Dumont, nº 363, 1º andar, Centro (com entrada, também, pela Rua dos 
Caetés, 342 – Centro). 
Horário de Funcionamento: 8h as 17h. 

b) Empresas SEDIADAS fora de Belo Horizonte, encaminhar documentação para:  

Gerência de Sistemas e Cadastros – GESIC da Subsecretaria de Administração e Logística – 
SUALOG  
Endereço: Rua Espírito Santo, nº 605, 14º andar, Centro – CEP 30.160-919 
Horário de Funcionamento: 8h as 17h 
Telefone: (31) 3277-4677  
e-mail: gemec@pbh.gov.br 

15.2.1.3 – A BHTRANS não possui autonomia para intervir no cadastramento dos fornecedores, haja 
vista ser esse procedimento de exclusiva responsabilidade da Unidade Cadastradora. 
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15.3 – A recusa injustificada por parte da ADJUDICATÁRIA para a assinatura do Contrato será 
configurada como descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a ADJUDICATÁRIA 
infratora ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento) do Preço Global Estimado do 
Contrato proposto, além de outras sanções legais cabíveis. 

15.4 – O descumprimento do disposto nas alíneas “c” e “d” do item 15.2 será configurado como 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a ADJUDICATÁRIA infratora ao 
pagamento de multa correspondente a 3% (três por cento) do Preço Global Estimado do Contrato 
proposto, além de outras sanções legais cabíveis. 

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

15.6 – O disposto no item 15.3 não se aplica às LICITANTES remanescentes convocadas para 
assinar o Contrato, nos termos e condições da ADJUDICATÁRIA, quando esta deixar de assiná-lo. 

CAPÍTULO 16 
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

16.1 – Sem prejuízo das disposições previstas em lei e outras definidas na Minuta de Contrato – 
Anexo X, obriga-se a SUBCONCESSIONÁRIA a: 

16.1.1 – Assegurar a boa qualidade dos serviços prestados. 

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

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

CAPÍTULO 17 
CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA CONTRATAÇÃO 

As condições de remuneração e reajuste estão definidas na Minuta de Contrato – Anexo X. 

CAPÍTULO 18 
RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

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

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

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

a) ser dirigido à Diretora de Finanças e Controle, 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, nos casos de anulação ou revogação, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis; 

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

18.4 – 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. 

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

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

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

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

CAPÍTULO 19 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

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

c) tumultuar a sessão pública de licitação;  

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

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

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

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

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

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

j) deixar de providenciar o cadastramento da empresa vencedora da licitação ou da contratação 
direta junto ao SUCAF, dentro do prazo concedido pela Administração Pública, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração; 
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k) deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de o infrator 
enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei 
Complementar Federal n.º 123, de 14 de dezembro de 2006; 

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

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

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

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

CAPÍTULO 20 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

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

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

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

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

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

20.5 – A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a BHTRANS 
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente 
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou provação, mediante ato escrito e fundamentado. 

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

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

20.8 – Os casos fortuitos e de força maior, que prejudiquem o cumprimento do Contrato, deverão ser 



 

BHTRANS – CP n.º 01/2020 – Edital – Página 22 de 22 

comunicados por escrito e devidamente comprovados dentro do prazo de 5 (cinco) dias do evento, 
para que possam ser considerados válidos, a critério da BHTRANS, quando a Contratada alegar a 
sua ocorrência, para que sejam relevadas as penalidades aplicadas. 

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

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

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

Belo Horizonte, 12 de novembro de 2020. 
 
 
 
 

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 

 
1 – OBJETO  
 
1.1 – Subconcessão do serviço público de remoção e guarda de veículos automotores apreendidos 
ou removidos no município de Belo Horizonte em razão de infração à legislação de trânsito ou de 
descumprimento de cláusulas previstas nos regulamentos municipais de transporte público. 
 
1.2 – Constituem Apêndices deste Termo de Referência, dele fazendo parte integrante: 
 
Apêndice I -  Administração do Pátio de Recolhimento de Veículos 
Apêndice II - Procedimento Operacional 
Apêndice III - Informações Relevantes 
Apêndice IV - Especificações dos Equipamentos de Informática 
Apêndice V -  Sistema de Circuito Fechado de Televisão 
Apêndice VI  - Modelos dos Uniformes 
Apêndice VII - Modelo da Manta Magnética 
Apêndice VIII -  Laudo de Vistoria de Caminhões 
Apêndice IX - Avaliação Final da Vistoria Prévia Inicial 
Apêndice X - Estimativa de Veículos Apreendidos 
Apêndice XI - Normas  Básicas  de   Engenharia  de  Segurança  para Empresas     
                                   Subconcessionárias  
 
2 – DETALHAMENTO DO OBJETO  
 
2.1 – A Subconcessionária deverá disponibilizar 1 (uma) ou mais áreas (pátios) para a guarda dos 
veículos removidos, com toda a infraestrutura considerada necessária, além do previsto neste Termo 
e seus respectivos Apêndices.  
 
2.1.1 – O funcionamento concomitante de mais de 1 (um) pátio está condicionado a aprovação prévia 
da BHTRANS. 
 
2.2 – O pátio deverá atender aos requisitos predeterminados para a execução dos serviços, 
considerando a capacidade de estocagem de até 500 (quinhentos) veículos simultaneamente, 
observada o Apêndice X. 
 
2.3 – O pátio não poderá ser utilizado para a guarda de veículos apreendidos ou removidos por outro 
órgão público ou empresa privada e para outras finalidades que não estejam previstas neste Termo e 
seus Apêndices. 
 
2.4 – No local destinado para a guarda dos veículos deverá ser reservada uma área para 
funcionamento dos serviços administrativos e recebimento do público externo, com infraestrutura 
mínima descrita no item 6 deste Termo e no Apêndice III.  
 
2.5 – O piso do pátio deverá ser pavimentado com revestimento do tipo concreto, asfalto ou similar, 
que possibilite a utilização dos patins de reboque, de forma que o veículo não entre em contato direto 
com o solo. Não será admitido revestimento de brita, cascalho ou similar.  
 
2.6 – O pátio deverá ser segurado, de forma a garantir o ressarcimento total dos bens custodiados em 
casos de acidente ou ação provocada pela natureza e impossível de ser evitada (incêndio, 
furto/roubo, invasões, chuva de granizo, etc.). A SUBCONCESSIONÁRIA deverá apresentar a 
Apólice de Seguro, bem como a renovação anual, se for o caso, à BHTRANS. 
 
2.7 – O(s) pátio(s) deverá(ão) ser localizado(s) no município de Belo  Horizonte,  em área que não 
esteja classificada como área de risco (inundações, deslizamentos, etc.) pela Prefeitura de Belo 
Horizonte, e estar(em) de acordo com a legislação municipal, inclusive a que trata do uso e ocupação 



 

BHTRANS – CP nº 01/2020 – Anexo I – Termo de Referência – Página 2 de 11 
 

do solo. 
 
2.8 – Horário de funcionamento e execução dos serviços: 
 

Horário  Atividade 

24 (vinte e quatro) horas, todos os 
dias. 

Recebimento de veículos e retirada de pertences pessoais de 
dentro dos veículos pelos usuários. 

De 8h (oito) às 12h (doze horas) e de 
13h (treze horas) às 17h (dezessete 
horas) todos os dias, seguindo os 
horários de funcionamento do 
DETRAN. 

Atendimento ao público para liberação de veículos. 

2.8.1 – A BHTRANS irá estabelecer a escala de trabalho diária dos reboques de acordo com a 
demanda específica, sendo que nos dias úteis a quantidade será de 5 (cinco) reboques e, aos 
sábados, domingos e feriados será, no máximo, de 3 (três) reboques. 

2.9 – Caso a quantidade de remoções alcance 1.000 (mil) veículos por mês, a BHTRANS poderá 
optar por aditamento a esta subconcessão ou nova contratação, na forma da lei.  

2.10 – A remoção e guarda de veículos automotores removidos deverão atender aos parâmetros de 
qualidade e tempo definidos neste Termo e seus Apêndices. 

2.11 – Em caso de pequenos reparos devido a danos ocorridos aos veículos sob a guarda da 
Subconcessionária, esta deverá providenciar o imediato conserto antes de sua liberação ao seu 
condutor/proprietário, sob pena de empréstimo de outro veículo até o conserto definitivo de seu 
próprio. 

2.12 – O tempo máximo de chegada de reboques nos locais de atuação dos agentes da autoridade 
de trânsito deverá ser de até 20 (vinte) minutos na Área Central (delimitada pela Avenida do 
Contorno) e de até 40 (quarenta) minutos nas demais vias do Município de Belo Horizonte. 

2.13 – A remuneração total da Subconcessionária corresponderá à arrecadação proveniente das 
remoções e guarda de veículos. Todos os custos, encargos operacionais, sociais, obrigações 
trabalhistas e quaisquer outros necessários ao cumprimento do contrato serão de responsabilidade 
exclusiva da SUBCONCESSIONÁRIA 
 
3 – PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES INICIAIS PARA CONTRATAÇÃO 
 
3.1 – Prazo de Vigência 
 
3.1.1 – O prazo de vigência contratual será de 36 (trinta e seis) meses, contado a partir da data de 
expedição da Ordem de Serviço – OS inicial, podendo ser prorrogado nos termos da legislação 
vigente.  
 
3.2 – Apresentação do(s) Projeto(s), da(s) Área(s) e dos Reboques 
 
3.2.1 – A Subconcessionária deverá apresentar a BHTRANS, no prazo de até 30 (trinta) dias, 
contatos da data de assinatura do Contrato: 
 
a) área(s) que será(ão) destinada(s) para guarda dos veículos removidos; 
 
b) projetos da área administrativa; 
 
c) projetos da área de estocagem de veículos; 
 
d) caminhões que serão utilizados como reboques para a vistoria prévia inicial, conforme Apêndices 
VIII e IX, bem como toda a documentação vigente relativa aos veículos; 
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e) 1 (um) kit de uniforme, contendo uma peça de cada item que compõe o conjunto completo 
relacionado no Apêndice VI – Modelo dos Uniformes, inclusive os Equipamentos de Proteção 
Individual – EPI; 
 
f) apólice de seguro do(s) pátio(s), conforme disposto no subitem 2.6; 
 
g) alvará de funcionamento emitido pela Prefeitura de Belo Horizonte; 
 
h) laudo de segurança em conformidade com as exigências do Corpo de Bombeiros do Estado de 
Minas Gerais (se não estiver contemplado no alvará citado na alínea anterior). 
 
3.2.1.1 – A análise dos itens relacionados no subitem 3.2.1 serão realizados por gerência 
determinada pela BHTRANS, que emitirá um laudo com o resultado.   

3.2.1.2 – Em caso de reprovação de quaisquer dos itens, será concedido o prazo de até 15 (quinze) 
dias para correção das falhas apontadas no laudo emitido pela BHTRANS. 

3.2.1.2.1 – Em caso de nova reprovação de qualquer item relacionado no subitem 3.2.1, poderá ser 
concedido novo prazo para correção das falhas apontadas, sendo que esse prazo não será superior a 
15 (quinze) dias. 

3.2.1.3 – O prazo máximo para cumprimento de todos os itens (área física, equipamentos, uniformes 
e documentação), incluindo a contratação de recursos humanos para execução das atividades 
previstas no Contrato, será de 60 (sessenta) dias.  

3.2.1.3.1 – As notificações para apresentação ou reapresentação dos itens ocorrerão 
simultaneamente. 

3.2.2 – O descumprimento dos prazos previstos ou da correção das falhas detectadas será 
caracterizado como inadimplência total da Subconcessionária, implicando nas penalidades previstas 
no item 17 deste Termo.  

3.2.3 – Ocorrendo o previsto no subitem anterior e, caso seja interesse da BHTRANS, convocar-se-á 
a próxima licitante classificada na licitação, observada a ordem final de classificação. 

3.2.4 – O prazo mencionado no subitem 3.2.1.3 poderá ser prorrogado, desde que devidamente 
justificado pela Subconcessionária e aceito pela BHTRANS. 

3.2.5 – Aprovados os veículos reboques e a documentação respectiva, será emitido pela BHTRANS a 
Avaliação Final da Vistoria Prévia Inicial - Apêndice IX, este Laudo far-se-á acompanhar do Laudo de 
Vistoria de Caminhões – Apêndice VIII. 

3.2.6 – Após todas as aprovações pela BHTRANS, será emitida a Ordem de Serviço – OS inicial. 

4 – EQUIPE E CARACTERÍSTICAS DOS VEÍCULOS (REBOQUES LEVES) 

4.1 – A Subconcessionária deverá disponibilizar 5 (cinco) reboques para a realização dos serviços 
objeto desta contratação. 

4.1.1 – Os serviços de remoção deverão ser executados pela Subconcessionária, por meio de equipe 
constituída por 1 (um) motorista e 1 (um) ajudante para cada veículo, observado o disposto no 
subitem 2.8.1. 

4.1.2 – O procedimento de remoção de veículos sempre será acompanhado por agentes da 
autoridade de trânsito credenciados pelo município de Belo Horizonte, que autorizarão o início da 
execução dos procedimentos, bem como avaliarão as condições mínimas de segurança das 
operações. 
 
4.2 – Os veículos deverão possuir sistema informatizado de gerenciamento integrado de frota que 
permita à BHTRANS, através de acesso à Internet com login e senha, a administração e controle da 
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frota, dos condutores e usuários para armazenamento e processamento de dados, bem como a 
emissão de relatórios gerenciais.  
 
4.2.1 – O sistema de gestão de frota deverá apresentar, no mínimo, as seguintes 
características/funcionalidades: 

a) ser desenvolvido em plataforma Web; 

b) ser compatível com a versão atual e futuras do(s) navegador(es) Mozilla Firefox e/ou Google 
Chrome. 

c) possuir capacidade de registro de geoposicionamento com referenciamento temporal dos 
veículos (registro das coordenadas geográficas captadas pelos satélites do sistema de 
posicionamento global incrementado pela marcação de data e hora dos pontos captados), em 
tempo real; 

d) permitir consulta online e emissão de relatórios com, no mínimo, informações sobre: 

 d.1) ignição (se veículo ligado ou desligado); 

 d.2) identificação de passageiro (matrícula e unidade de lotação); 

 d.3) identificação de motorista e veículo por placa; 

 d.4) data e hora (início e fim de cada viagem); 

 d.5) tempo de deslocamento; 

 d.6) relatório de movimento diário; 

 d.7) deslocamento (quilometragem percorrida); 

 d.8) tempo estimado/realizado. 

e) permitir à BHTRANS acesso aos dados via Internet, de qualquer ponto, 24 (vinte e quatro) horas 
por dia, 7 (sete) dias por semana, através de um link. O acesso será restrito aos colaboradores 
autorizados pela BHTRANS, através de identificação de usuário e senha. 

 
4.3 – Os reboques leves deverão ser utilizados exclusivamente para os serviços da BHTRANS e ter 
capacidade de transportar mais de 1 (um) veículo, considerando as condições a seguir, que poderão 
ocorrer simultaneamente: 

a) o veículo em processo de remoção deverá permanecer fechado; 

b) o veículo a ser removido poderá estar em vias com qualquer tipo de pavimento, inclusive 
poliédrico (pé-de-moleque), e em diversas situações topográficas (aclives ou declives), ou entre 
outros veículos estacionados na via, em qualquer local do município de Belo Horizonte.  

c) o reboque deverá transportar sem arrastar, em prancha ou “asa delta”, veículos com peso bruto 
total de até 5 (cinco) toneladas; 

d) o reboque deverá ter condições de transportar, no mínimo, 8 (oito) motocicletas ou motonetas, 
simultaneamente, no próprio veículo ou em dispositivo que possa ser acoplado ao reboque, 
todas amarradas com cintas de segurança nas 2 (duas) rodas; 

e) cada reboque deverá ser dotado, no mínimo, com os seguintes itens: 

e.1) capacidade de tração para 5 (cinco) toneladas; 

I. e.2) macaco do tipo “jacaré” com capacidade mínima de 2 (duas) toneladas; 

II. e.3) sistema de patins ou similar, que acomodem as rodas dos veículos de forma 
segura e permita a retirada do veículo trancado do local da remoção; 

III. e.4) dispositivo de sinalização luminosa intermitente com lâmpadas LED, lentes 
vermelhas e sirene eletrônica: sinalizador visual constituído por barra sinalizadora 
em formato de “ASA ou ARCO” ou similar, com lente inteiriça, que permita total 
visualização em um ângulo de 360º (trezentos e sessenta graus), sem que haja 
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pontos cegos de luminosidade, injetado em policarbonato resistente a impactos e 
descoloração, na cor vermelha, composto por LED´s de 1 (um) watt de potência 
cada, na cor vermelha, com intensidade luminosa de no mínimo 40 (quarenta) 
Lumens. O sinalizador visual deverá ter consumo máximo de energia, com todo o 

sistema luminoso acionado, de 7Ah (sete ampère-hora). Módulo de controle 
instalado no painel do veículo, que permita controlar todo o sistema de 
sinalização (sistema visual); 

IV. e.5) dispositivo de sirene de ré; 

V. e.6) mínimo de 5 (cinco) cones refletivos com altura de 70cm (setenta 
centímetros), cores laranja e branca, sendo a branca em película refletiva de grau 
técnico, para sinalização viária; 

VI. e.7) rádio transceptor fixo compatível com a rede de comunicação da BHTRANS, 
com antena e instalação apropriada ao veículo ou serviço móvel especializado de 
comunicação; 

VII. e.8) capacidade de transportar no mínimo 4 (quatro) ocupantes, através de 
cabine única ou com cabine auxiliar, equipadas com bancos com encosto de 
cabeça e cintos de segurança para todos os ocupantes; 

VIII. e.9) dispositivo do tipo prancha, com comprimento e demais especificações 
detalhadas no Apêndice III; 

IX. e.10) dispositivo de “asa delta” ou similar, que permita rebocar mais de 1 (um) 
veículo simultaneamente pelo sistema de “levantar” e “puxar”, utilizando sistema 
auxiliar nas rodas traseiras dos veículos removidos, de modo que o mesmo seja 
rebocado com as quatro rodas suspensas; 

X. e.11) aparelho de registro de imagens com câmera de alta resolução (resolução 
mínima real do sensor: 12 (doze) megapixels); 

XI. e.12) possuir cabine única para, no mínimo, 4 (quatro) ocupantes, ou cabine 
auxiliar de transporte de passageiros devidamente credenciada pelos órgãos 
reguladores, assim como autorizada em inspeção veicular em empresa 
homologada pelo órgão de trânsito (DETRAN/MG / INMETRO). 

XII.  E.13) estoque de selo de segurança a ser fornecido pela BHTRANS, para 
utilização como lacre das partes móveis dos veículos removidos ao pátio. 

                              
4.4 – A movimentação do veículo a ser removido deverá ser realizada mesmo nos casos em que se 
encontre com suas rodas travadas ou imobilizadas, seja por freio de estacionamento ou por estar 
engrenado. A movimentação não poderá causar qualquer dano ao veículo rebocado. 
 
4.5 – Todos os veículos disponibilizados pela Subconcessionária deverão ser de cor branca, estar em 
perfeitas condições de utilização e atenderem a todos os requisitos legais e de segurança previstos 
pela legislação pertinente. 
  
4.6 – Os veículos deverão ter registro de licenciamento e placas de Belo Horizonte/MG, com 
motoristas devidamente habilitados na categoria mínima “D”, além das outras indicações e 
especificações constantes neste Termo e seus Apêndices. 
 
4.6.1 – Os veículos deverão ser caracterizados de acordo com padrões estabelecidos pela 
BHTRANS, através de adesivos autocolantes e/ou magnéticos, conforme descrito no Apêndice VII – 
Modelo da Manta Magnética.  
 
4.7 – A Subconcessionária poderá disponibilizar veículos de marca, potência e cilindrada à sua 
escolha, desde que sejam cumpridas as exigências mínimas contidas neste Termo e seus Anexos. 
 
4.8 – A idade máxima dos veículos durante o período da Subconcessão deverá ser de 10 (dez) anos 
contados da data de fabricação. 
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4.9 – Todos os veículos prestadores de serviços de remoção deverão ter Apólice de Seguro Total ou, 
por opção da Subconcessionária, apenas Apólice de Seguro Contra Terceiros (RCF) com cobertura 
para danos materiais e corporais. 
 
4.9.1 – Optando a Subconcessionária pelo Seguro Contra Terceiros, caberá à mesma, integralmente, 
a responsabilidade pelos danos ao seu próprio veículo, devendo o mesmo ser substituído ou 
reparado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas do início da ocorrência, com notificação à 
BHTRANS para realização de vistoria.  
 
4.9.2 – O descumprimento da condição citada no subitem 4.9 implicará em não aprovação na vistoria 
e ainda no impedimento de circulação do veículo apresentado, sob a total responsabilidade da 
Subconcessionária quanto aos custos daí decorrentes, sujeitando-se às penalidades cabíveis. 
 
4.10 – Os veículos deverão ser apresentados com todos os documentos obrigatórios, conforme 
disposto na legislação em vigor, e assim permanecerem durante todo o prazo contratual. 
 
5 – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
5.1 – A guarda do veículo removido consiste no seu monitoramento desde o momento do primeiro 
manuseio do veículo, até sua liberação, devendo ser realizadas vistorias de avaliação, imediatamente 
à entrada do veículo no pátio, além do registro fotográfico a ser realizado pelo agente da autoridade 
de trânsito no momento imediatamente anterior à remoção (para atestar suas reais condições antes 
do início da remoção, bem como suas características, componentes principais e acessórios).  
 
5.1.1 – A inexistência de qualquer uma das etapas de avaliação e registro descritas no subitem 5.1, 
inclusive a falta de registros fotográficos que ocasionalmente venha a ocorrer devido à problemas 
técnicos,  falta de aparelho de registro de imagens ou à ausência de empregado para proceder com a 
vistoria de chegada do veículo no pátio, poderá incorrer em responsabilização da Subconcessionária 
sob os danos existentes no veículo e que sejam reclamados pelos respectivos proprietários. 
 
5.1.2 – Quaisquer danos ocorridos aos veículos, desde o início do processo de remoção até o 
momento em que o veículo deixar o pátio, serão de responsabilidade exclusiva da 
Subconcessionária. 
 
5.2 – Os profissionais encarregados do recolhimento (remoção) dos veículos deverão ser habilitados 
e atenderem as exigências, regras e procedimentos estabelecidos pelos respectivos órgãos de 
trânsito e trabalhistas. 
 
5.3 – A ordem de chamadas para o recolhimento (remoção) será definida pela BHTRANS, sendo 
imprescindível a presença do agente da autoridade de trânsito para que seja realizado o serviço de 
recolhimento do veículo.  
 
5.4 – A Subconcessionária deverá disponibilizar meio de comunicação direta dos reboques que farão 
o recolhimento, com a Central de Operações da BHTRANS, sendo de sua responsabilidade a 
aquisição, instalação, bem como o pleno funcionamento dos equipamentos, conforme subitem 4.3, 
alínea “e”, subalínea “e.7”. 
 
5.5 – Submeter previamente à anuência e aprovação da BHTRANS a subcontratação dos serviços de 
remoção (reboques). 
 
5.5.1 – Não será permitida a subcontratação da guarda de veículos apreendidos. 
 
5.6 – A remoção de veículos somente poderá ser iniciada por determinação da BHTRANS, conforme 
Apêndice II – Procedimento Operacional. 
 
5.7 – A Subconcessionária será responsável pela transferência e guarda de veículos remanescentes 
da Subconcessionária anterior (Consórcio 2SBH) e deverá guardá-los até a apresentação de seus 
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condutores/proprietários ou de sua liquidação através de leilões ou outras ações definidas pela 
BHTRANS. 
 
5.7.1 – É de responsabilidade da Subconcessionária a liberação dos veículos remanescentes 
anteriores ao Consórcio 2SBH, bem como o controle dos processos administrativos desses veículos. 
 
5.8 – Ao final do período do Contrato, a Subconcessionária deverá disponibilizar para a BHTRANS 
todos os veículos remanescentes no pátio, sem qualquer ônus a esta Subconcedente, em local a ser 
indicado posteriormente e através de ordens de serviço. 
 
5.9 – A Subconcessionária deverá atender as Ordens de Serviços – OS emitidas pela BHTRANS na 
execução de “Serviços eventuais” sempre que necessário, em presenças estratégicas nos 
eventos/obras que forem designados. Esta prestação de serviço não gerará qualquer ônus para a 
BHTRANS. 
 
5.10 – A Subconcessionária deverá atender as demandas com, no mínimo, 4 (quatro) reboques 
simultâneos em operação de segunda-feira a sexta-feira, e com, no mínimo, 2 (dois) reboques 
simultâneos aos sábados e domingos, exceto nos feriados, onde será expedida uma Ordem de 
Serviço – OS pela BHTRANS com a demanda especificada para cada data. 
 
6 – ESTRUTURA MÍNIMA EXIGIDA PARA A ÁREA ADMINISTRATIVA, SETOR DE 
ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS E ÁREA DE GESTÃO DO ESTOQUE DE VEÍCULOS DA 
SUBCONCESSIONÁRIA 
 
6.1 – A Subconcessionária deverá disponibilizar, durante toda a execução do Contrato, no mínimo, a 
estrutura descrita a seguir: 

a) 1 (uma) sala para uso da BHTRANS, devidamente mobiliada com, no mínimo, 1 (uma) mesa e 1 
(uma) cadeira de escritório, 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira para computador, 1 (um) armário ou 
gaveteiro de pequeno porte com chave, banheiro feminino e masculino, ventilador ou ar 
condicionado. Esta sala deverá ser conjugada com a sala de recepção (alínea ”b”), entretanto, seu 
acesso deverá ser reservado de forma que não haja contato direto com o público externo; 

b) 1 (uma) sala de recepção para funcionamento do atendimento ao público que deverá ser mobiliada 
com no mínimo 10 (dez) assentos iguais, bebedouro com água gelada e natural, copos descartáveis, 
televisão com monitor de LED de no mínimo 26 (vinte e seis) polegadas, ventilador ou ar 
condicionado e banheiro masculino e feminino. As dependências do setor de atendimento ao público 
deverão ser adaptadas à acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais; 

c) 3 (três) guichês de atendimento ao público, com ambiente estruturado em local que faça 
interligação direta com a sala de recepção; 

d) 2 (duas) linhas telefônicas, sendo uma para uso exclusivo da sala a ser reservada para a execução 
dos serviços da BHTRANS e uma exclusiva para o atendimento ao público; 

e) 1 (uma) impressora multifuncional (impressora, copiadora e scanner), conforme especificado no 
Apêndice IV; 

f) 5 (cinco) microcomputadores, conforme especificados no Apêndice IV, sendo 4 (quatro) deles 
destinados exclusivamente ao setor de atendimento aos usuários e gestão do pátio, e 1 (um) deles 
destinado ao uso exclusivo do(s) empregado(s) da BHTRANS a serviço no pátio (instalado na sala 
relacionada na alínea “a” deste subitem). Esse último computador deverá ter acesso também à rede 
interna da Prefeitura de Belo Horizonte/BHTRANS. A Subconcessionária deverá disponibilizar o link 
dedicado (link de interface) para viabilizar o acesso à rede municipal; 

g) 1 (um) aparelho de registro de imagens de alta resolução, com as mesmas especificações do 
subitem 4.3, alínea “e”, subalínea “e.11”; 

h)  1 (um) conjunto de 4 (quatro) patins (ou equivalente) nas dependências do pátio para substituição 
imediata em casos de defeitos ou extravios; 

i) sistema de senha (manual ou eletrônico) para organização do atendimento ao público; 
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j) sistema de cadastro biométrico e fotográfico, com, no mínimo, 2 (dois) aparelhos em funcionamento 
simultâneo, que permita a identificação dos usuários no momento da liberação dos veículos, de forma 
que os dados das pessoas (foto e impressão digital) sejam catalogados e armazenados juntamente 
com os dados do veículo (placa, horário e data de liberação). 

k) serviço de vigilância armada que garanta a segurança de funcionários, usuários e dos veículos 24 
(vinte e quatro) horas por dia, durante a execução do Contrato; 

l) câmeras de registro de imagens no setor de atendimento ao público e da área de estocagem de 
veículos, conforme detalhamento e especificação mínima dos equipamentos no Apêndice V – 
Sistema de Circuito Fechado de Televisão; 

m) serviço de rádio comunicação (um rádio portátil) interligado à Central de Operações da BHTRANS, 
em frequência determinada por esta, para acompanhamento operacional das atividades de remoção 
de veículos; 

n) sistema próprio e informatizado de controle de entrada e saída de veículos removidos, atualizado 
diariamente e com disponibilização de dados a qualquer tempo, se solicitados, além da emissão de 
relatório mensal para a BHTRANS quanto aos dados dos serviços prestados; 

o) sala exclusiva para manutenção de arquivo (devidamente organizado de forma cronológica, em 
pastas do tipo “box”), com sistema de segurança e controle de acesso restrito; 

p) armários para arquivos correntes (pastas suspensas), com chaves, no setor de atendimento ao 
público; 

q) sistema eletrônico e contínuo de avaliação do atendimento ao público, por meio de pesquisa de 
satisfação dos usuários; 
 
r) guarita ou local elevado para vigilância; 
 
s) vagas que acomodem, no mínimo, 15 (quinze) veículos de grande porte (ônibus/caminhões, etc); 
  
t) vagas demarcadas que acomodem automóveis pequenos, médios e grandes com ou sem sistema 
de patins para seu deslocamento e livre acesso de seus condutores/proprietários e vistoriadores; 

u) corredores de circulação para trânsito de todos os veículos e especialmente dos reboques leves 
destinados ao estacionamento/entrega de veículos removidos e ou apreendidos. 

6.1.1 – A Subconcessionária deverá possuir convênio com empresa/operadora interligada à rede que 
permita a opção de pagamento eletrônico por meio de cartão de débito, para pagamento de despesas 
com remoção e estada dos veículos custodiados nas dependências do pátio. Além da opção de 
pagamento eletrônico das despesas com o pátio, deverão ser oferecidas também as opções de 
emissão de boleto bancário, emitido por meio de convênio com banco legalmente registrado junto ao 
Banco Central do Brasil, ou de depósito bancário identificado (para aqueles usuários que não 
possuírem ou não optarem pelo pagamento por meio de cartão de débito). Por questões de 
segurança, não será permitido o sistema de pagamento de despesas com remoção e estada por meio 
de dinheiro em espécie ou cheque, nas dependências do pátio. 

6.1.2 – A Subconcessionária deverá manter um telefone de plantão para contato durante 24 (vinte e 
quatro) horas com um responsável por problemas de ordem operacional no pátio, em caso de 
ocorrências esporádicas e imprevistas durante a madrugada, finais de semana ou feriados. 

6.1.3 – A área de estocagem de veículos deverá ser adaptada com portão eletrônico com dimensões 
compatíveis para entrada/saída de veículos de grande porte (caminhões reboques, ônibus). 

6.1.4 – A portaria para entrada/saída de usuários/pedestres no pátio deverá ser independente e 
isolada da área de entrada/saída de veículos custodiados (área de estocagem de veículos), e deverá 
contar com a monitoração contínua de porteiro durante o horário de expediente para atendimento ao 
público (liberação de veículos). 

6.1.5 – A Subconcessionária deverá garantir equipe para execução das atividades de manutenção, 
limpeza e segurança, de forma compatível com a demanda de veículos removidos/custodiados no 
pátio. 
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6.1.6 – Toda a extensão da área de estocagem de veículos no pátio deverá ser murada e cercada 
com sistema de segurança (cerca elétrica e alarme ou equivalente). 
 
6.1.7 – A carga ou descarga e o remanejamento dos veículos custodiados no pátio poderá ser 
executada com a utilização de empilhadeiras, desde que o profissional seja devidamente capacitado, 
mediante apresentação de aprovação em curso de operação de empilhadeiras e que a 
Subconcessionária se responsabilize pelos possíveis danos causados em caso de utilização 
inadequada. 
 
7 – BENS NÃO REVERSÍVEIS 

I. a) Reboques; 

II. b) Pátio(s); 

III. c) Estrutura especificada no item 6 deste Termo e demais Apêndices. 
 
8 – CONDIÇÕES OPERACIONAIS DOS REBOQUES 

8.1 – Os veículos apresentados deverão ser submetidos à vistoria em órgão credenciado e 
apresentarem inspeção veicular atendendo as legislações, normas e portarias vigentes dos órgãos 
regulamentadores, e somente poderão iniciar suas atividades com todos os equipamentos e 
documentos solicitados, após a aprovação na vistoria prévia inicial.  

8.1.1 – Anualmente, ou quando considerado necessário pela BHTRANS, os veículos serão 
submetidos à vistoria em órgão credenciado, sendo emitido novo Laudo, de acordo com o modelo do 
Apêndice IX – Avaliação Final da Vistoria Prévia Inicial. 

8.1.2 – No caso de ser constatado algum defeito ou irregularidade (mesmo de documentação), em 
quaisquer das vistorias, o veículo reprovado deverá ser substituído por outro equivalente, ou ter a 
condicionante de aprovação solucionada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

8.1.3 – A BHTRANS poderá, a qualquer tempo, submeter os veículos a vistoria por seus agentes, 
para verificar as condições de operação dos veículos, bem como os equipamentos utilizados no 
processo de remoção.  

8.2 – Os veículos deverão ser apresentados sempre em boas condições de utilização, limpeza e 
higiene, e seus motoristas e ajudantes portando todos os documentos obrigatórios, na forma da lei, e 
uniformizados, conforme especificações constantes no Apêndice VI – Modelos dos Uniformes. 

8.3 – Os veículos com os respectivos operadores deverão iniciar as atividades sempre já em 
condições de atender, de pronto-imediato, as demandas apresentadas pela BHTRANS. 

8.4 – Os abastecimentos de combustível, óleo, lubrificantes e demais custos de consumo e 
manutenção (inclusive de lavagem dos veículos) serão de inteira responsabilidade da 
Subconcessionária. 

8.5 – Os abastecimentos e a limpeza especificados no item anterior deverão ocorrer fora da jornada 
de trabalho estabelecida para o reboque. 
 
9 – ELEMENTOS INDICATIVOS PARA CARACTERIZAÇÃO DOS UNIFORMES DE OPERAÇÃO E 
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
 
9.1 – Todos os empregados da Subconcessionária deverão estar devidamente uniformizados e 
identificados, conforme Apêndice VI – Modelos dos Uniformes. 
 
9.2 – Caberá à Subconcessionária providenciar, sob sua inteira responsabilidade e custos, os 
uniformes e equipamentos de proteção individual obrigatórios para suas equipes de trabalho, que 
prestarão serviços durante a execução do Contrato.  
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9.3 – Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI e uniformes deverão ser disponibilizados pela 
Subconcessionária aos seus funcionários em quantidade suficiente para uso em todos os dias de 
trabalho, conforme especificação da BHTRANS e mediante sua aprovação prévia. Os EPIs e 
uniformes deverão ser repostos quando houver qualquer alteração que os tornem impróprios para 
uso, independente de período estabelecido para sua reposição. 
 
9.4 – É obrigatório o uso do uniforme completo em atividades externas nas vias do município de Belo 
Horizonte, bem como no setor de atendimento aos usuários. Todos os operadores de reboques e 
atendentes do pátio deverão possuir identificação nominal visível (tarjeta fixada no uniforme ou 
crachá funcional) durante a jornada de trabalho. 
 
9.5 – O operador, motorista ou ajudante, que se apresentar em desacordo com as disposições 
detalhadas no Apêndice VI, além de ser impedido de trabalhar, sujeitará a Subconcessionária às 
penalidades previstas no Contrato. 
 
9.6 – Os uniformes deverão estar limpos e em bom estado de conservação, devendo ser substituídos, 
sempre que necessário, ou quando demandado pela BHTRANS. 
 
10 – ELEMENTOS INDICATIVOS PARA CARACTERIZAÇÃO DOS VEÍCULOS EM SERVIÇO 
 
10.1 – Nenhum veículo de reboque poderá estar a serviço da BHTRANS se não estiver devidamente 
identificado e caracterizado com as mantas magnéticas ou adesivos autocolantes, conforme 
especificações definidas no Apêndice VII – Modelo da Manta Magnética. 

 
10.2 – Ao final do período contratual, todas as mantas ou adesivos de caracterização dos veículos 
disponibilizados pela Subconcessionária deverão ser retirados e destruídos. Posteriormente, estes 
veículos deverão ser apresentados à BHTRANS para verificar sua descaracterização. 
 
10.3 – Todos os veículos deverão estar equipados com sinalização visual do tipo “barra sinalizadora”, 
conforme especificação detalhada no subitem 4.3. 
 
10.4 – Os veículos disponibilizados pela Subconcessionária para prestação dos serviços contratados, 
poderão ser de qualquer marca ou modelo, nacional ou importado, desde que atendidos todos os 
requisitos de segurança e de design detalhados neste Termo e seus Apêndices. 
 
10.5 – Caso algum veículo necessite de reparos, manutenção ou revisão periódica, outro veículo 
similar deverá ser colocado à disposição pela Subconcessionária no prazo máximo de 24 horas, para 
o cumprimento do respectivo Contrato, pelo período em que o veículo original estiver indisponível.  
 
11 – PARCELAMENTO E ISENÇÃO DOS PREÇOS PÚBLICOS E ENCARGOS 
 
Os casos de parcelamento e isenção dos valores dos encargos, previstos na Lei Municipal nº 
8.209/2001 e no Decreto nº 10.982/2002, estão indicados no item 7.4 do Apêndice I – Administração 
do Pátio de Recolhimento de Veículos. 
 
12 – LEILÕES DE VEÍCULOS 
 
12.1 – Os veículos requisitados pela BHTRANS para fins de leilão, deverão ser localizados e 
separados em área isolada pela Subconcessionária, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, para 
que o município possa dar prosseguimento aos trâmites legais relativos ao certame. A 
Subconcessionária será responsável pela guarda dos veículos levados a leilão até a entrega oficial 
do(s) bem(s) para o(s) arrematante(s). 
 
12.2 – A realização de leilão, bem como sua periodicidade, é de competência exclusiva da 
BHTRANS. No entanto, é de responsabilidade da Subconcessionária indicar a relação de veículos 
que estejam no pátio há mais de 60 (sessenta) dias. 
 
12.3 – O rateio dos valores arrecadados efetivar-se-á de acordo com as disposições previstas na 
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Resolução n.° 623 de 06 de setembro de 2016 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, ou 
dispositivo legal superveniente que por ventura venha a substituí-la oficialmente. 
 
12.4 – Os leilões públicos de veículos retidos no pátio serão realizados pela BHTRANS, sendo que a 
Subconcessionária remunerará a Subconcedente conforme critérios e percentuais dispostos abaixo: 
 
12.4.1 – no primeiro leilão realizado a partir de janeiro de 2021, 5% (cinco por cento) do valor apurado 
com a remoção e estada; 
 
12.4.2 – no segundo leilão realizado a partir de janeiro de 2021, 10% (dez por cento) do valor 
apurado com a remoção e estada; 
 
12.4.3 – no terceiro leilão realizado a partir de janeiro de 2021, e nos leilões subsequentes, 15% 
(quinze por cento) do valor apurado com a remoção e estada.  
 
12.4.4 – no caso de leilão de veículos com impedimentos judicias, 40% (quarenta por cento) do valor 
apurado com a remoção e estada. 
 
12.4.4.1 – A Subconcessionária deverá responsabilizar-se por todos os desembaraços judiciais, 
inclusive com os custos advindos destes, no caso de veículos com impedimentos judiciais. 
 
13 – INTERVENÇÃO 
 
A BHTRANS poderá intervir na Subconcessão, com o fim de assegurar a adequação na prestação do 
serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, 
nos termos do Capítulo IX da Lei nº 8.987, de 13/02/1995. 
 
14 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1 – As partes deverão manter entendimentos, sempre por escrito, ressalvados os casos 
determinados pela urgência, que poderão ser tratados verbalmente, devendo, no entanto, serem 
confirmados por meio de correspondência no prazo máximo de 3 (três) dias úteis. 
 
14.2 – Qualquer omissão ou tolerância da parte da BHTRANS, ao exigir o estrito cumprimento dos 
termos do contrato, ao exercer prerrogativas dele decorrentes, ou ainda, a concordância com o atraso 
no cumprimento das obrigações da parte inadimplente, não valerá como precedente ou novação e 
não constituirá renúncia, nem afetará o direito de exercê-las, a qualquer tempo, assegurado pela 
legislação vigente. 
 
14.3 – A Subconcessionária ficará obrigada a garantir que os integrantes do seu quadro realizem, 
pessoal e diretamente, os serviços objeto do contrato, admitindo-se a substituição eventual por 
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que seja feita a comunicação imediata à 
BHTRANS, garantidas todas as condições da legislação trabalhistas e observadas as obrigações 
contidas no item 7.40 da Minuta de Contrato – Anexo X. 
 
14.4 – Ao término do Contrato, poderá a BHTRANS decidir pela transferência imediata, para depósito 
a ser indicado pelo município, dos bens custodiados remanescentes (veículos), dos processos 
administrativos, dos pertences pessoais recolhidos dos veículos leiloados e de outros itens porventura 
existentes, sendo essa transferência de obrigação da SUBCONCESSIONÁRIA, sem ônus para a 
BHTRANS. 
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APÊNDICE I 
ADMINISTRAÇÃO DO PÁTIO DE RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS 

 
 
1 – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  
 

Atividade  Horário 

Recebimento de veículos 
24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive 
sábados, domingos e feriados.  

Atendimento ao público 
De 8h às 12h e de 13h às 17h, todos os dias da 
semana, inclusive sábados, domingos e feriados.  

 

2 – PROCEDIMENTOS E ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE DE GESTÃO 
 

2.1 – Responder por todas as questões contratuais, reportando-se à BHTRANS sempre que 
necessário. 

2.2 – Gerenciar a equipe de apoio para execução das atividades de gestão previstas em Contrato. 

2.3 – Gerenciar as equipes de apoio operacional. 

2.4 – Acompanhar e manter a execução contratual no que se refere às questões operacionais de 
remoção e guarda dos veículos. 

2.5 – Gestão de recursos humanos, financeiros, de documentos e de materiais do pátio; 

2.6 – Emitir “Relatório de Veículos Leiloáveis” (60 dias após a data da remoção) e encaminhá-lo à 
BHTRANS. 

2.7 – Emitir demais relatórios das operações do pátio, encaminhando-os, mensalmente, à BHTRANS. 
 

3 – PROCEDIMENTOS E ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE OPERACIONAL 
 

3.1 – Recepcionar os veículos e receber a(s) via(s) do REVP – “Relatório de Entrada de Veículos no 
Pátio” e, quando for o caso, do TRV – “Termo de Recolhimento de Veículo” ou documento 
equivalente, procedendo à vistoria no veículo removido/apreendido, de forma minuciosa, destacando 
qualquer divergência no formulário de “check-list” de entrada do veículo no pátio.  

3.2 – Determinar ao reboquista a colocação do veículo na vaga própria anotando no “check-list” o 
número desta, no campo indicado. 

3.3 – Entregar ao empregado designado para a função de registro e arquivamento de processos 
administrativos a cópia do REVP, TRV ou documento equivalente e do “check-list” totalmente 
preenchido, constando as divergências de vistoria, se houver e as assinaturas devidas. 

3.4 – Acompanhar proprietários que queiram acessar os veículos para retirada de pertences 
particulares (mediante prévia identificação e autorização do setor de atendimento ao público). 
Guardar o selo de segurança violado para ser anexado ao processo do veículo e relacrar o veículo, 
na presença do proprietário, assim que o proprietário terminar de retirar os pertences de dentro dele. 

3.5 – Acompanhar os proprietários de veículos liberados para concluir as liberações. 

3.6 – Receber e conferir a cópia do REVP, TRV ou documento equivalente e do “check-list” 
totalmente preenchidos. 

3.7 – Receber e baixar as imagens (registros fotográficos) dos veículos removidos, devolvendo o 
aparelho de registro de imagens para o reboquista retornar a campo. 

3.8 – Registrar no sistema a entrada do veículo removido. 

3.9 – Abrir pasta (suspensa) para o veículo, arquivando os documentos produzidos. 
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3.10 – Depois de decorridos 5 (cinco) dias úteis da remoção e permanência do veículo no pátio, não 
tendo sido este procurado pelo respectivo proprietário, emitir “Notificação de adoção de Medida 
Administrativa”  e remeter via postal com AR – “Aviso de Registro” para o proprietário (arquivar cópia 
na pasta suspensa). 

3.11 – Recepcionar os proprietários e conferir a documentação apresentada para a liberação dos 
veículos, conforme determinado nos itens 3 e 4 desta Norma. 

3.12 – Consultar a situação do veículo junto aos órgãos integrados ao sistema de trânsito, informando 
ao interessado sobre possíveis pendências e orientando como solucioná-las. 

3.13 – Conferir documentação conforme determinação da BHTRANS (selos de cartórios, 
procurações, autenticidade de documentos, etc.). 

3.14 – Emitir guia de arrecadação referente às despesas com a remoção e estada do veículo no 
pátio, para pagamento em banco ou receber as despesas via meio eletrônico (cartão de débito) ou 
depósito bancário. 

3.15 – Ao receber do proprietário ou do seu procurador a guia de arrecadação, devidamente paga, o 
atendente deverá tirar uma cópia para constar na pasta do veículo. 

3.16 – Arquivar cópia das guias de pagamento das multas vencidas na respectiva pasta. 

3.17 – Encaminhar o proprietário ou seu representante legal (somente um) até o veículo (sempre 
acompanhado de um ajudante de pátio). 

3.18 – Preencher a parte do “check-list” de liberação de veículos, na presença do proprietário ou seu 
procurador, que o assinará dando recibo da liberação do veículo nas condições ali expressas. 

3.19 – Repassar os processos de liberação, devidamente conferidos e montados, para validação por 
parte do empregado da BHTRANS que estiver autorizado a proceder com a liberação dos veículos. 

3.20 – Liberar o veículo depois de cumpridas as exigências supracitadas (liberação administrativa). 

3.21 – Efetuar o registro de saída do veículo no sistema. 

3.22 – Recepcionar os proprietários e direcioná-los até o setor de atendimento ao público. 

3.23 – Observar rigorosamente os horários de atendimento ao público e acesso às dependências do 
pátio. 

3.24 – Observar as condições mínimas de segurança e solicitar apoio policial, sempre que 
necessário. 

3.25 – Não permitir o acesso e o trânsito de pessoas não autorizadas ou desacompanhadas nas 
áreas de guarda dos veículos. 

3.26 – Acionar os portões de entrada e saída de pessoas e de veículos, inclusive dos reboques, nas 
dependências do pátio. 
 

4 – OBSERVAÇÕES 
 

a) O proprietário, ou seu representante legal, só terá acesso ao veículo se estiver devidamente 
autorizado, acompanhado por um empregado do pátio. 

b) Os acompanhantes deverão permanecer na área de atendimento do pátio, não lhes sendo 
permitida, em hipótese alguma, a entrada na área de estocagem dos veículos removidos. 

c) As divergências nas vistorias na entrada ou na saída do pátio, caso ocorram, serão devidamente 
narradas no “check-list” e assinadas por todos que as constatarem. 

d) Em caso de ocorrência de avarias nos veículos custodiados, o empregado do pátio deverá 
encaminhar o proprietário para acordo junto à Gestão do Pátio. 

5 – PROCEDIMENTOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO 
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a) Solicitar, ao proprietário do veículo removido: a documentação de identificação (RG), a Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) ou Licença para Dirigir e o Certificado de Registro e Licenciamento 
do Veículo (CRLV).  

I. Caso o veículo não esteja em nome da pessoa interessada na sua liberação, solicitar 
o Recibo de Compra (CRV), devidamente preenchido e com firma reconhecida do 
comprador e do vendedor ou a procuração do proprietário, também com firma 
reconhecida em cartório. 

b) Atendida a exigência anterior, e somente após, emitir a Guia de Recolhimento para o pagamento 
das despesas com Remoção e Estada do veículo no pátio (art. 271, § único do CTB). 

II. Somente o proprietário ou seu procurador legal terá direito a Guia de Recolhimento 
citada. 

III. Os proprietários dos veículos escolares, suplementares ou táxis, do sistema de 
transporte municipal, removidos pela BHTRANS deverão providenciar sua liberação 
diretamente na BHTRANS-GECOP, quando houver dívidas apontadas no sistema, 
cabendo ao pátio acatar a Autorização de Liberação de Veículos, COBRANDO-LHES 
APENAS AS DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADA.  

c) Cumpridas as exigências, não havendo qualquer impedimento legal, o funcionário do pátio 
acompanhará o proprietário ou seu representante legal até o veículo a ser liberado e procederá às 
vistorias das condições do veículo no momento da sua liberação, fazendo constar no documento 
de liberação, nome e assinatura do proprietário, data, hora, número de RG e CPF. 

I. O proprietário ou seu representante legal terá acesso ao veículo no pátio, devendo 
seu(s) acompanhante(s) aguardar(em) na área do atendimento.  

d) O acesso ao veículo removido estará permitido nas seguintes situações: 

I. Liberação do veículo; 

II. Retirada dos documentos pessoais, do veículo ou de objetos particulares; 

e) Nos casos em que o acesso ao veículo não seja para LIBERAÇÂO, o interessado deverá 
preencher e assinar o TERMO DE ABERTURA DO VEÍCULO – TAV. 

 

6 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À LIBERAÇÃO DE VEÍCULO 

a) Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV (vigente, conforme legislação); 

b) Carteira Nacional de Habilitação – CNH ou Permissão para Dirigir e/ou Documento de Identidade 
do proprietário ou representante legal (cópia de CNH não é prova de habilitação). 

c) Procuração devidamente preenchida e com firma reconhecida em cartório – caso não seja 
proprietário, ou Recibo de Compra do veículo, preenchido, datado e com firma reconhecida do 
comprador e do vendedor; 

d) Original e cópia autenticada do Contrato Social da empresa que delegue poderes para 
substabelecer procuração a quem assinou (se veículo em nome de Pessoa Jurídica), ou 
Declaração da empresa, com firma reconhecida, que delegue poderes de posse do veículo ao 
interessado (anexar cópia autenticada do Contrato Social); 

e) Comprovante de Pagamento de IPVA e Seguro DPVAT, conforme calendário de pagamento do 
DETRAN, da respectiva UF, de licenciamento do veículo; 

f) Comprovante de pagamento de multa(s) vencida(s) constante(s) no sistema, até à data da 
liberação do veículo; 

g) Comprovante de pagamento das despesas com estada e remoção do veículo para o pátio da 
BHTRANS (Artigos 271 e 271-A do Código de Trânsito Brasileiro - CTB). 

h) Demais documentos que se fizerem necessários em casos omissos ou especiais. 
 
7 – PROCEDIMENTOS BÁSICOS 
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7.1  – VEÍCULOS REMOVIDOS 

 
7.1.1 – RECEBIMENTO 

a) Vistoriar o veículo na entrada ao pátio; 

b) Indicar vaga; 

c) Abrir pasta para arquivamento; 

d) Baixar imagens (fotos); 

e) Processar (digitar); 

f) Arquivar. 

7.1.2  – LIBERAÇÃO 

a)  Conferir documentação (veículo e proprietário); 

b)  Fazer cópia; 

c)  Registrar o pagamento (boleto, cartão de débito ou depósito bancário); 

d)  Conferir autenticação mecânica: valor pago, data (e fazer cópia); 

e)  Preencher dados para liberação; 

f)  Repassar para validação da BHTRANS; 

g)  Liberar. 

7.2 – VEÍCULOS REMOVIDOS  

7.2.1 – POR REGULAMENTO: TÁXI, ESCOLAR, TRANSPORTE COLETIVO E SUPLEMENTAR. 

7.2.1.1 – RECEBIMENTO 

a) Vistoriar na entrada do veículo no pátio; 

b) Indicar vaga; 

c) Fazer cópia da documentação; 

d) Consultar GECOP; 

e) Abrir pasta; 

f) Processar (digitar); 

g) Arquivar. 

 
7.2.1.2 – LIBERAÇÃO 

a) Aguardar liberação da GECOP; 

b) Conferir documentação (veículo e proprietário); 

c) Fazer cópia; 

d) Registrar o pagamento (boleto, cartão de débito ou depósito bancário); 

e) Conferir autenticação mecânica: valor pago, data etc. (e fazer cópia); 

f) Preencher dados para liberação; 

g) Repassar para validação da BHTRANS; 

h) Liberar 
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7.2.2 – POR REGULAMENTO: TÁXI LOTAÇÃO 

Além dos procedimentos do tópico anterior, conferir também reincidência e prazo de custódia 
(Regulamento Interno da BHTRANS). 

7.2.3 – POR ORDEM JUDICIAL 

7.2.3.1 – RECEBIMENTO 

a) Vistoriar na entrada do veículo no pátio; 

b) Indicar vaga; 

c) Fazer cópia da documentação; 

d) Consultar a GELUR quando necessário;  

e) Abrir pasta; 

f) Processar (digitar); 

g) Arquivar. 
 

7.2.3.2 – LIBERAÇÃO 

a) Somente com o fiel e integral cumprimento da ordem judicial; 

b) Conferir documentação (veículo e proprietário); 

c) Fazer cópia; 

d) Registrar o pagamento (boleto, cartão de débito ou depósito bancário); 

e) Conferir autenticação mecânica: valor pago, data etc. (e fazer cópia); 

f) Preencher dados para liberação; 

g) Repassar para validação da BHTRANS; 

h) Liberar. 

7.2.3.2.1 – As liberações decorrentes de ordem judicial deverão ser cumpridas, mediante exame do 
jurídico da SUBCONCESSIONÁRIA, devendo a BHTRANS ser cientificada da ocorrência, no menor 
prazo possível. 

7.2.4 – OUTRAS CONDIÇÕES PARA LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS 

7.2.4.1 – As liberações administrativas somente poderão ocorrer à vista de conferência e autorização 
expressa da BHTRANS. 

7.2.4.2 – Serão de responsabilidade exclusiva da SUBCONCESSIONÁRIA as despesas de reboque e 
estada de veículos oriundos das seguintes situações: 

a) Liberados em decorrência de decisão judicial; 

b) Veículos roubados / furtados; 

c) Liberados por isenção de pagamento (prevista no item 7.4 deste Apêndice). 

7.2.4.3 – Os casos não previstos neste Apêndice serão objeto de análise e determinação da 
BHTRANS. 
 

7.2.4.4 – Liberação para Leilão 
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A SUBCONCESSIONÁRIA deverá liberar os veículos requisitados pela BHTRANS, para fins de leilão, 
na forma e nos prazos estabelecidos no item 12 do Termo de Referência. 

7.3 – NOTIFICAÇÃO 

7.3.1 – Sempre que o veículo recolhido não for liberado, ou não reclamado, no prazo máximo de 5 
(cinco) dias úteis, a SUBCONCESSIONÁRIA deverá notificar ao proprietário do mesmo (por remessa 
postal com AR ou por qualquer outro meio tecnológico que seja válido judicialmente), que assegure a 
ciência da comunicação. 

7.3.1.1 – A notificação devolvida por desatualização de endereço do proprietário do veículo será 
considerada válida para todos os efeitos. 

7.3.2 – O comprovante de recebimento ou a devolução da Notificação deverá ser arquivada na pasta 
de documentos do veículo. 

7.4 – PARCELAMENTO E ISENÇÃO DOS PREÇOS PÚBLICOS E ENCARGOS 

7.4.1 – A SUBCONCESSIONÁRIA deverá, quando for o caso, dividir em até 4 (quatro) parcelas iguais 
e sucessivas, os valores cobrados em decorrência dos encargos de estada e remoção dos veículos, 
de acordo com o previsto na regulamentação municipal – Lei nº 8.209 de 24/09/2001 e Decreto nº 
10.982, de 20/03/2002, que dispõe: 
 

“DECRETO 10.982 de 20/03/2002. 
Regulamenta a Lei nº 8.209, de 24 de setembro de 2001 e da outras providências. 
[...] 

 
RESOLVE: 
Art. 1º - Para fins do parcelamento previsto na Lei nº 8.209, de 24 de setembro de 2001, poderá 
ser dividido em até 04 (quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, o recolhimento ao erário 
púbico municipal das multas decorrentes de infrações de trânsito de competência municipal ou de 
dupla competência, desde que lavrada por agente municipal, na forma definida pela Resolução nº 
66/98 do CONTRAN, bem como os preços públicos e outros encargos. 
§ 1º - Entende-se por preços públicos e encargos, para os efeitos deste Decreto, os valores 
cobrados em decorrência da remoção e estada de veículos e objetos. 
§ 2º - [...] 
§ 3º - As multas parceladas só serão baixadas no DETRAN após o pagamento da última parcela 
ou quitação integral. 

 
Art. 2° - A restituição dos veículos recolhidos ao Pátio da BHTRANS somente ocorrerá mediante a 
comprovação do pagamento da primeira parcela dos valores referentes às multas de competência 
do Município de Belo Horizonte ou de dupla competência, bem como a comprovação de 
recolhimento dos valores referentes às demais multas pendentes, na forma prevista nos arts. 262, 
§ 2º e 271, parágrafo único da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, se for o caso, e ainda a primeira parcela relativa a preços públicos e 
encargos do Pátio de recolhimento da BHTRANS. 

 
Art. 3º - A ausência de recolhimento, por período superior a 60 (sessenta) dias de qualquer das 
parcelas mencionadas no caput do art. 1º, implica o vencimento antecipado e imediato das demais 
parcelas, sem prejuízo de sanção administrativa cabível. 

 
Art. 4º - [...] ” 

7.4.2 – ISENÇÃO DOS PREÇOS PÚBLICOS E ENCARGOS 
 

 
7.4.2.1 – A SUBCONCESSIONÁRIA deverá conceder perdão do valor dos preços públicos e encargos 
decorrentes de estada e remoção de veículos, que se enquadrarem nas condições contidas no art. 5º do Decreto 
supramencionado. 

 
“Art. 5º - A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS, só poderá 
conceder perdão dos preços públicos e encargos desde que sejam observadas, cumulativamente, 
as seguintes condições: 
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I – o valor devido na data da apreensão seja superior a 20% (vinte por cento) do valor atribuído ao 
veículo pela autoridade administrativa com base na cotação aferida em pelo menos dois jornais 
locais de grande circulação; 
II – o valor da dívida vier a comprometer 50% (cinquenta por cento) ou mais da renda mensal do 
infrator”. 

 
7.4.2.2 – Ocorrendo o previsto no subitem 7.4.2.1, a SUBCONCESSIONÁRIA só poderá liberar o veículo à vista 
da documentação de perdão dos preços públicos emitida pela BHTRANS, observando os procedimentos a 
seguir: 

 
a) Conferir a documentação do perdão com os dados do veículo; 

b) Conferir documentação do veículo e do proprietário; 

c) Fazer cópia de toda a documentação comprobatória, que irá compor o processo para arquivo; 

d) Preencher dados para liberação; 

e) Colher assinatura para liberação.  
 
7.5 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
A liberação dos veículos dependerá do cumprimento integral das normas previstas neste documento 
e das condições contidas nos demais Apêndices. 
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APÊNDICE II 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL  

 
 
1 – OBJETIVO 

Padronizar as ações da SUBCONCESSIONÁRIA para a realização do serviço público de remoção e 
guarda de veículos automotores removidos, em razão de infração à legislação de trânsito ou 
descumprimento de cláusulas previstas nos regulamentos municipais de transporte público, no 
município de Belo Horizonte. 
 

2 – PROCEDIMENTOS 

2.1 – PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA REMOÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES 

a) A equipe mínima necessária para realização da operação deverá ser de um motorista e um 
ajudante.  

b) O procedimento de remoção de veículos SEMPRE deverá ser acompanhado por um Agente da 
Autoridade de Trânsito, que autorizará o início da execução dos procedimentos, bem como avaliará 
as condições mínimas de segurança das operações. 

c) O veículo em processo de remoção deverá permanecer fechado; 

d) O veículo a ser removido poderá estar em vias com qualquer tipo de pavimento, inclusive 
poliédrico (pé-de-moleque), e em diversas situações topográficas (aclives ou declives), ou entre 
outros veículos estacionados na via, em qualquer parte do município de Belo Horizonte. 

e) O reboque deverá transportar sem arrastar, em prancha ou asa delta, veículos com peso bruto 
total de até 5 (cinco) toneladas; 

f) O reboque deverá ter condições de transportar no mínimo oito motocicletas ou motonetas, 
simultaneamente, no próprio veículo ou em dispositivo que possa ser acoplado ao reboque, todas 
amarradas com cintas de segurança nas duas rodas; 

g) A movimentação do veículo a ser removido deverá ser realizada mesmo nos casos em que se 
encontre com suas rodas travadas ou imobilizadas, seja por freio de estacionamento ou por estar 
engrenado. A movimentação não poderá causar qualquer dano ao veículo rebocado. 

 
2.1.1 – Dos materiais e equipamentos:  

Cada reboque deverá ser dotado, no mínimo, com os seguintes itens: 

a) Capacidade de tração para 5 (cinco) toneladas, no mínimo; 

b) Macaco do tipo “jacaré” com capacidade mínima de 2 (duas) toneladas; 

c) Sistema de patins ou similar, que acomodem as rodas dos veículos de forma segura e permita a 
retirada do veículo trancado do local da remoção; 

d) Dispositivo de sinalização luminosa intermitente com lâmpadas LED, lentes vermelhas e sirene 
eletrônica: sinalizador visual constituído por barra sinalizadora em formato de “ASA ou ARCO” ou 
similar, com lente inteiriça, que permita total visualização em um ângulo de 360º, sem que haja 
pontos cegos de luminosidade, injetado em policarbonato resistente a impactos e descoloração, 
na cor vermelha, composto por LED´s de um watt de potência cada, na cor vermelha, com 
intensidade luminosa de no mínimo 40 Lumens. O sinalizador visual deverá ter consumo máximo 
de energia, com todo o sistema luminoso acionado, de 7 Ah. Módulo de controle instalado no 
painel do veículo, que permita controlar todo o sistema de sinalização (sistema visual); 
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e) Dispositivo de sirene de ré; 

f) Mínimo de 5 (cinco) cones refletivos com altura de 70 cm, cores laranja e branca, sendo a 
branca em película refletiva de grau técnico, para sinalização viária; 

g) Rádio transceptor fixo compatível com a rede de comunicação da BHTRANS, com antena e 
instalação apropriada ao veículo ou serviço móvel especializado de comunicação; 

h) Capacidade de transportar no mínimo 04 ocupantes, através de cabine única ou com cabine 
auxiliar, equipadas com bancos com encosto de cabeça e cintos de segurança para todos os 
ocupantes; 

i) Dispositivo do tipo prancha, com comprimento e demais especificações detalhadas no Apêndice 
III; 

j) Dispositivo de “asa delta” ou similar, que permita rebocar mais de 1 (um) veículo 
simultaneamente pelo sistema de “levantar” e “puxar”, utilizando sistema auxiliar nas rodas 
traseiras dos veículos removidos, de modo que o mesmo seja rebocado com as quatro rodas 
suspensas; 

 

k) Aparelho de registro de imagens com câmera de alta resolução (resolução mínima real do 
sensor: 12 megapixels); 
 

l) Possuir cabine única para no mínimo 04 (quatro) ocupantes, ou cabine auxiliar de transporte de 
passageiros devidamente credenciada pelos órgãos reguladores, assim como autorizada em 
inspeção veicular em empresa homologada pelo órgão de trânsito (DETRAN/MG / INMETRO). 
 

m) Estoque de selo de segurança a ser fornecido pela BHTRANS, para utilização como lacre das 
partes móveis dos veículos removidos ao pátio. 

n) Placa indicativa do número do reboque 

o) Todos os documentos de porte obrigatório e equipamentos previstos no Código de Trânsito 
Brasileiro; 

p) Os operadores deverão fazer o uso do Uniforme e EPI’S necessários à prestação do serviço. 
 

3 – INÍCIO DOS TRABALHOS DOS OPERADORES DE REBOQUE LEVE 

a) Informar à Central de Operações da BHTRANS que estará à disposição e verificar com a mesma 
se existe algum empenho para remoção; 

b) Caso haja empenho, deslocar-se para o local solicitado pela Central de Operações da 
BHTRANS e seguir os procedimentos específicos de remoção, determinado pela Central de 
Operações da BHTRANS e/ou seus agentes credenciados; 

c) Caso não haja empenho pela Central de Operações da BHTRANS, deslocar para a Área Central 
da cidade, permanecendo em constante escuta ao rádio para eventual acionamento.  

d) Os veículos com os respectivos operadores deverão iniciar as atividades sempre em condições 
de atender, de pronto-imediato, as demandas apresentadas pela BHTRANS. 

 
4 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

a) A guarda do veículo removido consiste no seu monitoramento desde o momento do primeiro 
manuseio do veículo, até sua liberação, devendo ser realizadas vistorias de avaliação, 
imediatamente à entrada do veículo no pátio, além do registro fotográfico a ser realizado pelo 
agente de trânsito no momento imediatamente anterior à remoção (para atestar suas reais 
condições antes do início da remoção, bem como suas características, componentes principais e 
acessórios).  

b) A inexistência de qualquer uma das etapas de avaliação e registro acima descritas, inclusive a 
falta de registros fotográficos, que ocasionalmente venha a ocorrer devido a problemas técnicos 
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ou falta do aparelho de registro de imagens ou a ausência de empregado para proceder com a 
vistoria de chegada do veículo no pátio, poderá incorrer em responsabilização da 
SUBCONCESSIONÁRIA sob os danos existentes no veículo e que sejam reclamados pelos 
respectivos proprietários. 

c) Quaisquer danos ocorridos aos veículos, desde o início do processo de remoção até o momento 
em que o veículo deixar o pátio, serão de responsabilidade exclusiva da 
SUBCONCESSIONÁRIA. 

d) Os profissionais encarregados do recolhimento (remoção) dos veículos deverão ser habilitados e 
cadastrados, conforme exigências, regras e procedimentos estabelecidos pelos respectivos 
órgãos de trânsito e trabalhistas. 

e) A ordem de chamadas para o recolhimento (remoção) será definida pela BHTRANS, sendo 
imprescindível a presença do agente público para que seja realizado o serviço de recolhimento 
do veículo. 

f) Os abastecimentos de combustível, óleo, lubrificantes e demais custos de consumo e 
manutenção (inclusive de lavagem dos veículos) serão de inteira responsabilidade da 
SUBCONCESSIONÁRIA. 

g) Os abastecimentos e a limpeza especificados no item anterior deverão ocorrer fora da jornada 
de trabalho estabelecida para o reboque. 

h) Em hipótese alguma os operadores do reboque poderão ficar com a posse das chaves do 
veículo, bem como conduzi-lo. 

i) Será atribuição dos operadores do reboque (motorista e ajudante) a correta sinalização do local 
e do caminhão reboque, conforme previsto na legislação vigente. 

 
4.1 – Iniciado os procedimentos de remoção: 

4.1.1 – Feita a selagem do veículo, os operadores do caminhão reboque (motorista e ajudante) 
deverão içar e imobilizar o mesmo. O momento no qual cessa a possibilidade de liberação do veículo 
ao condutor ou proprietário é após a colocação do 1° (primeiro) patins para imobilização do veículo na 
via. No caso de motocicletas, esta possibilidade cessa também quando esta estiver sobre o caminhão 
reboque. Após este momento, o veículo não mais poderá ser liberado e por motivo de segurança, não 
será permitido ao condutor ou proprietário o acesso ao seu interior, podendo, se for de interesse do 
mesmo, fazê-lo nas dependências do pátio de recolhimento da BHTRANS. 

4.1.2 – Caso, durante uma remoção, se apresente no local condutor/proprietário de veículo que esteja 
sendo removido, os operadores de reboque deverão orientá-lo a procurar os agentes da BHTRANS 
presentes no local e não deverão repassar qualquer tipo de informação relativa à remoção do veículo. 

4.1.3 – Caso o condutor compareça no local onde o veículo encontra-se estacionado irregularmente e 
queira impedir de maneira ostensiva a operação de remoção ou tentar retirar o veículo sem a devida 
autorização, será atribuição do agente da BHTRANS o acionamento de apoio policial – os operadores 
de reboque não deverão entrar em atrito com o cidadão. 

4.1.4 – Durante a operação de remoção, caso ocorra algum dano ao veículo, o operador de reboque 
deverá informar ao agente da BHTRANS para que este tome as providências necessárias; 

4.1.5 – Desde o início dos procedimentos de remoção, durante todo o trajeto até a chegada ao Pátio 
de Recolhimento, todos os cuidados devem ser tomados pela equipe para que a integridade do bem 
removido seja garantida, anotando em relatório qualquer ocorrência relevante durante o processo; 

4.2 – O operador do reboque deverá entregar no Pátio de Recolhimento, juntamente com o 
veículo removido: 

a) Canhoto do AIT, quando este não tiver sido entregue ao condutor, quando houver: 
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b) Imagens do veículo no local da infração, para ser arquivado; 

c) Relatório de veículos infratores removidos para o Pátio de Recolhimento (ficha contendo os 
dados relativos à remoção do veículo) 

d) Cópia do BO ou número de registro do BO, quando houver; 

5 – TÉRMINO DOS TRABALHOS DOS OPERADORES DE REBOQUE 

Informar à Central de Operações da BHTRANS o término dos trabalhos. 

6 – PRIORIDADE PARA REMOÇÃO DE VEÍCULOS INFRATORES 

6.1 – Locais para Remoção 

a) Veículos em situação infracional na área central da cidade, delimitada pela Avenida do Contorno, 
inclusive; 

b) Veículos em situação infracional nos principais corredores fora da área central da cidade, 
delimitada pela Avenida do Contorno: 

 

7 – PROCEDIMENTOS PARA O PÁTIO DE REMOÇÃO 

7.1 – Horário de funcionamento  
 

Atividade  Horário 

Recebimento de veículos 
24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive 
sábados, domingos e feriados.  

Atendimento ao público 
De 8h às 12h e de 13h às 17h, todos os dias da 
semana, inclusive sábados, domingos e feriados. 

 

7.2 – Administração do Pátio  

Todas as disposições relativas à gestão do Pátio, procedimentos da equipe de gestão, equipe 
operacional, procedimentos no atendimento ao público, documentos necessários à liberação de 
veículos e procedimentos básicos estão detalhadas no Apêndice I – Administração do Pátio de 
Recolhimento de Veículos. Todas estas disposições são experiências acumuladas pela equipe de 
Gestão da BHTRANS na administração dos pátios de recolhimento e objetivam facilitar e direcionar 
as ações da SUBCONCESSIONÁRIA. 
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APÊNDICE III 
INFORMAÇÕES RELEVANTES  

 
1 – CENÁRIO ATUAL 

 
1.1 – SÉRIE HISTÓRICA DOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS REMOVIDOS 
 
As informações referentes a movimentação dos veículos e motocicletas removidos no período de janeiro/2019 a dezembro/2019, encontram-se no 
item 1.4 deste Apêndice. 
 
1.2 – INFRAESTRUTURA ATUAL 
 
1.2.1 – O pátio utilizado pela BHTRANS funciona, atualmente, na forma indicada a seguir: 

 
1.2.1.1 – Horário de Funcionamento 

a) Horário de recebimento dos veículos (remoções) e atendimento ao público para a retirada de pertences pessoais de dentro dos veículos: 24 horas 
por dia, todos os dias (inclusive aos sábados, domingos e feriados); 

b) Horário de atendimento ao público para liberação de veículos: de 8h às 17h, todos os dias (inclusive aos sábados, domingos e feriados). 
 

1.2.1.2 – Apoio Administrativo 

a) 1 (um) diretor-geral; 

b) 1 (um) supervisor operacional; 

c) 1 (um) supervisor da equipe de atendimento ao público; 

d) 3 (três) atendentes; 

e) 1 (um) auxiliar administrativo; 

f) 5 (cinco) motoristas de reboques leves; 

g) 5 (cinco)  ajudantes de reboques leves; 

h) 1 (um) porteiro; 

i) 2 (dois) ajudantes de pátio; 

j) 1 (um) vigilante armado por turno (24 horas por dia); 

k) 1 (um) auxiliar de limpeza (faxineira). 
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1.2.1.3 – Veículos de Reboques Leves 

a) 5 (cinco) reboques leves, atendendo toda a cidade de Belo Horizonte, todos com pranchas de 5 metros, no mínimo , e asa delta. 

b) Os reboques são escalados de forma que atendam todos os eventos e turnos de trabalho, inclusive nos finais de semana, feriados e horários 
noturnos.  

c) Em dias úteis e horários de pico, por haver maior demanda, os 5 (cinco) reboques devem estar disponíveis simultaneamente. 

d) Nos finais de semana e feriados, a escala é reduzida. Porém, havendo obras ou eventos com estimativa de alta demanda operacional, a 
SUBCONCESSIONÁRIA recebe Ordem de Serviço para disponibilizar maior número de equipamentos. 
 

 

1.2.1.4 – Área de estocagem do pátio de recolhimento de veículos 

A área de estocagem de veículos do pátio atual possui 450 vagas para automóveis e 100 vagas para motocicletas, considerando a guarda simultânea. 
Deste total de vagas, 20% são cobertas, fato que garante a guarda em condições seguras para veículos que possuem peças ou características que 
favorecem o acúmulo de água parada em casos de chuvas. 
 
1.3 – VALORES DA TABELA DE REMOÇÕES E ESTADAS 
 
1.3.1 – Os valores de referência foram estabelecidos por meio da Concorrência Pública n.° 002/2013. Entre os anos de 2013 e 2020, os valores de 
remoção e estada foram reajustados anualmente, conforme previsto no contrato firmado entre a BHTRANS e a empresa prestadora de serviços de 
remoção e guarda de veículos. Para o cálculo foi utilizado, basicamente, o índice IPCA dos períodos em que foram realizados os reajustes. 
 
1.3.2 – Os valores indicados abaixo estão vigentes a partir de 21 de maio de 2019 (conforme reajuste previsto no Contrato nº 2252/13 e Decreto nº 
17.117 de 20/05/2019, publicado em 21/05/2019) 
 

VALORES DE REMOÇÃO 

Motocicletas R$ 162,05 

veículos até 3,5 toneladas R$ 242,48 

veículos entre 3,51  e 5,0 toneladas R$ 402,14 

veículos acima de 5,0 toneladas R$ 681,83 

VALORES DE ESTADA 

1° dia ao 180° dia (Motocicletas)  R$ 32,40 

1° dia ao 180° dia (veic. até 3,5 ton.) R$ 43,21 

1° dia ao 180° dia (veic. entre 3,51 e 5,0 ton.) R$ 84,02 

1° dia ao 180° dia (veíc. acima de 5,0 ton.) R$ 102,04 
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1.4 – MOVIMENTAÇÃO DOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS REMOVIDOS – PERÍODO: ANO 2019 
 
 

MOVIMENTAÇÃO ANUAL DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS - 100% DAS REMOÇÕES 

ANO REM. LIB. 
LIB. 

MESMO 
DIA 

LIB. 2 A 5 
DIAS 

LIB. 6 A 
10 DIAS 

LIB. 11 A 
30 DIAS 

LIB. 31 A 
60 DIAS 

LIB. 61 A 
90 DIAS 

LIB. > 90 
DIAS 

LIB. SEM 
PAGAME

NTO 

2019 5866 5891 1360 3369 441 289 54 25 227 126* 

 
* Inclui veículos leiloados em 2019, liberados via alvará judicial, etc. 
 
1.4.1– De acordo com as estatísticas do ano de 2019 de execução do Contrato de remoção e guarda de veículos, os seguintes dados foram 
levantados: 
 

a) 92,68% dos veículos/motocicletas foram liberados em até 30 dias; 

b) 80,28 % foram liberados em até 5 dias; 

c) 88,54% dos veículos removidos para o pátio da BHTRANS em 2019 são de pequeno porte (até 3,5 toneladas); 

d) 11,06% dos veículos removidos são motocicletas; 

e) 0,22% dos veículos removidos são de médio porte (entre 3,51 e 5 toneladas); 

f) 0,17% dos veículos removidos são de grande porte (acima de 5 toneladas). 

 

1.4.2 – Total de veículos leiloados durante o ano de 2019 na execução do Contrato: 200 lotes. O rateio dos valores apurados com o leilão foi realizado 
conforme detalhado no item 12.3 do Termo de Referência. 

a) Valor recebido pelo pátio com o rateio do leilão realizado em 2019: R$ 478.898,29 

 

 



 

BHTRANS – CP nº 01/2020 – Apêndice III do TR – Informações Relevantes - Página 4 de 6 

1.4.3 – MOVIMENTAÇÃO ANUAL DE MOTOCICLETAS: 

 

MOVIMENTAÇÃO ANUAL DE MOTOCICLETAS – PERÍODO: 2019 – 11,06 % DAS REMOÇÕES 

ANO REM. LIB. LIB. MESMO DIA 
LIB. 2 A 
5 DIAS 

LIB. 6 A 
10 DIAS 

LIB. 11 
A 30 
DIAS 

LIB. 31 
A 60 
DIAS 

LIB. 61 
A 90 
DIAS 

LIB. > 
90 DIAS 

LIB. SEM 
PAGAMENTO 

2019 649 652 150 373 49 32 6 3 25 14 

 
1.4.4 – MOVIMENTAÇÃO ANUAL DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE: 
 

MOVIMENTAÇÃO ANUAL DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE – PERÍODO: 2019 – 88,54% DAS REMOÇÕES 

ANO REM. LIB. LIB. MESMO DIA 
LIB. 2 A 
5 DIAS 

LIB. 6 A 
10 DIAS 

LIB. 11 
A 30 
DIAS 

LIB. 31 
A 60 
DIAS 

LIB. 61 
A 90 
DIAS 

LIB. > 
90 DIAS 

LIB. SEM 
PAGAMENTO 

2019 5194 5216 1204 2983 390 256 48 22 201 112 

 
1.4.5– MOVIMENTAÇÃO ANUAL DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE: 

 

MOVIMENTAÇÃO ANUAL DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE – PERÍODO: 2019 – 0,22 % DAS REMOÇÕES 

ANO REM. LIB. LIB. MESMO DIA 
LIB. 2 A 
5 DIAS 

LIB. 6 A 
10 DIAS 

LIB. 11 
A 30 
DIAS 

LIB. 31 
A 60 
DIAS 

LIB. 61 
A 90 
DIAS 

LIB. > 
90 DIAS 

LIB. SEM 
PAGAMENTO 

2019 13 13 3 7 1 1 0 0 1 0 

 
1.4.6 – MOVIMENTAÇÃO ANUAL DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE: 
 

MOVIMENTAÇÃO ANUAL DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE – PERÍODO: 2019 – 0,17% DAS REMOÇÕES 

ANO REM. LIB. LIB. MESMO DIA 
LIB. 2 A 
5 DIAS 

LIB. 6 A 
10 DIAS 

LIB. 11 
A 30 
DIAS 

LIB. 31 
A 60 
DIAS 

LIB. 61 
A 90 
DIAS 

LIB. > 
90 DIAS 

LIB. SEM 
PAGAMENTO 

2019 10 10 2 6 1 1 0 0 0 0 
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2 – CENÁRIO PREVISTO 
 

2.1 – ESTIMATIVA DE REMOÇÕES PARA OS PRÓXIMOS ANOS 
 
A estimativa de remoção foi baseada no cenário do ano de 2019, apresentado no item 1.4, 
podendo esta variar, aumentando ou reduzindo, a depender, dentre outros fatores, do índice de 
infrações cometidas que possuem na sua descrição a medida administrativa de remoção. 
 
2.2 – INFRAESTRUTURA ESPERADA 
 
2.2.1 – O pátio a ser utilizado pela BHTRANS, objeto da Concorrência Pública atual, deverá 
funcionar na forma indicada a seguir: 

 
2.2.1.1 – Horário de Funcionamento 

a) Horário de recebimento dos veículos (remoções) e atendimento ao público para a retirada de 
pertences pessoais de dentro dos veículos: 24 horas por dia, todos os dias (inclusive aos 
sábados, domingos e feriados); 

b) Horário de atendimento ao público para liberação de veículos: de 8h às 12h e de 13h às 17h, 
todos os dias (inclusive aos sábados, domingos e feriados);  

 
 

2.2.1.2 – Área de estocagem do pátio de recolhimento de veículos 

a) A(s) área(s) de estocagem de veículos deverá (ão) possuir o mínimo de 500 vagas sendo: 400 
para automóveis, 80 vagas para motocicletas e 20 vagas para ônibus e caminhões, 
considerando a guarda simultânea. Deste total de vagas, 20% deverão ser cobertas, fato que 
garantirá a guarda em condições seguras para veículos que possuam peças ou características 
que favorecem o acúmulo de água parada em casos de chuvas. 

b) O projeto geométrico da área de estocagem de veículos deverá contemplar isolamento entre 
os veículos que estejam no pátio há menos de 10 (dez) dias e os demais veículos com tempo 
de estada superior a este tempo. 

 
2.2.1.3 – Veículos de Reboques Leves 
 

a) Os reboques deverão ser disponibilizados de forma que atendam todos os eventos e turnos 
de trabalho, inclusive nos finais de semana, feriados e horários noturnos. 

b) Em dias úteis, por haver maior demanda, todos os reboques deverão estar disponíveis 
simultaneamente. 

c) Nos finais de semana e feriados, a escala será reduzida. Porém, havendo obras ou eventos 
com estimativa de demanda operacional, a contratada receberá Ordem de Serviço – OS, com 
antecedência mínima de 24 horas, para disponibilizar número de equipamentos em 
conformidade com a estimativa de demanda. 

d) Caso esta demanda para atendimento a grandes eventos tenha previsão de quantidade 
excepcional de remoções, poderá a BHTRANS emitir Ordem de Serviço – OS, com 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias, com solicitação de “Programação de Serviço 
Extraordinário – PSE” de remoção.  

e) Neste caso, havendo necessidade, poderá a SUBCONCESSIONÁRIA credenciar caminhões 
particulares adicionais para execução temporária e específica do serviço extraordinário, 
desde que os veículos credenciados cumpram as exigências mínimas de segurança e de 
habilitação dos motoristas, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro – CTB. 

f) O tempo máximo de chegada de reboques nos locais de atuação dos agentes da BHTRANS 
será de 20 minutos na Área Central (delimitada pela Avenida do Contorno) e de 40 minutos 
nos demais locais em Belo Horizonte. 
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3 – VALORES DA TABELA DE REMOÇÕES E ESTADAS 
 
3.1 – Os valores de referência apresentados pelas concorrentes deverão ser calculados tendo 
como base os cenários acima indicados e as orientações e requisitos que se seguem. 
 
3.2 – Os valores de referência a serem considerados para a concessão de desconto (proposta da 
presente Concorrência Pública) são os indicados na Planilha de Percentual de Desconto – 
Apêndice XI. 

3.3 – O valor das estadas será fixo da data da remoção até o 180° dia, para todas as categorias 
de veículos a serem guardados (motocicletas, veículos de pequeno, médio e grande porte). Não 
poderá haver cobrança após o 180° dia, conforme descrito na Lei Federal N° 13.281 de 04 de 
maio de 2016.   

3.4 – O valor unitário líquido da tarifa de remoção e estada de motocicletas não poderá ser igual 
ou superior ao valor de remoção e estada de veículos de pequeno, médio e grande porte. 

3.5 – O valor unitário líquido da tarifa de remoção e estada de veículos de pequeno porte não 
poderá ser igual ou superior ao valor de remoção e estada de veículos de médio e grande porte. 

3.6 – O valor unitário líquido da tarifa de remoção e estada de veículos de médio porte não poderá 
ser igual ou superior ao valor de remoção e estada de veículos de grande porte. 

3.7 – O reajuste da tabela poderá ser concedido anualmente, conforme previsto Minuta de 
Contrato. 
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APÊNDICE IV 
ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

1 – Equipamentos de informática e softwares: 

1.1 – A SUBCONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar, para prestação dos serviços: 

a) No mínimo 5 (cinco) computadores (clientes), para execução das atividades relativas à administração 
do Pátio de Veículos, sendo que 1 (um) destes computadores será destinado para o trabalho exclusivo da 
equipe da BHTRANS que executará as atividades nas dependências do pátio e 4 (quatro) serão 
destinados ao trabalho da equipe da SUBCONCESSIONÁRIA para atendimento ao público 
(procedimentos de liberação de veículos) e às atividades de gestão do pátio, com a finalidade de 
execução completa do Contrato firmado entre as partes. 

 
I.CARACTERÍSTICAS: 

Processador:  

Compatível com o padrão x86-64 

Número de Núcleos Físicos: 04 

Frequência: 3Ghz* 

 
 

Placa Mãe:  

1 Slot PCI Express 1x 

4 Canais SATA (3Gb/s) 

6 Portas USB 2.0 (com pelo menos duas portas frontais) 

1 Porta de Rede RJ45 – padrão Gigabit 

 

Audio Integrado; 

Vídeo Integrado: Suporte a DirectX 11, Shaders Model 5.0, e OpenGL 4.0; 

Memória: 256MB compartilhada 

 

Memória RAM:  

Memória SDRAM DDR3 1.600Mhz 

Quantidade: 8GB* 

Latência: 9-9-9-24 

 

Disco Rígido:  

Quantidade: 01 

Interface: SATA III (6Gb/s) 

Capacidade: 1TB 

Buffer: 64MB 

Rotação: 7200rpm 

 

Fonte de Alimentação:  

Padrão: ATX12V v2.2 

Eficiência: 65% 

Tensão de Operação: 110 / 220V 

Frequência: 60hz 

Cabos com malha (sleeve) de proteção 

Potência Máxima: 400W 

 

Gabinete: Padrão ATX 

Teclado: Interface PS/2 ou USB, idioma Português (ABNT2) 

Monitor LCD com tela mínima de 19” 

 

Mouse:  

Interface: USB 

Sensor: Óptico (Laser/LED) 

Botões: 2 + 1 (scroll) 

Resolução: 400dpi 
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No-break:  

Microprocessado 
 
 

Potência máxima de saída: 600VA 

Número de Tomadas: 04 

Tensão Entrada: 115v 

Frequência de entrada: 60Hz 

II. Caso o processador fornecido possua um número de núcleos superior ao especificado, a 
frequência especificada poderá ser reduzida em até 500Mhz. 

b) No mínimo 1 (uma) impressora multifuncional (impressora, copiadora, scanner e fax), de qualquer 
marca, com as seguintes especificações: 
 

Impressora 

Modelo: Laser colorida 

Interface: USB 2.0 

Resolução: 1200 x 1200 dpi 

Velocidade de Impressão (preto): 20ppm (A4) 

Ciclo mensal: 50.000 páginas 

Capacidade da bandeja de entrada: 200 folhas 

Bandeja de Entrada com suporte para os formatos: A4, Ofício e Carta 

Opções de impressão frente e verso (dúplex): Automática 

 

Scanner 

Resolução: 1200 dpi 

Profundidade: 48 bits 

Tamanho Mínimo digitalização: A4, Ofício e Carta 

 

Copiadora 

Velocidade de cópia (preto): 20ppm (A4) 

Tamanho Mínimo da cópia: A4, Ofício e Carta 

Recursos de cópia: Redução/Ampliação (25 - 400%), Cópia de documento de identidade 

 

Fax 

Velocidade do modem:  33.6 Kbps 

Resolução: 300 x 300 dpi 

c)   2 (dois) HD externos, de qualquer marca, com capacidade de, no mínimo, 2 TB cada, Interface: USB 
3.0, compatível com Windows 10 ou versão mais atual. Os dispositivos serão destinados ao 
armazenamento exclusivo de imagens (fotografias) de veículos removidos para o pátio. Estes dispositivos 
poderão ser solicitados a qualquer tempo pela BHTRANS para auditoria e/ou utilização do conteúdo para 
fins de acompanhamento das atividades de remoção e guarda de veículos. 

d)   Sistema Operacional e demais softwares necessários, devidamente licenciados para todos os 
computadores.  

1.2. Outras observações: 

a) Todos os computadores a serem disponibilizados pela SUBCONCESSIONÁRIA deverão 
possibilitar conexão à Internet via BANDA LARGA (mínimo de 10MB por máquina), para a 
realização das consultas necessárias. 



 

BHTRANS – CP nº 01/2020 – Apêndice IV do TR – Espec. dos Equipamentos de Informática – Página 3 de 3 

b) O computador a ser disponibilizado para o uso exclusivo das atividades da equipe da BHTRANS 
no pátio deverá ser conectado à rede da Prefeitura de Belo Horizonte, por meio de 
desenvolvimento de link de interface com a BHTRANS e a Prefeitura de Belo Horizonte. As 
despesas com a disponibilização da rede de acesso, bem como do link de interface, serão por 
conta da SUBCONCESSIONÁRIA. 

c) Todos os custos inerentes ao acesso à Internet (custos de provedores de acesso, operadoras de 
banda larga, modem’s, etc), além dos decorrentes da aquisição de softwares (sistemas 
operacionais, aplicativos, antivírus, proxys, ou quaisquer outros softwares), ficarão a cargo da 
SUBCONCESSIONÁRIA. 

d) A SUBCONCESSIONÁRIA será responsável pela atualização tecnológica dos computadores 
disponibilizados a cada 36 (trinta e seis) meses, caso a BHTRANS julgue necessário.  

e) Entende-se por atualização tecnológica, o upgrade de alguns componentes como memória RAM, 
HD, processador, dentre outros. 

f) O quantitativo de equipamentos informado neste Apêndice poderá ser revisto durante o período de 
vigência contratual, para fins de ajustamento ao volume de remoções. Desta forma, a 
SUBCONCESSIONÁRIA deverá considerar que o número de equipamentos de informática 
informado no subitem 1.1 deste Apêndice poderá ser reduzido nos casos de ociosidade da equipe 
de processamento. Em contrapartida, a SUBCONCESSIONÁRIA deverá considerar, também, a 
possibilidade de um aumento do número de equipamentos disponibilizados inicialmente, casos 
estes se mostrem insuficientes para que a execução dos trabalhos seja realizada em 
conformidade com as exigências contratuais. 

g) Todos os custos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos citados anteriormente 
serão de responsabilidade da SUBCONCESSIONÁRIA. 

h) A SUBCONCESSIONÁRIA deverá efetuar, diariamente, backup em meio físico externo de todo o 
sistema (banco de dados e arquivos de imagem). 

i) Todos os custos referentes a equipamento e softwares de backup, ficarão a cargo da 
SUBCONCESSIONÁRIA. 

j) A SUBCONCESSIONÁRIA deverá considerar que todos os custos decorrentes da instalação da 
rede interna (wireless), capaz de compartilhar informações entre os servidores, clientes e 
impressoras, serão de sua inteira responsabilidade. 
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APÊNDICE V 
SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO 

 
1 – OBJETO 

Esta especificação refere-se ao fornecimento e execução do sistema de Circuito Fechado de 

Televisão - CFTV. 

2  – DETALHAMENTO DO OBJETO 
 
2.1 – É de responsabilidade da SUBCONCESSIONÁRIA a implantação total do sistema, incluindo 
fornecimento de todos os materiais, equipamentos, instrumentos, software e outros componentes 
necessários para seu pleno funcionamento. Inclui os serviços de adequação de equipamentos, de 
montagem, de instalação e testes, inclusive obras civis, se houver. 
 
2.2 – As imagens captadas deverão ter qualidade suficiente para permitir a identificação da pessoa e 

suas principais características durante a visualização, gravação e disponibilização das imagens em 

meio digital, independentemente das condições de luminosidade no momento. Não deverá haver 

"delay" entre a geração da imagem no local e sua transmissão remota de forma a não comprometer o 

acompanhamento da movimentação do objeto ou pessoa monitorada. As câmeras localizadas no 

setor de atendimento ao público deverão registrar as imagens e o áudio desses locais. 

2.3 – As imagens captadas pelo CFTV deverão ser catalogadas, identificadas e armazenadas em 

ordem cronológica, mantidas em local seguro, com cópia e backup, por período não inferior a 60 

(sessenta) meses. A SUBCONCESSIONÁRIA terá prazo de 48 (quarenta e oito) horas para 

disponibilizar em meio físico (CD, DVD, PENDRIVE ou OUTRO MEIO SIMILAR), as imagens 

solicitadas pela BHTRANS. 

2.4 – O CFTV deverá permanecer ativado 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana. 

Sendo que toda gravação deverá ser iniciada por movimento, isso irá reduzir o espaço de gravação 

no DVR, que deverá possuir o mínimo de 120 Gigabytes de espaço para gravação por cada câmera. 

O DVR deverá possuir ainda controles adicionais para câmeras móveis, caso existam. 

2.5 – O sistema deverá possuir entradas de vídeo com número suficiente de entradas para as 

câmeras existentes, com taxa de exibição de 30 frames/s (para cada câmera), com o sinal no formato 

NTSC, resolução regulável, ajuste de brilho, contraste e matiz, além de saída para monitor analógico 

e digital.  

2.6 – O DVR deverá proporcionar sistema de zoom digital, arranjo automático das câmeras 

habilitadas, posicionamento configurável, rodízio automático tipo sequencial, com tempo configurável, 

alarme visual e sonoro de perda de sinal de vídeo, modo de pop-up de exibição automática modo de 

tela cheia e funções de gravação e reprodução.  

2.7 – Deverá garantir taxa de gravação de até 30 frames/s por câmera, qualidade e velocidade 

configurável, gravação continua e agendamento de data/hora, por detecção de movimento de 

gravação. Reprodução simultânea de até 16 câmeras, sistema de busca de imagem por data/hora, 

velocidade de reprodução configurável e exportação de imagens e vídeos nos formatos jpeg e avi.  

2.8 – Deverá possuir modos de transmissão: via Web, Cliente, e rede Lan. A transmissão deverá ser 

programável, qualidade e velocidade de transmissão programável, controle de acesso por usuário 

(login e senha), controle de acesso por IP, proporcionar gravação local das imagens visualizadas, 
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back-up das imagens gravadas em DVD remoto e reconexão automática com servidor em caso de 

perda de transmissão.  

2.9 – Deverá emitir relatórios de eventos e ocorrências (logs), ativação e desativação das câmeras 

para visualização no local e remoto.  

2.10 – As câmeras deverão possuir controle automático da característica do nível preto para realçar o 

contraste de forma a remover a saturação do brilho da imagem e possuir opção ligar/desligar a 

compensação de luz de fundo através de acesso remoto.  

2.11 – As câmeras instaladas no lado externo da edificação deverão estar acondicionadas em 

invólucro do tipo anti-vandalismo. 
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APÊNDICE VI 

MODELOS DOS UNIFORMES 
 
1. Especificações sobre a caracterização dos uniformes de operação: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

1.1.  A camisa/jaleco do uniforme deverá possuir fitas refletivas na frente, nas costas e nas 
mangas, nos mesmos moldes das calças, caso a SUBCONCESSIONÁRIA opte por adotar 
este item de segurança no próprio tecido do uniforme em vez de utilizar os coletes refletivos 
(substituição). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

  
 

 

 
 

 

 

 

Modelo de uniforme - costas 

Tarjas em tecido  refletivo 
prata (largura 50 mm) 

Logotipo da Empresa 
Contratada 



 

BHTRANS – CP nº 01/2020 – Apêndice VI do TR – Modelos dos Uniformes – Página 2 de 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.  O uso da camisa de malha na cor branca ou cinza (lisa), por baixo do uniforme, é opcional. 
Em nenhuma hipótese poderá ser adotado o modelo de uniforme com camisa de malha 
branca, sem identificação da empresa prestadora de serviços no tecido. O uso de bonés 
como item de uniforme será facultativo. No entanto, ao optar pela utilização deste item, será 
necessário identificação da empresa por meio de logomarca na parte da frente dos bonés, 
bem como o uso exclusivo com abas voltadas para a frente durante a execução das 
atividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. É recomendável a confecção de calças com bolsos fundos, pois são mais operacionais e mais 
bem aceitas pelas equipes que utilizam estes uniformes em atividades de remoções.  

 

 

Modelo da camisa de malha  

Camisa básica de malha na cor 
branca 

Detalhamento da calça

Lateral direita Lateral esquerda
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1.3.1. As fitas refletivas poderão ser costuradas na posição vertical (ao longo das pernas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s 
 

2.1.  Será obrigatório o uso de EPI’s para execução das atividades de remoção e guarda de 
veículos. Os itens mínimos de segurança a serem disponibilizados para a toda equipe 
operacional deverão ser: um par de luvas de proteção por operador, botas, capa para chuva 
(conforme detalhamento a seguir), fitas refletivas em todas as peças do uniforme e meias 
pretas.  

2.2.  O uniforme (calça, jaqueta de frio e camisa/jaleco) deverá possuir fitas refletivas de grau 
técnico que garanta a segurança dos operadores em locais com baixa visibilidade. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo de agasalho 

Fechamento central com zíper 

à serviço da 

Logotipo da Empresa 
Contratada 

Legenda “a serviço da 
BHTRANS” 

Agasalho em  microfibra 
(100%  poliéster ) com 

forro, conforme desenho 
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2.3.  A SUBCONCESSIONÁRIA poderá optar pela troca dos coletes refletivos por fixação de fitas 
refletivas no próprio tecido dos uniformes (camisa ou jaleco, calça, jaqueta de frio e capas de 
chuvas). Os coletes substituem apenas os refletivos das camisas e jaquetas de frio, caso a 
SUBCONCESSIONÁRIA opte pelo uso dos coletes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.4. As capas de chuva poderão ser do tipo “motociclista”, compostas por calça e jaqueta em material 
e costura impermeável. Independente do modelo a ser adotado é imprescindível a presença de 
fitas refletivas de segurança nas capas de chuva. 

 
2.5. As cores dos uniformes (desenhos esquemáticos) acima demonstradas são meramente 

ilustrativas. 
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APÊNDICE VII 

MODELO DA MANTA MAGNÉTICA 

(Adesivos Autocolantes) 
 
 
1. Especificações da manta magnética: 
 

a) Impressão digital em vinil leitoso (mínimo de 800 DPIs) e acabamento em manta magnética 
para fixação em veículos da frota operacional da BHTRANS. 

b) As mantas magnéticas deverão possuir condições de fixação em lataria de veículos, sem 
prejuízo à pintura dos mesmos. Deverá ser confeccionada com material capaz de ser exposto 
às intempéries (chuva, sol) sem que o material seja dissolvido. 

c) A mantas adesivas deverão ter fundo PRETO, legenda e orla na cor BRANCA. 

d) As dimensões das mantas magnéticas deverão ser conforme desenho abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) As mantas devem ser fixadas nas seguintes partes do caminhão reboque: uma na frente, uma 
na traseira (cabine) e duas nas portas (uma para cada lado). 

 
 
 
 
  

55 cm

2
5
 cm

1
0

 cm

Especificação: Manta adesiva com fundo PRETO, legenda e orla na cor branca. Dimensões

conforme desenho.

1
0

 cm
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ANEXO VIII 
LAUDO DE VISTORIA DE CAMINHÕES 

(Este anexo contém 2 folhas, incluindo esta) 



 

BHTRANS – CP nº 01/2020 – Apêndice VIII do TR – Laudo de Vistoria de Caminhões – Pág. 2 de 2 
 

        
     
 

 

 

LAUDO DE VISTORIA DE CAMINHÕES 

Tipo: Reboques Leves e Pesados 

REBOQUE Nº 

Data: 

Empresa: 

 

C.S.V 

 

Ano Fab / Mod: Marca / Mod. Chassi 

Cor: 

Vencimento C.S.V: 

1- Sistema  Elétrico 

Faroletes  

Faróis  

Buzina  

Luzes de Vigília  

Luz de Freio  

Luz de Placa  

Luz de Ré  

Luz de Emergência  

Ind. e \Luzes do Painel  

Setas  

 

2- Equip. Obrigatórios 

 
Limpador de Pára-brisa  

Extintor de Incêndio  

Triângulo de Segurança  

Limitador de Velocidade  

Retrovisor Externo  

Pára-sol do Motorista  

Placas  

Pára-brisa  

Laudo C.S.V  

 

3 - Motor 

Estado Geral do Motor  

Linha de Combustível  

Tanque/ Tampa Combustível  

Radiador  

Capuz do Motor  

Filtro de Ar  

Lacre da Bomba Injetora  

Estado Geral Mangueiras  

Estado Geral Correias  

Polias e Hélice  

Estado/Fixação da Bateria  

Suportes do Motor  

Descarga/Silencioso  

Funcionamento do Motor  

Fumaça da Descarga  

Compressor/Regulador  

 

 

 

10 - Carroçaria 

 Estado Geral da Caixa  

Funcionamento  

Vazamentos  

 

5 - Transmissão 

Funcionamento Embreagem  

Colar da Embreagem  

Baú da Embreagem  

Cilindro Hid. Embreagem  

Cruzeta do Cardan  

Rolamentos de Centros  

Flanges do Cardan  

Luvas do Cardan  

Alças de Segurança  

Retentor do Pinhão  

Eixo Traseiro  

Semi-Eixos  

Acionamento da Plataforma  

Acionamento Engate  

Vazamento Óleo Hidráulico  

Bombas Hidráulicas  

Reserv. Óleo Hidráulico  

Tomada de Força  

 

 

Braços e Tensores  

Barras Estabilizadoras  

Amortecedores  

Rolamentos/ Cubo de Roda  

Feixes de Mola  

Malas Helic./Pneum.  

Pinos de Centro  

Suportes e Jumelos  

Grampos e Batentes  

 

8 - Freios 

9 - Chassi 

Funcionamento Freio Pé  

Funcionamento Freio Mão  

Braços do Freio de mão  

Tambores de Freio  

Linhas de Freio  

Cilindro Mestre  

Servo Freio  

Cilindros de Roda  

Trava de Regulagem  

Queda de Ar Manômetro  

Lonas de Freio  

Pedal de Freio  

Freio Motor  

Válvulas e Linhas de Ar  

Diafragma das Cuícas  

Reservatórios de Ar  

 

Longarinas  

Travessas  

 

11 - Lanternagem 

12 - Pintura 

Pára-choques  

Borrachas de Vedação  

Fixação da Carroçaria  

Faixa Amarele e película  

 

 

 

13 -Capotaria/Revestimento 

Estado Geral da Lataria  

Chaps e Rebites  

 

14 – Pneus/ Aros e Rodas 

Sulco dos Pneus  

Estado dos Pneus (int,ext)  

Dianteiros Novos  

Estado Geral das Rodas  

Fixação das Rodas  

Pintura das Rodas  

 

15- Limpeza e Lubrificação 

Limpeza Ext./Int.  

Polimento Geral  

Lubrificação  

 
16- Documentação 

CRLV Vigente  

Seguro  

 

Suficiente: 

 
__/__/__                                                          Vistoriador 

Insuficiente: 

 

__/__/__            Vistoriador 

Insuf. Corrigidas: 

 
__/__/__                                                          Vistoriador 

 

6 -Direção 

Setor de Direção   

Braço Auxiliar  

Barras de Direção  

Ponteiras e Coifas  

Braço Pitman e Auxiliar  

Cruzetas da Coluna  

Buchas da Coluna  

Volante de Direção  

Batente de Direção  

Alinhamento de Direção  

Nível  óleo Hidráulico  

 

 

 

Pintura Geral (Ext./Int.)  

 

Bancos  

Laterais e Tetos  

 

 

4 – Caixa de marchas 7 - Suspensão 

Placa: Chassi: 

10 - Carroçaria 

Portas  

Janelas  

Grade/Moldura do Farol  

 

Resultado 
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APÊNDICE IX 
AVALIAÇÃO FINAL DA VISTORIA PRÉVIA INICIAL 

 
 

Declaramos para atendimento ao previsto no subitem 3.2.1 do Termo de Referência, haver realizado 
vistoria e teste nos veículos, locais e documentação respectiva, colocados à disposição, de acordo com o 
disposto no Apêndice VIII – Laudo de Vistoria de Caminhões e informações abaixo: 
 
 
IDENTIFICAÇÃO                                                                      APROVADA         NÃO APROVADA 
 
1 – VEÍCULOS/DOCUMENTAÇÃO :  
 
   .....................................................................                     (    )                            (    ) 
                                     (marca/placa)   
  
               ....................................................................                      (    )                            (    ) 
                                     (marca/placa)    
 
               ....................................................................                      (    )                            (    ) 
                                     (marca/placa)    
 
               ....................................................................                      (    )                            (    ) 
                                     (marca/placa)    
                         
                ....................................................................                     (    )                            (    ) 
                                     (marca/placa)    
 
2 – LOCAIS/DOCUMENTAÇÃO: 
 
                ....................................................................                     (    )                            (    )  
                                      (endereço) 
 
                ....................................................................                     (    )                            (    ) 
                                      (endereço) 
 
                ...................................................................                      (    )                            (    ) 
                                      (endereço) 
 
 
OBS (vistoriadores) :  
 
 
 
 
 
 

As justificativas das não aprovações dos veículos, deverão estar contidas no Laudo do Apêndice 
VIII – Laudo de Vistoria de Caminhões e as referentes ao pátio e/ou documentação, em relatório 
detalhado, acompanhadas de uma via deste Laudo, para aplicação do disposto no subitem 3.2.5 do 
Termo de Referência.  
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IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE 
 
Empresa: 
 
Contato:                                                                              Telefone: 
 
Nome do Representante Legal: 
 
Documento de Identificação do Representante: 
 
Data de Apresentação dos Veículos/Local e Respectiva Documentação: 
 
 
 
________________________________________ 
     Assinatura do Representante do Licitante 
 
 
 
 
________________________________________           _________ 
   Assinatura do(s) Vistoriador(es) da BHTRANS                Matrícula 
 
 
 
 
____/____/____ 
        Data 
 
 
 
 
 
 

O Vistoriador deverá fornecer uma via deste Laudo e do Laudo de Vistoria de Caminhões –  
Apêndice VIII, após a aprovação dos veículos/local/documentos, à CONTRATADA, para 
aplicação do disposto no subitem 3.2.5 do Termo de Referência. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      ESTIMATIVA DE VEÍCULOS APREENDIDOS

ITEM ENTRADA MARCA ANO PREÇO FONTE

1 01/08/2019 - (Qui) FIAT/BRAVA SX 2001 8.162,00R$              FIPE

2 01/08/2019 - (Qui) FIAT/PALIO EDX 1998 7.676,00R$              FIPE

3 01/08/2019 - (Qui) FIAT/STRADA WORKING CD 2015 45.310,00R$            FIPE

4 01/08/2019 - (Qui) FORD/KA 1998 6.564,00R$              FIPE

5 01/08/2019 - (Qui) VW/KOMBI 1997 8.113,00R$              FIPE

6 01/08/2019 - (Qui) FIAT/PALIO EDX 1998 7.676,00R$              FIPE

7 01/08/2019 - (Qui) CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ 2016 44.344,00R$            FIPE

8 01/08/2019 - (Qui) FIAT/UNO MILLE SMART 2000 8.178,00R$              FIPE

9 01/08/2019 - (Qui) FIAT/SIENA FIRE 2002 9.642,00R$              FIPE

10 01/08/2019 - (Qui) FIAT/PUNTO SPORTING 1.8 2009 23.331,00R$            FIPE

11 01/08/2019 - (Qui) I/PEUGEOT 307 16 PRESENC 2005 14.905,00R$            FIPE

12 01/08/2019 - (Qui) I/VW AMAROK 2017 86.821,00R$            FIPE

13 01/08/2019 - (Qui) CITROEN/C3 GLX 14 FLEX 2010 18.606,00R$            FIPE

14 01/08/2019 - (Qui) HONDA/CG 150 FAN ESI 2010 5.227,00R$              FIPE

15 01/08/2019 - (Qui) HONDA/CBX 250 TWISTER 2008 5.933,00R$              FIPE

16 01/08/2019 - (Qui) HONDA/CG 160 FAN 2017 9.249,00R$              FIPE

17 01/08/2019 - (Qui) HONDA/CG 160 TITAN EX 2017 9.487,00R$              FIPE

18 01/08/2019 - (Qui) HONDA/CB 300R 2010 6.884,00R$              FIPE

19 01/08/2019 - (Qui) I/BMW R1200 GS 2011 35.489,00R$            FIPE

20 01/08/2019 - (Qui) I/HYUNDAI I30 2.0 2010 30.814,00R$            FIPE

21 01/08/2019 - (Qui) TOYOTA/ETIOS SD XLS 2016 38.237,00R$            FIPE

22 01/08/2019 - (Qui) VW/NOVO VOYAGE 1.0 2012 29.473,00R$            FIPE

23 02/08/2019 - (Sex) FIAT/UNO MILLE FIRE 2001 8.479,00R$              FIPE

24 02/08/2019 - (Sex) FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX 2014 27.940,00R$            FIPE

25 02/08/2019 - (Sex) VW/FOX 1.0 GII 2012 23.199,00R$            FIPE

26 02/08/2019 - (Sex) HONDA/CG 150 TITAN ESD 2013 6.583,00R$              FIPE

27 02/08/2019 - (Sex) YAMAHA/YBR 125K 2007 7.172,00R$              FIPE

28 02/08/2019 - (Sex) I/HYUNDAI I30 2012 30.673,00R$            FIPE

29 02/08/2019 - (Sex) VW/GOL 1.0 2010 17.729,00R$            FIPE

APÊNDICE X

VEÍCULOS REMOVIDOS NO MÊS DE AGOSTO 2019 

ESTIMATIVA DE PREÇOS COM BASE NA TABELA FIPE
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                      ESTIMATIVA DE VEÍCULOS APREENDIDOS

ITEM ENTRADA MARCA ANO PREÇO FONTE

APÊNDICE X

VEÍCULOS REMOVIDOS NO MÊS DE AGOSTO 2019 

ESTIMATIVA DE PREÇOS COM BASE NA TABELA FIPE

30 02/08/2019 - (Sex) RENAULT/SANDERO EXPR 10 2014 25.154,00R$            FIPE

31 02/08/2019 - (Sex) TOYOTA/COROLLA XEI18VVT 2002 17.432,00R$            FIPE

32 02/08/2019 - (Sex) I/CHEVROLET AGILE LTZ 2012 23.818,00R$            FIPE

33 02/08/2019 - (Sex) I/CHEVROLET AGILE LT 2011 22.466,00R$            FIPE

34 02/08/2019 - (Sex) HONDA/NX-4 FALCON 2003 7.854,00R$              FIPE

35 02/08/2019 - (Sex) FIAT/PALIO EX 2000 8.468,00R$              FIPE

36 02/08/2019 - (Sex) FIAT/PUNTO HLX 1.8 2009 20.257,00R$            FIPE

37 03/08/2019 - (Sab) RENAULT/CAPTURZEN16M 2018 55.465,00R$            FIPE

38 03/08/2019 - (Sab) VW/GOL 1.0 GIV 2008 13.309,00R$            FIPE

39 03/08/2019 - (Sab) FIAT/PALIO WEEK ELX FLEX 2009 22.710,00R$            FIPE

40 03/08/2019 - (Sab) HYUNDAI/HB20 1.0M COMFOR 2013 30.124,00R$            FIPE

41 03/08/2019 - (Sab) I/VOLVO S60 1.6T4COMFORT 2011 37.000,00R$            FIPE

42 03/08/2019 - (Sab) HONDA/CG 150 TITAN ESD 2008 4.793,00R$              FIPE

43 03/08/2019 - (Sab) FORD/KA SE 1.0 HA 2015 33.340,00R$            FIPE

44 03/08/2019 - (Sab) GM/MERIVA JOY 2010 21.018,00R$            FIPE

45 03/08/2019 - (Sab) HONDA/CIVIC EXS 2012 50.905,00R$            FIPE

46 03/08/2019 - (Sab) FIAT/SIENA ESSENCE 1.6 2012 25.594,00R$            FIPE

47 03/08/2019 - (Sab) I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 2014 126.637,00R$          FIPE

48 03/08/2019 - (Sab) TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX 2016 69.812,00R$            FIPE

49 03/08/2019 - (Sab) VW/UP CROSS MA 2017 38.913,00R$            FIPE

50 03/08/2019 - (Sab) I/FORD FOCUS HC FLEX 2012 29.319,00R$            FIPE

51 03/08/2019 - (Sab) I/VW POLO 2019 55.320,00R$            FIPE

52 04/08/2019 - (Dom) JTA/SUZUKI EN125 YES 2009 2.971,00R$              FIPE

53 04/08/2019 - (Dom) FIAT/PALIO ELX FLEX 2008 17.208,00R$            FIPE

54 04/08/2019 - (Dom) CHEVROLET/ONIX10MTJOYE 2018 35.104,00R$            FIPE

55 04/08/2019 - (Dom) FORD/KA 2018 37.989,00R$            FIPE

56 04/08/2019 - (Dom) GM/CELTA 2P LIFE 2005 12.082,00R$            FIPE

57 04/08/2019 - (Dom) FIAT/PUNTO ATTRACTIVE 2015 31.884,00R$            FIPE

58 04/08/2019 - (Dom) FORD/KA SE 1.0 HA 2019 37.977,00R$            FIPE
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                      ESTIMATIVA DE VEÍCULOS APREENDIDOS

ITEM ENTRADA MARCA ANO PREÇO FONTE

APÊNDICE X

VEÍCULOS REMOVIDOS NO MÊS DE AGOSTO 2019 

ESTIMATIVA DE PREÇOS COM BASE NA TABELA FIPE

59 04/08/2019 - (Dom) I/VW TIGUAN S 2018 115.283,00R$          FIPE

60 04/08/2019 - (Dom) HONDA/CG 125 FAN KS 2011 4.449,00R$              FIPE

61 04/08/2019 - (Dom) HONDA/NXR160 BROS ESDD 2018 11.521,00R$            FIPE

62 04/08/2019 - (Dom) I/FORD FOCUS HC FLEX 2011 28.209,00R$            FIPE

63 04/08/2019 - (Dom) RENAULT/DUSTER 16 D 4X2 2015 38.305,00R$            FIPE

64 05/08/2019 - (Seg) FIAT/UNO VIVACE 1.0 2015 23.426,00R$            FIPE

65 05/08/2019 - (Seg) FORDA/KA SE AT 1.5 HAC 2019 47.982,00R$            FIPE

66 05/08/2019 - (Seg) FIAT/TORO FREEDOM AT                                          2016 64.748,00R$            FIPE

67 05/08/2019 - (Seg) RENAULT/SANDERO EXP 16 2018 35.766,00R$            FIPE

68 05/08/2019 - (Seg) FIAT/BRAVO TURBO T-JET 2013 37.830,00R$            FIPE

69 05/08/2019 - (Seg) HONDA/CG 160 FAN ESDI                                         2016 8.869,00R$              FIPE

70 05/08/2019 - (Seg) CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT 2019 39.114,00R$            FIPE

71 05/08/2019 - (Seg) FORD/KA SE 1.5 HA 2016 35.258,00R$            FIPE

72 05/08/2019 - (Seg) CHEV/PRISMA10MTJOYE 2019 38.889,00R$            FIPE

73 05/08/2019 - (Seg) FIAT/STILO SPORTING DUAL 2009 24.274,00R$            FIPE

74 05/08/2019 - (Seg) VW/NOVOVOYAGETLMBV 2017 39.896,00R$            FIPE

75 05/08/2019 - (Seg) FIAT/PALIO FIRE 2003 11.205,00R$            FIPE

76 05/08/2019 - (Seg) VW/FOX 1.0 2008 17.242,00R$            FIPE

77 05/08/2019 - (Seg) I/VOLVO XC60 2.0 T5 DYNA 2013 26.194,00R$            FIPE

78 05/08/2019 - (Seg) HYUNDAI/HB20S 1.6A COMF 2019 44.060,00R$            FIPE

79 05/08/2019 - (Seg) FIAT/PALIO ELX FLEX 2006 14.115,00R$            FIPE

80 05/08/2019 - (Seg) VW/FOX 1.6 HIGHLINE GII 2014 30.379,00R$            FIPE

81 06/08/2019 - (Ter) FIAT/UNO MILLE EP 1996 6.419,00R$              FIPE

82 06/08/2019 - (Ter) GM/CORSA SEDAN PREMIUM 2008 18.644,00R$            FIPE

83 06/08/2019 - (Ter) HONDA/HR-V EX CVT 2018 78.509,00R$            FIPE

84 06/08/2019 - (Ter) TOYOTA/ETIOS HB X 2018 36.375,00R$            FIPE

85 06/08/2019 - (Ter) FIAT/TOROFREEDOMAT9 2017 72.401,00R$            FIPE

86 06/08/2019 - (Ter) FIAT/UNO WAY 1.0 2010 13.997,00R$            FIPE

87 06/08/2019 - (Ter) FIAT/ELBA WEEKEND IE 1994 5.234,00R$              FIPE
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88 06/08/2019 - (Ter) TOYOTA/COROLLA XEI18FLEX 2009 35.170,00R$            FIPE

89 06/08/2019 - (Ter) I/HYUNDAI I30 2.0 2010 30.814,00R$            FIPE

90 06/08/2019 - (Ter) VW/GOL SPECIAL 2002 8.328,00R$              FIPE

91 06/08/2019 - (Ter) FIAT/PALIO FIRE ECONOMY 2013 21.745,00R$            FIPE

92 06/08/2019 - (Ter) GM/CELTA 3 PORTAS 2004 10.286,00R$            FIPE

93 06/08/2019 - (Ter) FIAT/PALIO FIRE ECONOMY 2009 17.158,00R$            FIPE

94 06/08/2019 - (Ter) I/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV 2013 99.953,00R$            FIPE

95 06/08/2019 - (Ter) RENAULT/SANDERO STEP 16 2015 45.010,00R$            FIPE

96 06/08/2019 - (Ter) HONDA/FIT LX FLEX 2013 33.747,00R$            FIPE

97 06/08/2019 - (Ter) FIAT/STRADA ADVENT FLEX 2015 47.032,00R$            FIPE

98 06/08/2019 - (Ter) FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 2017 37.920,00R$            FIPE

99 06/08/2019 - (Ter) VW/GOL 1.0 2003 10.807,00R$            FIPE

100 06/08/2019 - (Ter) I/CHEV TRACKER LTZ AT 2013 67.000,00R$            FIPE

101 06/08/2019 - (Ter) VW/NOVOGOLTLMCV 2017 31.791,00R$            FIPE

102 07/08/2019 - (Qua) PEUGEOT/206 10 SENSAT 2004 9.611,00R$              FIPE

103 07/08/2019 - (Qua) I/FIAT SIENA ELX 1998 7.957,00R$              FIPE

104 07/08/2019 - (Qua) VW/FOX 1.6 PRIME GII 2011 25.511,00R$            FIPE

105 07/08/2019 - (Qua) VW/VOYAGE TL MB S 2014 29.175,00R$            FIPE

106 07/08/2019 - (Qua) FIAT/PALIO FIRE ECONOMY 2009 17.158,00R$            FIPE

107 07/08/2019 - (Qua) I/CITROEN C4 PALLAS20EXA 2008 21.905,00R$            FIPE

108 07/08/2019 - (Qua) FIAT/UNO VIVACE 1.0 2014 22.614,00R$            FIPE

109 07/08/2019 - (Qua) RENAULT/DUSTER 16 D 4X2 2014 37.994,00R$            FIPE

110 07/08/2019 - (Qua) FIAT/PALIO EX 1999 8.205,00R$              FIPE

111 07/08/2019 - (Qua) RENAULT/LOGAN EXPR 16 M 2014 30.471,00R$            FIPE

112 07/08/2019 - (Qua) JEEP/RENEGADE 1.8 AT                                          2016 60.684,00R$            FIPE

113 07/08/2019 - (Qua) HONDA/CG 125 FAN ES 2009 4.495,00R$              FIPE

114 07/08/2019 - (Qua) HONDA/NXR160 BROS ESDD 2019 12.020,00R$            FIPE

115 07/08/2019 - (Qua) R/BRASTREILE PIQUIZEIRO 2016 3.000,00R$              FIPE

116 07/08/2019 - (Qua) HONDA/CG 150 TITAN KS 2005 4.024,00R$              FIPE
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117 07/08/2019 - (Qua) YAMAHA/YBR150 FACTOR ED                                       2016 7.407,00R$              FIPE

118 07/08/2019 - (Qua) GM/CORSA HATCH JOY 2007 14.198,00R$            FIPE

119 07/08/2019 - (Qua) I/BMW 525IA DT41 2003 33.736,00R$            FIPE

120 07/08/2019 - (Qua) I/MMC PAJERO HPE 3.2 D 2010 78.087,00R$            FIPE

121 08/08/2019 - (Qui) HONDA/CG 125 TITAN KS 2000 2.611,00R$              FIPE

122 08/08/2019 - (Qui) I/TOYOTAPRIUSNGATOP 2017 82.257,00R$            FIPE

123 08/08/2019 - (Qui) FIAT/FIORINO FLEX 2008 17.317,00R$            FIPE

124 08/08/2019 - (Qui) HONDA/CG 150 TITAN KS 2004 3.489,00R$              FIPE

125 08/08/2019 - (Qui) I/CHRYSLER PT CRUISER C 2008 23.037,00R$            FIPE

126 08/08/2019 - (Qui) FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX 2013  R$           33.786,00 FIPE

127 08/08/2019 - (Qui) FIAT/PALIO FIRE ECONOMY 2012 20.580,00R$            FIPE

128 08/08/2019 - (Qui) CHEVROLET/CELTA 1.0L LT 2013 21.990,00R$            FIPE

129 08/08/2019 - (Qui) RENAULT/LOGANAUTH10 2017 32.990,00R$            FIPE

130 08/08/2019 - (Qui) HONDA/CG 160 2018 10.046,00R$            FIPE

131 08/08/2019 - (Qui) VW/KOMBI 1993 6.177,00R$              FIPE

132 08/08/2019 - (Qui) YAMAHA/XTZ250 LANDER 2016 12.822,00R$            FIPE

133 08/08/2019 - (Qui) HONDA/CG 125 FAN 2008 3.470,00R$              FIPE

134 08/08/2019 - (Qui) FIAT/PALIO WK ADVENTURE 2002 12.182,00R$            FIPE

135 08/08/2019 - (Qui) VW/FOX 1.0 GII 2012 23.199,00R$            FIPE

136 08/08/2019 - (Qui) I/HONDA CITY EX FLEX 2013 35.606,00R$            FIPE

137 08/08/2019 - (Qui) FIAT/PUNTO ESSENCE 1.6 2013 29.201,00R$            FIPE

138 08/08/2019 - (Qui) TOYOTA/ETIOS HB 2018 36.375,00R$            FIPE

139 08/08/2019 - (Qui) VW/CROSSFOX GII 2011 29.538,00R$            FIPE

140 08/08/2019 - (Qui) JEEP/RENEGADE 1.8 AT                                          2017 69.375,00R$            FIPE

141 08/08/2019 - (Qui) FIAT/PALIO FIRE FLEX 2006 11.990,00R$            FIPE

142 08/08/2019 - (Qui) RENAULT/LOGAN EXP 16 2010 17.878,00R$            FIPE

143 08/08/2019 - (Qui) CHEVROLET/ONIX10MTJOYE 2016 33.636,00R$            FIPE

144 08/08/2019 - (Qui) GM/CLASSIC LIFE 2008 13.212,00R$            FIPE

145 09/08/2019 - (Sex) YAMAHA/XTZ 125E 2015 7.098,00R$              FIPE
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146 09/08/2019 - (Sex) FIAT/UNO MILLE ECONOMY 2011 13.622,00R$            FIPE

147 09/08/2019 - (Sex) TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX 2014 54.120,00R$            FIPE

148 09/08/2019 - (Sex) HONDA/CIVIC LXL 2006 20.464,00R$            FIPE

149 09/08/2019 - (Sex) VW/GOL 1.0 2009 13.835,00R$            FIPE

150 09/08/2019 - (Sex) FIAT/SIENA HLX FLEX 2006  R$           16.261,00 FIPE

151 09/08/2019 - (Sex) VW/GOL 1.0 2005 9.968,00R$              FIPE

152 09/08/2019 - (Sex) I/WUYANG WY48Q-2 2014 2.691,00R$              FIPE

153 09/08/2019 - (Sex) GM/CORSA GL 1996 7.815,00R$              FIPE

154 09/08/2019 - (Sex) VW/GOL 1.0 2005 9.968,00R$              FIPE

155 09/08/2019 - (Sex) HONDA/CG 150 TITAN ES 2008 5.140,00R$              FIPE

156 09/08/2019 - (Sex) FIAT/PALIO FIRE ECONOMY 2011 19.583,00R$            FIPE

157 09/08/2019 - (Sex) HYUNDAI/HB20 1.6M 1.6M 2016 39.385,00R$            FIPE

158 09/08/2019 - (Sex) VW/NOVO FOX HL MD 2015 36.744,00R$            FIPE

159 09/08/2019 - (Sex) FIAT/IDEA ELX FLEX 2005 17.049,00R$            FIPE

160 09/08/2019 - (Sex) YAMAHA/FAZER YS250 2011 8.349,00R$              FIPE

161 10/08/2019 - (Sab) VW/FOX 1.6 PRIME GII 2012 27.857,00R$            FIPE

162 10/08/2019 - (Sab) I/RENAULT CLIO EXP1016VH 2016 24.653,00R$            FIPE

163 10/08/2019 - (Sab) RENAULT KWID ZEN 2018 31.672,00R$            FIPE

164 10/08/2019 - (Sab) TOYOTA/COROLLA XEI18VVT 2006 26.404,00R$            FIPE

165 10/08/2019 - (Sab) HONDA/HR-V LX CVT 2016 60.838,00R$            FIPE

166 10/08/2019 - (Sab) VW/POLO 1.6 2010 23.965,00R$            FIPE

167 10/08/2019 - (Sab) I/GM CLASSIC LIFE 2008 13.212,00R$            FIPE

168 10/08/2019 - (Sab) HYUNDAI/HB20 1.0M COMFOR 2014 32.480,00R$            FIPE

169 10/08/2019 - (Sab) FIAT/PALIO ELX 1999 8.635,00R$              FIPE

170 10/08/2019 - (Sab) VW/GOL HIGHWAY 2002 9.919,00R$              FIPE

171 10/08/2019 - (Sab) NISSAN/MARCH 16SV 2014 26.582,00R$            FIPE

172 10/08/2019 - (Sab) FIAT/TEMPRA IE 1995 6.531,00R$              FIPE

173 10/08/2019 - (Sab) I/FORD FUSION 2011 38.884,00R$            FIPE

174 10/08/2019 - (Sab) FIAT/UNO MILLE WAY ECON 2009 13.544,00R$            FIPE
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175 11/08/2019 - (Dom) I/RENAULT CLIO CAM1016VH 2011 17.106,00R$            FIPE

176 11/08/2019 - (Dom) I/CHEVROLET AGILE LTZ 2011 23.673,00R$            FIPE

177 11/08/2019 - (Dom) YAMAHA/XTZ150 CROSSER E 2018 10.955,00R$            FIPE

178 11/08/2019 - (Dom) HONDA/CG150 TITAN MIX ES 2010 5.430,00R$              FIPE

179 11/08/2019 - (Dom) HONDA/BIZ 125 ES 2007 4.614,00R$              FIPE

180 11/08/2019 - (Dom) YAMAHA/XJ6 N 2014 28.588,00R$            FIPE

181 11/08/2019 - (Dom) HONDA/CB 300R 2010 6.865,00R$              FIPE

182 11/08/2019 - (Dom) HYUNDAI/HB20X 1.6A STYLE 2014 39.216,00R$            FIPE

183 11/08/2019 - (Dom) I/TOYOTA HILUX SWSRVA4FD                                      2016 52.825,00R$            FIPE

184 11/08/2019 - (Dom) HONDA/CIVIC LXS FLEX 2009 33.643,00R$            FIPE

185 12/08/2019 - (Seg) FORD/FIESTA 1998 6.069,00R$              FIPE

186 12/08/2019 - (Seg) GM/CORSA SUPER 1996 6.618,00R$              FIPE

187 12/08/2019 - (Seg) FIAT/PALIO FIRE FLEX 2006 11.990,00R$            FIPE

188 12/08/2019 - (Seg) CHEVROLET/ONIX10MTJOYE 2018 35.104,00R$            FIPE

189 12/08/2019 - (Seg) CHEVROLET/ONIX 1.4AT LTZ 2017 40.260,00R$            FIPE

190 12/08/2019 - (Seg) HYUNDAI/HB20 1.0M COMFOR 2014 32.480,00R$            FIPE

191 12/08/2019 - (Seg) VW/UP TAKE MA 2013 23.225,00R$            FIPE

192 12/08/2019 - (Seg) FORD/FIESTA 1.6 FLEX 2013  R$           25.000,00 FIPE

193 12/08/2019 - (Seg) VW/NOVO GOL TRACK MCV 2017 36.946,00R$            FIPE

194 12/08/2019 - (Seg) CHEVROLET/ONIX 1.4MT LTZ 2017 33.636,00R$            FIPE

195 12/08/2019 - (Seg) GM/VECTRA SD EXPRESSION 2007 21.473,00R$            FIPE

196 12/08/2019 - (Seg) FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX 2004  R$           35.899,00 FIPE

197 12/08/2019 - (Seg) VW/FOX 1.6 GII 2009 21.069,00R$            FIPE

198 12/08/2019 - (Seg) FIAT/PALIO EX 2002 10.262,00R$            FIPE

199 12/08/2019 - (Seg) HONDA/HR-V EXL CVT 2018 82.834,00R$            FIPE

200 12/08/2019 - (Seg) GM/CORSA WIND 2001 8.494,00R$              FIPE

201 13/08/2019 - (Ter) CHEVROLET/CELTA 1.0L LS 2011 16.548,00R$            FIPE

202 13/08/2019 - (Ter) FIAT/PALIO ELX FLEX 2008 17.208,00R$            FIPE

203 13/08/2019 - (Ter) I/FORD FOCUS 1.8L HA 2001 11.570,00R$            FIPE
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204 13/08/2019 - (Ter) VW/GOL 1.0 2010 17.729,00R$            FIPE

205 13/08/2019 - (Ter) RENAULT/DUSTER 20 D 4X2 2014 37.994,00R$            FIPE

206 13/08/2019 - (Ter) VW/GOL 1.0 2007 12.686,00R$            FIPE

207 13/08/2019 - (Ter) RENAULT/CLIO AUT 10 16VS 2006 12.718,00R$            FIPE

208 13/08/2019 - (Ter) FIAT/STRADA WORKING CE 2015  R$           39.330,00 FIPE

209 13/08/2019 - (Ter) VW/GOL CLI 1995 7.146,00R$              FIPE

210 13/08/2019 - (Ter) FORD/FIESTA SEDAN SC 2004 12.983,00R$            FIPE

211 13/08/2019 - (Ter) RENAULT/SANDERO SW1616VA 2014 31.945,00R$            FIPE

212 13/08/2019 - (Ter) HONDA/CIVIC EX 2004 54.519,00R$            FIPE

213 13/08/2019 - (Ter) GM/TRACKER 2017 65.231,00R$            FIPE

214 13/08/2019 - (Ter) VW/KOMBI 1994 11.359,00R$            FIPE

215 13/08/2019 - (Ter) NISSAN/VERSA16UNIQUECVT 2016 39.859,00R$            FIPE

216 13/08/2019 - (Ter) FORD/KASE1.0HAB 2017 34.482,00R$            FIPE

217 13/08/2019 - (Ter) FIAT/STRADA WORKING 2016 33.741,00R$            FIPE

218 13/08/2019 - (Ter) CHEVROLET/ONIX 1.4MT LTZ 2012 33.136,00R$            FIPE

219 14/08/2019 - (Qua) FORD/ECOSPORT 4WD 2.0L 2006 21.628,00R$            FIPE

220 14/08/2019 - (Qua) CITROEN/PICASSO II16GLXF 2010 25.614,00R$            FIPE

221 14/08/2019 - (Qua) VW/GOL GL 1989 6.016,00R$              FIPE

222 14/08/2019 - (Qua) FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX 2013 39.483,00R$            FIPE

223 14/08/2019 - (Qua) FIAT/PALIO EDX 1998 7.676,00R$              FIPE

224 14/08/2019 - (Qua) I/TOYOTA YARIS 2018 54.231,00R$            FIPE

225 14/08/2019 - (Qua) HONDA/FIT EX 2006 19.129,00R$            FIPE

226 14/08/2019 - (Qua) FIAT/PUNTO ELX 1.4 2008 21.513,00R$            FIPE

227 14/08/2019 - (Qua) I/HYUNDAI TUCSON GLS 20L 2007 24.745,00R$            FIPE

228 14/08/2019 - (Qua) I/MMC OUTLANDER 2.0 2015 60.834,00R$            FIPE

229 14/08/2019 - (Qua) VW/POLO SEDAN 1.6 2007 20.420,00R$            FIPE

230 14/08/2019 - (Qua) FIAT/PALIO ELX FLEX 2007 16.150,00R$            FIPE

231 14/08/2019 - (Qua) FIAT/SIENA HLX FLEX 2004 13.904,00R$            FIPE

232 14/08/2019 - (Qua) FIAT/UNO VIVACE 1.0 2010 17.900,00R$            FIPE
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233 14/08/2019 - (Qua) I/NISSAN SENTRA 20SL CVT 2013 32.904,00R$            FIPE

234 15/08/2019 - (Qui) CHEV/SPIN 1.8L AT LT 2018 62.344,00R$            FIPE

235 15/08/2019 - (Qui) CHEVROLET/ONIX 1.4MT EFF 2017 40.260,00R$            FIPE

236 15/08/2019 - (Qui) FIAT/PALIO ELX FLEX 2010 19.737,00R$            FIPE

237 15/08/2019 - (Qui) GM/MONZA SL/E EFI 1993 7.735,00R$              FIPE

238 16/08/2019 - (Sex) FIAT/FIAT UNO 1.5 R 1988 3.473,00R$              FIPE

239 16/08/2019 - (Sex) FIAT/SIENA FIRE FLEX 2007  R$           15.688,00 FIPE

240 16/08/2019 - (Sex) FIAT/BRAVO BLACKMOTION 2015 40.698,00R$            FIPE

241 16/08/2019 - (Sex) FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX 2013 39.483,00R$            FIPE

242 16/08/2019 - (Sex) FIAT/PREMIO SL 1.6 1991 4.405,00R$              FIPE

243 16/08/2019 - (Sex) HONDA/CIVIC LXL 2012 42.025,00R$            FIPE

244 16/08/2019 - (Sex) FIAT/PALIO FIRE FLEX 2007 12.749,00R$            FIPE

245 16/08/2019 - (Sex) FIAT/WEEKEND TREKKING 2014 28.842,00R$            FIPE

246 16/08/2019 - (Sex) FIAT/STRADA ADVENT FLEX 2015 47.032,00R$            FIPE

247 16/08/2019 - (Sex) RENAULT/LOGAN EXP 16 2016 31.062,00R$            FIPE

248 16/08/2019 - (Sex) VW/GOL 1.0 2007 12.686,00R$            FIPE

249 16/08/2019 - (Sex) GM/CHEVROLET C10 1986  R$             7.390,00 FIPE

250 16/08/2019 - (Sex) FORD/FIESTA SEDAN FLEX 2008 18.763,00R$            FIPE

251 16/08/2019 - (Sex) I/RENAULT CLIO CAM1016VH 2010 13.941,00R$            FIPE

252 16/08/2019 - (Sex) CHEVROLET/ONIX10MTJOYE 2016 33.636,00R$            FIPE

253 16/08/2019 - (Sex) FIAT/UNO MILLE ECONOMY 2009 12.052,00R$            FIPE

254 16/08/2019 - (Sex) RENAULT/SANDERO EXP1016V 2012 20.236,00R$            FIPE

255 16/08/2019 - (Sex) I/CHEVROLET CLASSIC LS 2014 22.489,00R$            FIPE

256 16/08/2019 - (Sex) FORD/FIESTA 1.6 FLEX 2013 25.000,00R$            FIPE

257 16/08/2019 - (Sex) VW/GOL 1.0 2011 14.321,00R$            FIPE

258 16/08/2019 - (Sex) I/PEUGEOT 308 ALLURE 2013 31.993,00R$            FIPE

259 17/08/2019 - (Sab) HONDA/FIT EX 2008 22.794,00R$            FIPE

260 17/08/2019 - (Sab) I/TOYOTA RAV4 2009 39.453,00R$            FIPE

261 17/08/2019 - (Sab) GM/MONZA GLS 1993 7.735,00R$              FIPE
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262 17/08/2019 - (Sab) CHEVROLET/ONIX 1.4AT LTZ 2016 42.431,00R$            FIPE

263 17/08/2019 - (Sab) TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX 2016 69.768,00R$            FIPE

264 17/08/2019 - (Sab) YAMAHA/YBR125 FACTOR K1 2013 4.464,00R$              FIPE

265 17/08/2019 - (Sab) YAMAHA/YS150 FAZER SED 2013 7.185,00R$              FIPE

266 17/08/2019 - (Sab) YAMAHA/FAZER YS250 2010 7.148,00R$              FIPE

267 17/08/2019 - (Sab) RENAULT/LOGAN EXP 16 2008 15.462,00R$            FIPE

268 17/08/2019 - (Sab) YAMAHA/XTZ250 TENERE 2018 16.048,00R$            FIPE

269 17/08/2019 - (Sab) VW/NOVOVOYAGECLMBV 2016 36.863,00R$            FIPE

270 17/08/2019 - (Sab) VW/GOL 1.0 2006 11.386,00R$            FIPE

271 17/08/2019 - (Sab) FIAT/PALIO FIRE ECONOMY 2009 17.158,00R$            FIPE

272 17/08/2019 - (Sab) I/FORD FUSION 2006 23.565,00R$            FIPE

273 17/08/2019 - (Sab) GM/CORSA HATCH 2004 12.540,00R$            FIPE

274 17/08/2019 - (Sab) FIAT/UNO WAY 1.0 2013 22.102,00R$            FIPE

275 17/08/2019 - (Sab) VW/GOL 1.0 2010 14.289,00R$            FIPE

276 18/08/2019 - (Dom) FIAT/UNO VIVACE 1.0 2015 23.426,00R$            FIPE

277 18/08/2019 - (Dom) VW/GOL 1.0 2003 10.629,00R$            FIPE

278 18/08/2019 - (Dom) VW/GOL MI 1997 7.518,00R$              FIPE

279 18/08/2019 - (Dom) HYUNDAI/HB20 1.0M COMFOR 2016 36.166,00R$            FIPE

280 18/08/2019 - (Dom) CHEVROLET/ONIX 1.4MT LTZ 2014 35.385,00R$            FIPE

281 18/08/2019 - (Dom) VW/GOL 1.0 2006 11.386,00R$            FIPE

282 18/08/2019 - (Dom) FIAT/TORO VOLCANO AT D4                                       2018 97.322,00R$            FIPE

283 18/08/2019 - (Dom) TOYOTA/ETIOSHBXS15AT 2018 45.224,00R$            FIPE

284 19/08/2019 - (Seg) HONDA/CBX 250 TWISTER 2007 5.750,00R$              FIPE

285 19/08/2019 - (Seg) JTA/SUZUKI EN125 YES 2008 2.989,00R$              FIPE

286 19/08/2019 - (Seg) FORD/ECOSPORT XLT2.0FLEX 2009 26.877,00R$            FIPE

287 19/08/2019 - (Seg) M.BENZ/A 160 2000 10.358,00R$            FIPE

288 19/08/2019 - (Seg) HONDA/CG 125 TITAN ES 2002 2.851,00R$              FIPE

289 19/08/2019 - (Seg) HONDA/NXR150 BROS KS 2008 4.817,00R$              FIPE

290 19/08/2019 - (Seg) GM/CELTA 4P LIFE 2005 12.070,00R$            FIPE
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291 19/08/2019 - (Seg) VW/KOMBI 2000 12.785,00R$            FIPE

292 19/08/2019 - (Seg) FIAT/PALIO ELX FLEX 2004 13.252,00R$            FIPE

293 19/08/2019 - (Seg) VW/FOX 1.6 GII 2014 30.379,00R$            FIPE

294 19/08/2019 - (Seg) HONDA/CG 150 FAN ESI 2011 5.795,00R$              FIPE

295 19/08/2019 - (Seg) YAMAHA/FAZER YS250 2011 8.438,00R$              FIPE

296 19/08/2019 - (Seg) VW/GOL 1.0 GIV 2009 18.354,00R$            FIPE

297 19/08/2019 - (Seg) GM/CELTA 2P LIFE 2008 14.429,00R$            FIPE

298 19/08/2019 - (Seg) FIAT/PUNTO ATTRACTIVE 2010 23.430,00R$            FIPE

299 19/08/2019 - (Seg) VW/VIRTUS 2018 51.110,00R$            FIPE

300 19/08/2019 - (Seg) FIAT/UNO VIVACE 1.0 2011  R$           19.000,00 FIPE

301 19/08/2019 - (Seg) I/FORD FOCUS HC FLEX 2013 31.651,00R$            FIPE

302 19/08/2019 - (Seg) HONDA/CIVIC LXR 2014 50.896,00R$            FIPE

303 19/08/2019 - (Seg) FORD/FIESTA FLEX 2012 20.281,00R$            FIPE

304 20/08/2019 - (Ter) FIAT/PALIO ELX FLEX 2004 13.252,00R$            FIPE

305 20/08/2019 - (Ter) HONDA/CG150 TITAN MIX EX 2010 5.668,00R$              FIPE

306 20/08/2019 - (Ter) FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.4 2010 22.008,00R$            FIPE

307 20/08/2019 - (Ter) FIAT/PALIO EX 2001 9.750,00R$              FIPE

308 20/08/2019 - (Ter) CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ 2014 34.295,00R$            FIPE

309 20/08/2019 - (Ter) FORD/FIESTA 1.6 FLEX 2012 23.687,00R$            FIPE

310 20/08/2019 - (Ter) I/HYUNDAI I30 2.0 2012  R$           33.165,00 FIPE

311 20/08/2019 - (Ter) VW/UP MOVE MB 2016 32.805,00R$            FIPE

312 20/08/2019 - (Ter) FIAT/PALIO FIRE ECONOMY 2009 17.158,00R$            FIPE

313 20/08/2019 - (Ter) GM/CORSA WIND 2000 8.196,00R$              FIPE

314 20/08/2019 - (Ter) VW/GOL 1.6 POWER GIV 2008 18.449,00R$            FIPE

315 20/08/2019 - (Ter) VW/PARATI CLI 1996 8.653,00R$              FIPE

316 20/08/2019 - (Ter) FORD/KA FLEX 2011 15.209,00R$            FIPE

317 20/08/2019 - (Ter) FIAT/DOBLO ELX 2002 16.239,00R$            FIPE

318 20/08/2019 - (Ter) HYUNDAI/HB20S 1.6A PREM 2015 40.197,00R$            FIPE

319 20/08/2019 - (Ter) CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT 2013 29.685,00R$            FIPE
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320 20/08/2019 - (Ter) FORD/KA 2004 8.528,00R$              FIPE

321 20/08/2019 - (Ter) HYUNDAI/HB20 1.6M 1.6M 2016 39.273,00R$            FIPE

322 20/08/2019 - (Ter) RENAULT/DUSTER 20 D 4X2 2014 37.994,00R$            FIPE

323 20/08/2019 - (Ter) I/M.BENZ C 180 CGI 2011 47.763,00R$            FIPE

324 20/08/2019 - (Ter) FIAT/TORO FREEDOM AT                                          2017 66.899,00R$            FIPE

325 20/08/2019 - (Ter) I/VW FUSCA 2.0T 2012 67.299,00R$            FIPE

326 21/08/2019 - (Qua) HONDA/CG 125 FAN 2006 3.439,00R$              FIPE

327 21/08/2019 - (Qua) VW/GOL SPECIAL 2002 8.328,00R$              FIPE

328 21/08/2019 - (Qua) GM/VECTRA CD 1997 13.867,00R$            FIPE

329 21/08/2019 - (Qua) CHEVROLET/CRUZE LT HB 2012 38.288,00R$            FIPE

330 21/08/2019 - (Qua) FORD/KASE1.0HAB 2017 34.482,00R$            FIPE

331 21/08/2019 - (Qua) CHEVROLET/ONIX10MTJOYE 2018 35.104,00R$            FIPE

332 21/08/2019 - (Qua) VW/GOL SPECIAL 2003 8.882,00R$              FIPE

333 21/08/2019 - (Qua) FIAT/STRADA WORKING 2013 25.900,00R$            FIPE

334 21/08/2019 - (Qua) FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX 2006 9.373,00R$              FIPE

335 21/08/2019 - (Qua) HYUNDAI/HB20 1.0M COMFOR 2015 34.105,00R$            FIPE

336 21/08/2019 - (Qua) MARCOPOLO/VOLARE V8 ON 2006 52.563,00R$            FIPE

337 21/08/2019 - (Qua) RENAULT/SANDERO 20 RS                                         2016 42.602,00R$            FIPE

338 21/08/2019 - (Qua) I/FIAT SIENA ELX FLEX 2008 20.058,00R$            FIPE

339 21/08/2019 - (Qua) VW/GOL CITY MB S 2014 26.954,00R$            FIPE

340 21/08/2019 - (Qua) HYUNDAI/HB20 1.6A 1.6 A 2012 30.050,00R$            FIPE

341 21/08/2019 - (Qua) FIAT/UNO VIVACE 1.0 2015 23.426,00R$            FIPE

342 21/08/2019 - (Qua) FIAT/PALIO FIRE FLEX 2008  R$           13.863,00 FIPE

343 21/08/2019 - (Qua) FIAT/MOBILIKE 2018 31.605,00R$            FIPE

344 21/08/2019 - (Qua) FIAT CRONOS DRIVE 1.3 2019 51.414,00R$            FIPE

345 22/08/2019 - (Qui) HONDA/C100 BIZ 1998 1.676,00R$              FIPE

346 22/08/2019 - (Qui) FORD/KA SE 1.5 SD 2015 34.858,00R$            FIPE

347 22/08/2019 - (Qui) HONDA/CG 150 TITAN KS 2007 4.088,00R$              FIPE

348 22/08/2019 - (Qui) YAMAHA/XTZ 125E 2003 2.647,00R$              FIPE
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349 22/08/2019 - (Qui) FIAT/TIPO 1.6 MPI 1996 4.547,00R$              FIPE

350 22/08/2019 - (Qui) FIAT/PUNTO ELX 1.4 2008 21.513,00R$            FIPE

351 22/08/2019 - (Qui) I/VW POLO 2017 42.985,00R$            FIPE

352 22/08/2019 - (Qui) HONDA/WR 2018 64.951,00R$            FIPE

353 22/08/2019 - (Qui) I/LR DISCOVERY 3 V6 2008 59.655,00R$            FIPE

354 22/08/2019 - (Qui) HONDA/CIVIC LXS FLEX 2008 34.722,00R$            FIPE

355 22/08/2019 - (Qui) HONDA/CB 250F TWISTER                                         2019 14.390,00R$            FIPE

356 22/08/2019 - (Qui) HONDA/CBX 250 TWISTER 2001 4.021,00R$              FIPE

357 22/08/2019 - (Qui) HONDA/CG 150 TITAN KS 2008 4.178,00R$              FIPE

358 22/08/2019 - (Qui) HONDA/CG 150 TITAN ESD 2008 4.793,00R$              FIPE

359 22/08/2019 - (Qui) HONDA/NXR150 BROS ES 2011 6.517,00R$              FIPE

360 22/08/2019 - (Qui) FORD/FIESTA FLEX 2012 20.281,00R$            FIPE

361 22/08/2019 - (Qui) HONDA/HR-V EX CVT 2018 78.226,00R$            FIPE

362 22/08/2019 - (Qui) FIAT/PALIO SPORTING 1.6 2013 30.412,00R$            FIPE

363 22/08/2019 - (Qui) CHEVROLET/CRUZE LT HB 2013 41.232,00R$            FIPE

364 22/08/2019 - (Qui) FIAT/SIENA FIRE FLEX 2007  R$           15.688,00 FIPE

365 22/08/2019 - (Qui) FIAT/UNO MILLE WAY ECON 2009 13.544,00R$            FIPE

366 22/08/2019 - (Qui) VW/SAVEIRO 1.6 CE TROOP. 2010 25.320,00R$            FIPE

367 22/08/2019 - (Qui) I/KIA CERATO EX2 1.6L 2010 28.134,00R$            FIPE

368 22/08/2019 - (Qui) I/CHEVROLET AGILE LTZ 2012 24.934,00R$            FIPE

369 22/08/2019 - (Qui) HONDA/PCX 150 2014 8.095,00R$              FIPE

370 23/08/2019 - (Sex) FIAT/PALIO EX 1999 8.205,00R$              FIPE

371 23/08/2019 - (Sex) VW/GOL TL MB S 2015  R$           27.576,00 FIPE

372 23/08/2019 - (Sex) VW/SANTANA 1985 3.565,00R$              FIPE

373 23/08/2019 - (Sex) VW/FOX 1.0 2005 13.684,00R$            FIPE

374 23/08/2019 - (Sex) FIAT/PALIO FIRE WAY 2014 26.313,00R$            FIPE

375 23/08/2019 - (Sex) CHEV/PRISMA 1.0MT LT 2015 34.238,00R$            FIPE

376 23/08/2019 - (Sex) VW/POLO SEDAN 1.6 2008 20.590,00R$            FIPE

377 23/08/2019 - (Sex) TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX 2019 86.825,00R$            FIPE
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378 23/08/2019 - (Sex) GM/PRISMA JOY 2009 16.677,00R$            FIPE

379 23/08/2019 - (Sex) HONDA/FIT LX FLEX 2012 31.193,00R$            FIPE

380 23/08/2019 - (Sex) FIAT/PALIO FIRE ECONOMY 2009 17.158,00R$            FIPE

381 23/08/2019 - (Sex) FORD/KA SE 1.0 HA 2014 31.013,00R$            FIPE

382 23/08/2019 - (Sex) HONDA/CG 160 START 2017 7.933,00R$              FIPE

383 23/08/2019 - (Sex) HONDA/CG 150 TITAN ES 2004 3.690,00R$              FIPE

384 23/08/2019 - (Sex) I/CHEVROLET AGILE LT 2010 21.706,00R$            FIPE

385 23/08/2019 - (Sex) TOYOTA/ETIOS SD XLS 2015 34.004,00R$            FIPE

386 23/08/2019 - (Sex) JEEP/COMPASSLONGITUDEF 2018 91.583,00R$            FIPE

387 23/08/2019 - (Sex) FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX 2008  R$           11.662,00 FIPE

388 23/08/2019 - (Sex) HYUNDAI/HB20S 1.0M UNIQ 2018 38.159,00R$            FIPE

389 24/08/2019 - (Sab) FIAT/UNO VIVACE 1.0 2012 20.568,00R$            FIPE

390 24/08/2019 - (Sab) HONDA/FIT LX FLEX 2009 27.750,00R$            FIPE

391 24/08/2019 - (Sab) GM/CORSA CLASSIC 2002 10.359,00R$            FIPE

392 24/08/2019 - (Sab) GM/CELTA 2P LIFE 2005 12.288,00R$            FIPE

393 24/08/2019 - (Sab) FIAT/STRADA ADVENT FLEX 2016  R$           49.786,00 FIPE

394 24/08/2019 - (Sab) FIAT/UNO ELETRONIC 1993 5.330,00R$              FIPE

395 24/08/2019 - (Sab) VW/GOL 1.6 POWER 2011 23.414,00R$            FIPE

396 24/08/2019 - (Sab) FIAT/IDEA ESSENCE 1.6 2011 24.163,00R$            FIPE

397 24/08/2019 - (Sab) FIAT/PALIO ELX FLEX 2010 19.737,00R$            FIPE

398 24/08/2019 - (Sab) I/CHEVROLET AGILE LTZ 2010 22.544,00R$            FIPE

399 24/08/2019 - (Sab) CITROEN/C3 XTR 14 FLEX 2009 18.419,00R$            FIPE

400 24/08/2019 - (Sab) FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX 2014  R$           35.899,00 FIPE

401 24/08/2019 - (Sab) HONDA/CG 125 FAN 2007 3.558,00R$              FIPE

402 24/08/2019 - (Sab) YAMAHA/XTZ 125E 2010 5.293,00R$              FIPE

403 24/08/2019 - (Sab) HONDA/BIZ 125                                                 2017 8.916,00R$              FIPE

404 24/08/2019 - (Sab) HONDA/CG 125 TITAN 2016 6.490,00R$              FIPE

405 24/08/2019 - (Sab) HONDA/NXR150 BROS ESD 2009 6.783,00R$              FIPE

406 24/08/2019 - (Sab) HONDA/CB 250F TWISTER                                         2019  R$           14.029,00 FIPE
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407 24/08/2019 - (Sab) FIAT/PALIO FIRE ECONOMY 2012 20.580,00R$            FIPE

408 24/08/2019 - (Sab) GM/CORSA HATCH PREMIUM 2008 18.297,00R$            FIPE

409 24/08/2019 - (Sab) VW/GOL 1.6 2011 21.134,00R$            FIPE

410 24/08/2019 - (Sab) I/MMC PAJERO SP. 4X4 GLS 2001 27.959,00R$            FIPE

411 25/08/2019 - (Dom) HYUNDAI/HB20X 1.6A STYLE 2016 46.536,00R$            FIPE

412 25/08/2019 - (Dom) FIAT/PALIO FIRE ECONOMY 2010 18.109,00R$            FIPE

413 25/08/2019 - (Dom) FORD/ECOSPORT FSL1.6FLEX 2010 28.604,00R$            FIPE

414 25/08/2019 - (Dom) VW/NOVO GOL 1.0 2014 24.262,00R$            FIPE

415 25/08/2019 - (Dom) IMP/VW POLO CLAS. 1.8 MI 1997 6.853,00R$              FIPE

416 25/08/2019 - (Dom) I/FORD FOCUS TI AT 2.0 S 2014 41.049,00R$            FIPE

417 25/08/2019 - (Dom) I/FIAT SIENA FIRE FLEX 2011 21.131,00R$            FIPE

418 25/08/2019 - (Dom) I/GM CLASSIC LIFE 2008 13.212,00R$            FIPE

419 25/08/2019 - (Dom) FORD/KA FLEX 2011 15.209,00R$            FIPE

420 25/08/2019 - (Dom) FIAT/PALIO EDX 1997 7.351,00R$              FIPE

421 25/08/2019 - (Dom) VW/NOVO GOL 1.6 CITY 2013 27.233,00R$            FIPE

422 25/08/2019 - (Dom) FORD/KA SE 1.5 SD 2015 34.858,00R$            FIPE

423 25/08/2019 - (Dom) JEEP/RENEGADE LNGTD AT 2015  R$           62.263,00 FIPE

424 25/08/2019 - (Dom) FIAT/PALIO EL 1998 8.665,00R$              FIPE

425 26/08/2019 - (Seg) I/PEUGEOT 207HB XR S 2012 20.452,00R$            FIPE

426 26/08/2019 - (Seg) HONDA/CG 150 TITAN ES 2008 5.160,00R$              FIPE

427 26/08/2019 - (Seg) HONDA/CG 150 TITAN KS 2008 4.178,00R$              FIPE

428 26/08/2019 - (Seg) CITROEN/C3 AIRCROSS EXCA 2014 34.979,00R$            FIPE

429 26/08/2019 - (Seg) CHEV/PRISMA 1.0MT LT 2014 33.133,00R$            FIPE

430 26/08/2019 - (Seg) HONDA/NXR150 BROS KS 2007 4.717,00R$              FIPE

431 26/08/2019 - (Seg) VW/NOVO GOL 1.6 RALLYE 2013 28.620,00R$            FIPE

432 26/08/2019 - (Seg) VW/NOVO GOL 1.6 2012 23.611,00R$            FIPE

433 26/08/2019 - (Seg) PEUGEOT/208ACTIVEMT 2017 35.845,00R$            FIPE

434 26/08/2019 - (Seg) MMC/PAJERO TR4 FL 2WD HP 2014 47.344,00R$            FIPE

435 26/08/2019 - (Seg) I/FORD TRST MODIFICAR TP 2012 63.141,00R$            FIPE
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436 26/08/2019 - (Seg) FIAT/PALIO EX 1998 7.211,00R$              FIPE

437 26/08/2019 - (Seg) CHEVROLET/CLASSIC LS 2011 18.166,00R$            FIPE

438 26/08/2019 - (Seg) HONDA/CIVIC LX 1999 11.618,00R$            FIPE

439 26/08/2019 - (Seg) VW/GOL 16V PLUS 2001 8.785,00R$              FIPE

440 26/08/2019 - (Seg) HONDA/CG 125 FAN KS 2011 4.435,00R$              FIPE

441 26/08/2019 - (Seg) HONDA/HR-V EX CVT 2019 87.940,00R$            FIPE

442 26/08/2019 - (Seg) FIAT/UNO MILLE WAY ECON 2013 21.141,00R$            FIPE

443 27/08/2019 - (Ter) FIAT/UNO MILLE WAY ECON 2011 18.284,00R$            FIPE

444 27/08/2019 - (Ter) VW/GOL 1.6 POWER GIV 2008 18.398,00R$            FIPE

445 27/08/2019 - (Ter) GM/CELTA 3 PORTAS 2003 10.670,00R$            FIPE

446 27/08/2019 - (Ter) RENAULT/SANDERO EXP1016V 2013  R$           23.248,00 FIPE

447 27/08/2019 - (Ter) YAMAHA/XT 600E 1998 8.999,00R$              FIPE

448 27/08/2019 - (Ter) FORD/FIESTA 2005 12.927,00R$            FIPE

449 27/08/2019 - (Ter) RENAULT/SANDERO EXPR 10 2014 25.122,00R$            FIPE

450 27/08/2019 - (Ter) FORD/FIESTA 2005 12.927,00R$            FIPE

451 27/08/2019 - (Ter) I/NISSAN SENTRA 20S FLEX 2012 29.545,00R$            FIPE

452 27/08/2019 - (Ter) HYUNDAI/HB20 1.0M COMFOR 2015 34.105,00R$            FIPE

453 27/08/2019 - (Ter) VW/POLO 1.6 2010 23.965,00R$            FIPE

454 27/08/2019 - (Ter) FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX 2006 9.373,00R$              FIPE

455 27/08/2019 - (Ter) NISSAN/MARCH 10SV 2014 25.346,00R$            FIPE

456 27/08/2019 - (Ter) GM/CELTA 4P LIFE 2007 12.232,00R$            FIPE

457 27/08/2019 - (Ter) FORD/KA FLEX 2010 15.683,00R$            FIPE

458 27/08/2019 - (Ter) TOYOTA/ETIOS SD XLS 2015 34.004,00R$            FIPE

459 27/08/2019 - (Ter) CHEVROLET/CLASSIC LS 2013 20.775,00R$            FIPE

460 27/08/2019 - (Ter) GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE 2008 20.905,00R$            FIPE

461 27/08/2019 - (Ter) I/CITROEN C4 20EXCA5P F 2010  R$           26.493,00 FIPE

462 27/08/2019 - (Ter) I/SMART FORTWO CA 62 2014 39.898,00R$            FIPE

463 27/08/2019 - (Ter) VW/GOL 1.0 2006 11.386,00R$            FIPE

464 28/08/2019 - (Qua) HONDA/CB 300R 2011 7.276,00R$              FIPE
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465 28/08/2019 - (Qua) HYUNDAI/HB20 1.6A COMF 2014 34.080,00R$            FIPE

466 28/08/2019 - (Qua) FIAT/PALIO FIRE ECONOMY 2012 20.580,00R$            FIPE

467 28/08/2019 - (Qua) RENAULT/CLIO EXP 16 16VS 2006 13.016,00R$            FIPE

468 28/08/2019 - (Qua) RENAULT/SANDERO EXP1016V 2012 21.245,00R$            FIPE

469 28/08/2019 - (Qua) I/KIA SPORTAGE EX3 2.0G4 2011 46.308,00R$            FIPE

470 28/08/2019 - (Qua) FIAT/SIENA ESSENCE 1.6 2012 25.594,00R$            FIPE

471 28/08/2019 - (Qua) CHEVROLET/CRUZE LT NB 2014 45.652,00R$            FIPE

472 28/08/2019 - (Qua) FIAT/PALIO FIRE FLEX 2005 11.174,00R$            FIPE

473 28/08/2019 - (Qua) RENAULT/SANDERO EXP 16 2008 18.634,00R$            FIPE

474 28/08/2019 - (Qua) FIAT/SIENA ELX FLEX 2008 17.448,00R$            FIPE

475 28/08/2019 - (Qua) FIAT/PALIO FIRE 2003 11.205,00R$            FIPE

476 28/08/2019 - (Qua) VW/GOL 1.0 GIV 2010 14.289,00R$            FIPE

477 28/08/2019 - (Qua) HONDA/CB 300R 2011 7.276,00R$              FIPE

478 28/08/2019 - (Qua) I/FIAT 500 CULT 2013 30.177,00R$            FIPE

479 28/08/2019 - (Qua) HONDA/FIT LX FLEX 2010 27.953,00R$            FIPE

480 28/08/2019 - (Qua) FIAT/PALIO FIRE FLEX 2007 12.749,00R$            FIPE

481 28/08/2019 - (Qua) MMC/PAJERO TR4 FLEX HP 2011 37.161,00R$            FIPE

482 28/08/2019 - (Qua) VW/FOX 1.0 2006 14.356,00R$            FIPE

483 28/08/2019 - (Qua) TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX 2016 67.384,00R$            FIPE

484 28/08/2019 - (Qua) I/VW JETTA 2008 27.288,00R$            FIPE

485 28/08/2019 - (Qua) FIAT/PUNTO TURBO T-JET 2009 26.830,00R$            FIPE

486 28/08/2019 - (Qua) I/HYUNDAI I30 2.0 2011  R$           32.184,00 FIPE

487 28/08/2019 - (Qua) HONDA/FIT EX 2008 22.794,00R$            FIPE

488 28/08/2019 - (Qua) CHEVROLET/COBALT 1.4 LTZ 2013 31.025,00R$            FIPE

489 28/08/2019 - (Qua) HONDA/CIVIC LXR 2013 50.896,00R$            FIPE

490 29/08/2019 - (Qui) VW/CROSSFOX 2009 24.488,00R$            FIPE

491 29/08/2019 - (Qui) FIAT/PALIO ED 1997 6.833,00R$              FIPE

492 29/08/2019 - (Qui) PEUGEOT/206 14 PRESENC 2004 10.395,00R$            FIPE

493 29/08/2019 - (Qui) VW/NOVOGOLTLMBV 2017 31.791,00R$            FIPE
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494 29/08/2019 - (Qui) VW/FOX 1.6 GII 2014 30.379,00R$            FIPE

495 29/08/2019 - (Qui) I/FORD ESCORT GLX 16VF 1998 6.894,00R$              FIPE

496 29/08/2019 - (Qui) HYUNDAI/IX35 B 2014 56.770,00R$            FIPE

497 29/08/2019 - (Qui) CHEVROLET/COBALT 18A ELI                                      2016 47.280,00R$            FIPE

498 29/08/2019 - (Qui) I/KIA SPORTAGE EX2 OFFG4 2013  R$           78.374,00 FIPE

499 29/08/2019 - (Qui) FORD/FIESTA FLEX 2013 21.268,00R$            FIPE

500 29/08/2019 - (Qui) RENAULT/DUSTER 16 4X2 2018 57.080,00R$            FIPE

501 29/08/2019 - (Qui) CHEVROLET/ONIX 1.4AT LTZ 2013 36.985,00R$            FIPE

502 29/08/2019 - (Qui) GM/MERIVA JOY 2009 20.193,00R$            FIPE

503 29/08/2019 - (Qui) JEEP/RENEGADE 1.8 AT                                          2016 60.524,00R$            FIPE

504 29/08/2019 - (Qui) VW/VOYAGE 2018 38.362,00R$            FIPE

505 29/08/2019 - (Qui) MMC/ASX 2.0 MT 2014 48.007,00R$            FIPE

506 29/08/2019 - (Qui) I/FORD FOCUS 2.0L FC 2009 28.230,00R$            FIPE

507 29/08/2019 - (Qui) HONDA/HR-V EX CVT 2017 72.342,00R$            FIPE

508 29/08/2019 - (Qui) HYUNDAI/HB20 1.0M COMFOR 2014 32.480,00R$            FIPE

509 29/08/2019 - (Qui) FIAT/PALIO FIRE 2003 11.205,00R$            FIPE

510 29/08/2019 - (Qui) FORD/ECOSPORT FSL AT 2.0 2015 45.320,00R$            FIPE

511 29/08/2019 - (Qui) CITROEN/C3 120A EXCLUSIV 2013 31.462,00R$            FIPE

512 29/08/2019 - (Qui) GM/CORSA SEDAN MAXX 2006 15.516,00R$            FIPE

513 29/08/2019 - (Qui) FIAT/UNO MILLE FIRE 2004  R$           11.100,00 FIPE

514 29/08/2019 - (Qui) I/VW POLO 2018 43.652,00R$            FIPE

515 30/08/2019 - (Sex) FIAT/UNO WAY 1.0 2010 13.997,00R$            FIPE

516 30/08/2019 - (Sex) I/VW POLO 2018 43.652,00R$            FIPE

517 30/08/2019 - (Sex) GM/CELTA 4P LIFE 2010 15.671,00R$            FIPE

518 30/08/2019 - (Sex) VW/GOL 1.6 2000 10.452,00R$            FIPE

519 30/08/2019 - (Sex) VW/GOL TL MC 2016 34.900,00R$            FIPE

520 30/08/2019 - (Sex) HONDA/CIVIC LX 1999 11.618,00R$            FIPE

521 30/08/2019 - (Sex) FIAT/PALIO ELX 2000 9.153,00R$              FIPE

522 30/08/2019 - (Sex) VW/FOX 1.0 2007 14.983,00R$            FIPE
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                      ESTIMATIVA DE VEÍCULOS APREENDIDOS

ITEM ENTRADA MARCA ANO PREÇO FONTE

APÊNDICE X

VEÍCULOS REMOVIDOS NO MÊS DE AGOSTO 2019 

ESTIMATIVA DE PREÇOS COM BASE NA TABELA FIPE

523 30/08/2019 - (Sex) FORD/KA SE 1.5 SD 2014 35.510,00R$            FIPE

524 30/08/2019 - (Sex) FIAT/PALIO FIRE ECONOMY 2013 21.745,00R$            FIPE

525 30/08/2019 - (Sex) RENAULT/CAPTURINTEN16M 2018 66.028,00R$            FIPE

526 30/08/2019 - (Sex) I/NISSAN VERSA 16SV FLEX 2012 26.883,00R$            FIPE

527 30/08/2019 - (Sex) FORD/FIESTA HA 1.6L SEB 2016 34.263,00R$            FIPE

528 30/08/2019 - (Sex) FIAT/UNO MILLE ECONOMY 2008 11.622,00R$            FIPE

529 31/08/2019 - (Sab) FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0 2017 32.273,00R$            FIPE

530 31/08/2019 - (Sab) FORD/KA SE 1.0 HA 2015 33.340,00R$            FIPE

531 31/08/2019 - (Sab) FIAT/PALIO YOUNG 2000 8.618,00R$              FIPE

532 31/08/2019 - (Sab) HONDA/FIT EX 2008 22.794,00R$            FIPE

533 31/08/2019 - (Sab) VW/GOL 1.0 2010 14.289,00R$            FIPE

534 31/08/2019 - (Sab) VW/VOYAGE 1.0 2011 21.826,00R$            FIPE

535 31/08/2019 - (Sab) FORD/KA FLEX 2009 14.005,00R$            FIPE

536 31/08/2019 - (Sab) FORD/KA SE 1.0 HA 2014 31.013,00R$            FIPE

537 31/08/2019 - (Sab) FIAT/UNO MILLE FIRE 2004  R$           11.100,00 FIPE

538 31/08/2019 - (Sab) VW/GOL 1.0 2011 14.321,00R$            FIPE

539 31/08/2019 - (Sab) HONDA/CG 125 TITAN KS 2003 3.373,00R$              FIPE

540 31/08/2019 - (Sab) HONDA/CG 160 TITAN EX                                         2018 10.162,00R$            FIPE

541 31/08/2019 - (Sab) FIAT/PALIO EX 1999 8.205,00R$              FIPE

542 31/08/2019 - (Sab) VW/GOL TL MB S 2014 24.262,00R$            FIPE

543 31/08/2019 - (Sab) VW/FOX 1.0 GII 2012 23.199,00R$            FIPE

13.773.870,00R$     VALOR TOTAL
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APÊNDICE XI 
NORMAS BÁSICAS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA  

DO TRABALHO PARA EMPRESAS CONTRATADAS 
 

1. OBJETIVO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2020 
 

 

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

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

credencia(m) o(a) Sr.(a)______________________________________, portador do documento de 

identidade nº _____________, CPF nº _______________________ para participar das reuniões 

relativas ao processo licitatório em referência, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos 

e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor recursos, rubricar documentos, 

assinar atas e propostas, negociar os valores propostos e praticar, na forma da lei, todos os demais 

atos inerentes ao certame indicado, a que tudo daremos por firme e valioso. 

 

 

 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 
 
 

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

(Cargo – CI n.º – CPF) 
 

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

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

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

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

d) Observar o disposto no Capítulo 9 do Edital. 

 



COLUNA 1 COLUNA 2 COLUNA 3

Item Descrição/Especificação do evento

Preço atual de

referência fixado

pela BHTRANS

1 Reboque e remoção de motocicleta R$ 162,05

2

Reboque e remoção de veículos de

pequeno porte
R$ 242,48

3

Reboque e remoção de veículos de médio

porte
R$ 402,14

4

Reboque e remoção de veículos de

grande porte
R$ 681,83

5

Estada motocicleta liberada do 1° ao 180°

dia - Valor fixo por dia (acréscimo diário)

R$ 32,40

6

Estada veículo de pequeno porte liberado

do 1° ao 180° dia - Valor fixo por dia

(acréscimo diário)

R$ 43,21

7

Estada veículo de médio porte liberado do

1° ao 180° dia - Valor fixo por dia

(acréscimo diário)

R$ 84,02

9

Estada veículo de grande porte liberado

do 1° ao 180º dia - Valor fixo por dia

(acréscimo diário)

R$ 102,04

Classificação dos veículos:

 - Veículo de pequeno porte: até 3,5 toneladas

 - Veículo de médio porte: entre 3,51 e 5 toneladas

 - Veículo de grande porte: acima de 5 toneladas

 PLANILHA DE TARIFAS ESTIMADA

ANEXO III "A"
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I - Reboque, remoção e despesa bancária relativos a automóveis e motocicletas

Evento Qtd. Veíc.
Qtd. Serviços

Executados

Valor unitário

líquido da tarifa

atual

Preço Total

Reboque e remoção de motocicletas 638 1 R$ 162,05 R$ 103.387,90

Reboque e remoção de veículos de pequeno porte 5.104 1 R$ 242,48 R$ 1.237.617,92

Reboque e remoção de veículos de médio porte 13 1 R$ 402,14 R$ 5.227,82

Reboque e remoção de veículos de grande porte 10 1 R$ 681,83 R$ 6.818,30

TOTAL I (soma preço total) R$ 1.353.051,94

II - Veículos e motocicletas liberados no mesmo dia

Evento Qtd. Veíc. Qtd. Dias

Valor unitário

líquido da tarifa

atual

Preço Total

Estada motocicleta liberada no mesmo dia - Valor fixo 150 1 R$ 32,40 R$ 4.860,00

Estada veículo de pequeno porte liberado no mesmo dia - Valor fixo
1.204 1 R$ 43,21 R$ 52.024,84

Estada veículo de médio porte liberado no mesmo dia - Valor fixo
3 1 R$ 84,02 R$ 252,06

Estada veículo de grande porte liberado no mesmo dia - Valor fixo
2 1 R$ 102,04 R$ 204,08

TOTAL II (soma preço total) R$ 57.340,98

III - Veículos e motocicletas liberados em média até o 5° dia

Evento Qtd. Veíc. Qtd. Dias

Valor unitário

líquido da tarifa

atual

Preço Total

Estada motocicleta liberada em média 5 dias - Valor fixo por dia
(acréscimo diário)

373 5 R$ 32,40 R$ 60.426,00

Estada veículo de pequeno porte liberado em média 5 dias - Valor
fixo por dia (acréscimo diário)

2983 5 R$ 43,21 R$ 644.477,15

Estada veículo de médio porte liberado em média 5 dias - Valor fixo
por dia (acréscimo diário)

7 5 R$ 84,02 R$ 2.940,70

Estada veículo de grande porte liberado em média 5 dias - Valor fixo
por dia (acréscimo diário)

6 5 R$ 102,04 R$ 3.061,20

TOTAL III (soma preço total) R$ 710.905,05

IV - Veículos e motocicletas liberados em média até o 10° dia

Evento Qtd. Veíc. Qtd. Dias

Valor unitário

líquido da tarifa

atual

Preço Total

Estada motocicleta liberada em média 10 dias - Valor fixo por dia
(acréscimo diário)

49 10 R$ 32,40 R$ 15.876,00

Estada veículo de pequeno porte liberado em média 10 dias - Valor
fixo por dia (acréscimo diário)

390 10 R$ 43,21 R$ 168.519,00

Estada veículo de médio porte liberado em média 10 dias - Valor
fixo por dia (acréscimo diário)

1 10 R$ 84,02 R$ 840,20

Estada veículo de grande porte liberado em média 10 dias - Valor
fixo por dia (acréscimo diário) 1 10 R$ 102,04 R$ 1.020,40

TOTAL IV (soma preço total) R$ 186.255,60

ANEXO III

PLANILHA DE PREÇOS ESTIMADOS
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V - Veículos e motocicletas liberados em média até o 30° dia

Evento Qtd. Veíc. Qtd. Dias

Valor unitário

líquido da tarifa

atual

Preço Total

Estada motocicleta liberada em média 30 dias - Valor fixo por dia
(acréscimo diário)

32 30 R$ 32,40 R$ 31.104,00

Estada veículo de pequeno porte liberado em média 30 dias - Valor
fixo por dia (acréscimo diário)

256 30 R$ 43,21 R$ 331.852,80

Estada veículo de médio porte liberado em média 30 dias - Valor
fixo por dia (acréscimo diário)

1 30 R$ 84,02 R$ 2.520,60

Estada veículo de grande porte liberado em média 30 dias - Valor
fixo por dia (acréscimo diário) 1 30 R$ 102,04 R$ 3.061,20

TOTAL V (soma preço total) R$ 368.538,60

VI - Veículos e motocicletas liberados em média até o 60° dia

Evento Qtd. Qtd. Dias

Valor unitário

líquido da tarifa

atual 

Preço Total

Estada motocicleta liberada em média 60 dias - Valor fixo por dia
(acréscimo diário)

6 60 R$ 32,40 R$ 11.664,00

Estada veículo de pequeno porte liberado em média 60 dias - Valor
fixo por dia (acréscimo diário)

48 60 R$ 43,21 R$ 124.444,80

Estada veículo de médio porte liberado em média 60 dias - Valor
fixo por dia (acréscimo diário)

0 60 R$ 84,02 R$ 0,00

Estada veículo de grande porte liberado em média 60 dias - Valor
fixo por dia (acréscimo diário)

0 60 R$ 102,04 R$ 0,00

TOTAL VI (soma preço total) R$ 136.108,80

VII - Veículos e motocicletas liberados em média até o 90° dia

Evento Qtd. Qtd. Dias

Valor unitário

líquido da tarifa

atual 

Preço Total

Estada motocicleta liberada acima de 90 dias - Valor fixo por dia
(acréscimo diário)

3 90 R$ 32,40 R$ 8.748,00

Estada veículo de pequeno porte liberado acima de 90 dias - Valor
fixo por dia (acréscimo diário)

22 90 R$ 43,21 R$ 85.555,80

Estada veículo de médio porte liberado acima de 90 dias - Valor fixo
por dia (acréscimo diário)

0 90 R$ 84,02 R$ 0,00

Estada veículo de grande porte liberado média de 90 dias - Valor
fixo por dia (acréscimo diário)

0 90 R$ 102,04 R$ 0,00

TOTAL VI (soma preço total) R$ 94.303,80
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VIII - Veículos e motocicletas liberados acima do 90 ° dia

Evento Qtd. Veíc.* Qtd. Dias**

Valor unitário

líquido da tarifa

atual 

Preço Total

Estada motocicleta liberada acima 90 dias - Valor fixo por dia
(acréscimo diário)

25 90 R$ 32,40 R$ 72.900,00

Estada veículo de pequeno porte liberado acima 90 dias - Valor fixo
por dia (acréscimo diário)

201 90 R$ 43,21 R$ 781.668,90

Estada veículo de médio porte liberado acima 90 dias - Valor fixo
por dia (acréscimo diário)

1 90 R$ 84,02 R$ 7.561,80

Estada veículo de grande porte liberado acima 90 dias - Valor fixo
por dia (acréscimo diário)

0 90 R$ 102,04 R$ 0,00

TOTAL VII (soma preço total) R$ 862.130,70

R$ 3.768.635,47

R$ 11.305.906,41

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO (valor global anual X 3 anos do contrato de subconcessão): Onze milhões, trezentos

e cinco mil, novecentos e seis reais e quarenta e um centavos.

VALOR GLOBAL ANUAL ESTIMADO (total I + total II + total III + total IV + total V + total VI + total VII+ total VIII: Três milhões,

setecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos.

VALOR GLOBAL ANUAL ESTIMADO (total I + total II + total III + total IV + total V + total VI + total VII+ total VIII

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO (valor global anual X 3 anos do contrato de subconcessão)

** Considerou-se o valor das diárias somente até o 90° dia. Trata-se dos veículos residuais que permanecem no pátio acima de 90 dias.

* Não foram computados os veículos leiloados no ano de 2019 e nem os veículos liberados via alvará judicial, etc. Havendo leilão, a 
Subconcessionária fará jus aos valores arrecadados com remoção e estada dos veículos leiloados, nos termos das Leis Federais N°13.160 
e  N°13.281.
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Item Descrição/Especificação do evento
Valor de referência
fixado pela BHTRANS

Percentual (%) de
desconto proposto
sobre o valor /
BHTRANS

Valor Unitário Líquido
da Tarifa (R$)

1 Reboque e remoção de motocicleta. R$ 162,05

2 Reboque e remoção de veículos de pequeno porte. R$ 242,48

3 Reboque e remoção de veículos de médio porte. R$ 402,14

4 Reboque e remoção de veículos de grande porte. R$ 681,83

5
Estada motocicleta liberada do 1° ao 180° dia - Valor
fixo por dia (acréscimo diário).

R$ 32,40

6
Estada veículo de pequeno porte liberado do 1° ao
180° dia - Valor fixo por dia (acréscimo diário).

R$ 43,21

7
Estada veículo de médio porte liberado do 1° ao
180° dia -  Valor fixo por dia (acréscimo diário).

R$ 84,02

8
Estada veículo de grande porte liberado do 1° ao
180° dia - Valor fixo por dia (acréscimo diário).

R$ 102,04

Classificação dos veículos:
 - Veículo de pequeno porte: até 3,5 toneladas
 - Veículo de médio porte: entre 3,51 e 5 toneladas
 - Veículo de grande porte: acima de 5 toneladas

Validade da Proposta: _______ dias (observar alínea "c" do item 10.1 do Edital)

Local e Data: ________________________,____ de ________________ de ___________.

Identificação da empresa Licitante: ___________________________

CNPJ da Empresa LICITANTE: _________________________________________

Telefone de contato da Empresa LICITANTE: _________________________________________

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

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

4) O valor unitário líquido da tarifa do reboque/remoção e estada de veículos de pequeno porte não poderá ser igual ou superior ao

valor unitário líquido da tarifa do reboque/remoção e estada de veículos de médio e grande porte.
5) O valor unitário líquido da tarifa do reboque/remoção e estada de veículos de médio porte não poderá ser igual ou superior ao valor

unitário líquido da tarifa do reboque/remoção e estada de veículos de grande porte.

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL (PERCENTUAL DE DESCONTO)
ANEXO IV "A"

1) A LICITANTE deverá preencher apenas os campos destacados com a cor AMARELA (Percentual (%) de desconto proposto sobre o

valor de referência fixado pela BHTRANS). Todos os demais campos da planilha dos Anexos IV “A” e IV “B” serão calculados e

preenchidos automaticamente.

3) O valor unitário líquido da tarifa do reboque/remoção e estada de motocicletas não poderá ser igual ou superior ao valor unitário

líquido da tarifa do reboque/remoção e estada de veículos de pequeno, médio e grande porte.

2) O valor da tarifa das estadas será fixo até o 180º (centésimo octogésimo) dia, para todas as categorias de veículos a serem

guardados (motocicletas, veículos de pequeno, médio e grande porte). Não haverá cobrança de tarifa de estada após o 180º (centésimo

octogésimo) dia.

OBSERVAÇÕES:
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I - Reboque e remoção relativos a automóveis e motocicletas

Evento Qtd. Veíc.
Qtd. Serviços
Executados

Valor unitário líquido da tarifa Preço Total

Reboque e remoção de motocicletas 638 1 R$ 0,00
Reboque e remoção de veículos de pequeno porte (até 3,5 ton.) 5.104 1 R$ 0,00
Reboque e remoção de veículos de médio porte (de 3,51 a 5 ton.) 13 1 R$ 0,00
Reboque e remoção de veículos de grande porte (acima de 5 ton.) 10 1 R$ 0,00
TOTAL I (soma preço total) R$ 0,00

II - Veículos e motocicletas liberados no mesmo dia

Evento Qtd. Veíc. Qtd. Dias Valor unitário líquido da tarifa Preço Total

Estada motocicleta liberada no mesmo dia - Valor fixo 150 1 R$ 0,00

Estada veículo de pequeno porte liberado no mesmo dia - Valor fixo
1.204 1

R$ 0,00

Estada veículo de médio porte liberado no mesmo dia - Valor fixo
3 1

R$ 0,00

Estada veículo de grande porte liberado no mesmo dia - Valor fixo
2 1

R$ 0,00
TOTAL II (soma preço total) R$ 0,00

III - Veículos e motocicletas liberados em média até o 5° dia

Evento Qtd. Veíc. Qtd. Dias Valor unitário líquido da tarifa Preço Total

Estada motocicleta liberada em média 5 dias - Valor fixo por dia
(acréscimo diário)

373 5
R$ 0,00

Estada veículo de pequeno porte liberado em média 5 dias - Valor
fixo por dia (acréscimo diário)

2983 5
R$ 0,00

Estada veículo de médio porte liberado em média 5 dias - Valor fixo
por dia (acréscimo diário)

7 5
R$ 0,00

Estada veículo de grande porte liberado em média 5 dias - Valor fixo
por dia (acréscimo diário)

6 5
R$ 0,00

TOTAL III (soma preço total) R$ 0,00

ANEXO IV "B"
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
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ANEXO IV "B"
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

IV - Veículos e motocicletas liberados em média até o 10° dia

Evento Qtd. Veíc. Qtd. Dias Valor unitário líquido da tarifa Preço Total
Estada motocicleta liberada em média 10 dias - Valor fixo por dia
(acréscimo diário)

49 10 R$ 0,00

Estada veículo de pequeno porte liberado em média 10 dias - Valor
fixo por dia (acréscimo diário)

390 10 R$ 0,00

Estada veículo de médio porte liberado em média 10 dias - Valor fixo
por dia (acréscimo diário)

1 10 R$ 0,00

Estada veículo de grande porte liberado em média 10 dias - Valor fixo
por dia (acréscimo diário)

1 10 R$ 0,00

TOTAL IV (soma preço total) R$ 0,00

V - Veículos e motocicletas liberados em média até o 30° dia

Evento Qtd. Veíc. Qtd. Dias Valor unitário líquido da tarifa Preço Total
Estada motocicleta liberada em média 30 dias - Valor fixo por dia
(acréscimo diário)

32 30 R$ 0,00

Estada veículo de pequeno porte liberado em média 30 dias - Valor
fixo por dia (acréscimo diário)

256 30 R$ 0,00

Estada veículo de médio porte liberado em média 30 dias - Valor fixo
por dia (acréscimo diário)

1 30 R$ 0,00

Estada veículo de grande porte liberado em média 30 dias - Valor fixo
por dia (acréscimo diário)

1 30 R$ 0,00

TOTAL V (soma preço total) R$ 0,00

VI - Veículos e motocicletas liberados em média até o 60° dia

Evento Qtd. Qtd. Dias Valor unitário líquido da tarifa Preço Total
Estada motocicleta liberada em média 60 dias - Valor fixo por dia
(acréscimo diário)

6 60 R$ 0,00

Estada veículo de pequeno porte liberado em média 60 dias - Valor
fixo por dia (acréscimo diário)

48 60 R$ 0,00

Estada veículo de médio porte liberado em média 60 dias - Valor fixo
por dia (acréscimo diário)

0 60 R$ 0,00
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ANEXO IV "B"
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

Estada veículo de grande porte liberado em média 60 dias - Valor fixo
por dia (acréscimo diário)

0 60 R$ 0,00

TOTAL VI (soma preço total) R$ 0,00

VII - Veículos e motocicletas liberados em média até o 90° dia

Evento Qtd. Qtd. Dias Valor unitário líquido da tarifa Preço Total
Estada motocicleta liberada média de 90 dias - Valor fixo por dia
(acréscimo diário)

3 90
R$ 0,00

Estada veículo de pequeno porte liberado média de 90 dias - Valor
fixo por dia (acréscimo diário)

22 90
R$ 0,00

Estada veículo de médio porte liberado média de 90 dias - Valor fixo
por dia (acréscimo diário)

0 90
R$ 0,00

Estada veículo de grande porte liberado média de 90 dias - Valor fixo
por dia (acréscimo diário)

0 90
R$ 0,00

TOTAL VII (soma preço total) R$ 0,00

VIII - Veículos e motocicletas liberados acima do 90 ° dia

Evento Qtd. Veíc.* Qtd. Dias** Valor unitário líquido da tarifa Preço Total
Estada motocicleta liberada acima 90 dias - Valor fixo por dia
(acréscimo diário)

25 90
R$ 0,00

Estada veículo de pequeno porte liberado acima 90 dias - Valor fixo
por dia (acréscimo diário)

201 90
R$ 0,00

Estada veículo de médio porte liberado acima 90 dias - Valor fixo por
dia (acréscimo diário)

1 90
R$ 0,00

Estada veículo de grande porte liberado acima 90 dias - Valor fixo por
dia (acréscimo diário)

0 90
R$ 0,00

TOTAL VIII (soma preço total) R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

* Não foram computados os veículos leiloados no ano de 2019 e nem os veículos liberados via alvará judicial, etc. Havendo leilão, a Subconcessionária fará jus aos valores
arrecadados com remoção e estada dos veículos leiloados, nos termos das Leis Federais N°13.160 e  N°13.281.

PREÇO GLOBAL ANUAL ESTIMADO (Total I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII)

PREÇO GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO (Preço Global Anual Estimado x 3 anos)
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ANEXO IV "B"
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

Declaramos:

Local e Data: ________________________,____ de ________________ de ___________.

Identificação da empresa Licitante: ___________________________

CNPJ da Empresa LICITANTE: _________________________________________

Telefone de contato da Empresa LICITANTE: _________________________________________

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

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

1 - Conhecimento das exigências para contratação dispostas no Capítulo 15 do Edital incluindo a obrigatoriedade da comprovação do cadastro no SUCAF – Sistema Único
de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (alínea "c" do item 15.2).
2 - Conhecimento de todas as condições previstas para prestação dos serviços licitada no Edital da Concorrência Pública n.º 01/2020 e seus respectivos Anexos, e com eles
concordamos.

Obs.:
1 - As quantidades indicadas nesta planilha foram fixadas pela média anual apurada nos quadros do item 1.4 e subitens do Apêndice III do TR;
2 - Os valores unitários líquidos da tarifa apurados no Anexo IV "A" serão lançados automaticamente nesta planilha, em todas as colunas e campos correspondentes,
calculando concomitantemente o preço total de cada evento, o preço global anual e o preço global do contrato de subconcessão.

** Considerou-se o valor das diárias somente até o 90° dia. Trata-se dos veículos residuais que permanecem no pátio acima de 90 dias.

PREÇO GLOBAL ANUAL ESTIMADO (por extenso): ___________________________________

Validade da Proposta: _______ dias (observar alínea "c" do item 10.1 do Edital)

PREÇO GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO (por extenso): _________________________________________________
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ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

(Modelo de declaração a ser apresentado no Envelope nº 01 – Proposta Comercial, nos termos do 
subitem 10.2.2 do Edital) 

 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2020 
 
 

(Identificação completa do(s) representante(s) legal(ais) da LICITANTE), como 

representante(s) devidamente constituído(s) da empresa (Identificação completa da LICITANTE), 

doravante(s) denominado(s) LICITANTE, para fins do disposto no subitem 10.2.2 do Edital da 

licitação em referência, DECLARA(M), sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 

Brasileiro, que: 

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

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

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 

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

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

meio ou por qualquer pessoa; 

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

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

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

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

adjudicação do objeto da referida licitação; 

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

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Empresa de Transportes e 

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

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

poderes e informações para firmá-la. 

 
____________________________________________________________ 

Local e Data 

 
 

_______________________________________________________ 

Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) 
(Cargo – CI n.º – CPF) 
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ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE  

PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS 
 

(Modelo de declaração a ser apresentado no Envelope nº 01 – Proposta Comercial, nos termos do 
subitem 10.2.3 do Edital, quando couber) 

 
 
REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2020 

 
 
 
 
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 acima 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) 
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ANEXO VII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

 
(Modelo de declaração a ser apresentado no Envelope nº 02 – Documentos para Habilitação, nos 

termos do subitem 11.3.2 do Edital) 
 
 
 
 
REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2020 
 
 
 
A Empresa _________________________ CNPJ n°_____________________, sediada no município 

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

sob as penalidades da Lei, caso seja contratada para prestar os serviços relacionados no Edital da 

Concorrência Pública n.º 01/2020, possuirá local, instalações, equipamentos, equipe técnica e 

softwares necessários e adequados ao desenvolvimento e elaboração de todos os serviços e 

atividades técnicas e administrativas em Belo Horizonte, ainda que não seja sediada nesta Capital, 

observando os termos e condições constantes no Edital e seus Anexos. 

 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 
 
 

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

(CI n.º e/ou CPF) 
 

 



0,00

0,00

0,00 + 0,00

0,00 + 0,00

0,00 + 0,00

VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO:  R$ ______________________________________________________________

Razão Social da LICITANTE: ............................................................................................

CNPJ da LICITANTE: .......................................................................................................

Dados extraídos do Balanço Patrimonial do Exercício de .....................

Nome do Contador Responsável: ........................................................................................

Nº do CRC/UF: ..............................................

Assinatura do Contador Responsável: .......................................................

Nome(s) do(s) Representante(s) Legal(ais) da LICITANTE: ......................................................

Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) da LICITANTE: ......................................................

SG - SOLVÊNCIA GERAL =

=

=
Ativo Total

#DIV/0!

=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
=

0,00

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

ANEXO VIII

ANÁLISE CONTÁBIL E FINANCEIRA
(Anexo a ser apresentado no Envelope nº 02 – Documentos para Habilitação, nos termos do subitem 4.2.3 do Edital)

#DIV/0!

LC - LIQUIDEZ CORRENTE = 

LG - LIQUIDEZ GERAL =

#DIV/0!=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

=
Ativo Circulante

Passivo Circulante
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ANEXO IX 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR 

 
(Modelo de declaração a ser apresentado no Envelope nº 02 – Documentos para Habilitação, nos 

termos do item 11.5 do Edital) 
 
 
 
 
REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2020 
 
 
 

A Empresa _________________________ CNPJ n°_____________________, sediada no município 

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

 
 
Declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem quaisquer fatos impeditivos para 

sua participação no presente processo licitatório, especialmente em relação àqueles descritos nos 

artigos 37, §1º, e 38 e 44 da Lei n° 13.303/2016, ciente a obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

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

prestadas. 

 
 
 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 
 
 

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

(CI n.º e/ou CPF) 
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ANEXO X 
MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO DE SUBCONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE 
REMOÇÃO E GUARDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 
APREENDIDOS OU REMOVIDOS NO MUNICÍPIO DE BELO 
HORIZONTE EM RAZÃO DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE 
TRÂNSITO OU DE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS 
PREVISTAS NOS REGULAMENTOS MUNICIPAIS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO. 

Processo Administrativo nº 01-077.914/20-01 

Instrumento Jurídico nº _______________________________ 

SUBCONCEDENTE: 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: Celio Freitas Bouzada – Presidente 
CPF: 420.380.816-20 
 
SUBCONCESSIONÁRIA: ............................  
Endereço: ...................... 
CNPJ: ...................  
Representante legal: .................... – <cargo> 
CPF: ........................... 

As partes acima qualificadas celebram este contrato de Subconcessão, sendo o presente regido pelas 
normas da Lei Federal 8.987/1995, Lei Federal nº 8.666/1993 e suas modificações posteriores e pelas 
cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO E GERENCIAMENTO 

1.1. O presente contrato está vinculado à Concorrência Pública n.º 01/2020 e à proposta da 
Subconcessionária, que integram este documento, independentemente de transcrição. 

1.2. A gestão e fiscalização deste Contrato, por parte da Subconcedente, serão exercidas pela Diretoria 
de Sistema Viário – DSV e pela Gerência de Estacionamento e Logística Urbana – GELUR, 
respectivamente, observado o disposto no subitem seguinte. 

1.2.1. O Gestor e o Fiscal deste contrato, por parte da Subconcedente, serão designados 
nominalmente mediante publicação de portaria no Diário Oficial do Município. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

Constitui objeto deste contrato a subconcessão do serviço público de remoção e guarda de veículos 
automotores apreendidos ou removidos no município de Belo Horizonte em razão de infração à 
legislação de trânsito ou de descumprimento de cláusulas previstas nos regulamentos municipais de 
transporte público, conforme especificação constante no explicitados no Termo de Referência – Anexo 
I e seus Apêndices (Apêndice I – Administração do Pátio de Recolhimento de Veículos; Apêndice II – 
Procedimento Operacional; Apêndice III – Informações Relevantes; Apêndice IV – Especificações dos 
Equipamentos de Informática; Apêndice V – Sistema de Circuito Fechado de Televisão; Apêndice VI – 
Modelos dos Uniformes; Apêndice VII – Modelo da Manta Magnética; Apêndice VIII – Laudo de Vistoria 
de Caminhões; Apêndice IX – Avaliação Final da Vistoria Prévia Inicial; Apêndice X – Estimativa de 
Veículos Apreendidos e Apêndice XI – Normas Básicas de Engenharia de Segurança), Planilha de 
Preços Estimados – Anexo III e nesta Minuta de Contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE DA VIGÊNCIA DA SUBCONCESSÃO 

R E G I S T R O 

Nº Contrato:__________ /_______ 

Livro: ________ Folha: _________ 
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3.1. O prazo de vigência deste contrato será de 36 (trinta e seis) meses, contado a partir da data de 
expedição da Ordem de Serviço – OS inicial, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente. 

3.2. A Subconcessionária deverá apresentar à Subconcedente, no prazo de até 30 (trinta) dias contados 
da assinatura deste Contrato, os elementos relacionados no subitem 3.2.1 do Termo de Referência – 
Anexo I. 

3.2.1 – Conforme previsto no subitem 3.2.6 do Termo de Referência – Anexo I, após todas as 
aprovações da Subconcedente, será emitida a Ordem de Serviço – OS Inicial. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO 

O valor global deste contrato é R$ .......... (.....................), obtido ................, e conforme proposta da 
Subconcessionária autuada no processo, observado o disposto na cláusula nona deste instrumento. 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Este contrato de Subconcessão será executado sem ônus para a Subconcedente.  

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 

6.1. Os valores das tarifas registrados na proposta comercial, se necessário, será reajustado mediante 
iniciativa da Subconcessionária, desde que observados o interregno mínimo de 1 (um) ano a contar da 
data limite para apresentação da proposta ou do último reajuste, tendo como base a variação do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IPCA/IBGE). 

6.1.1. Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir da solicitação da Subconcessionária. 

6.1.2. Caso haja interesse entre as partes, o índice de reajuste poderá ser negociado.  

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA SUBCONCESSIONÁRIA 
 
7.1. Cumprir todas as normas e procedimentos estabelecidos neste Instrumento, No Termo de 
Referência – Anexo I e seus Apêndices. 
 
7.2. Zelar pela integridade dos veículos removidos, bem como, segurar o(s) pátio(s) de recolhimento e 
fazer seguro de responsabilidade civil por guarda de veículos de terceiros, recolhidos pela 
Subconcedente. 
 
7.3. Prestar os serviços, de comum acordo com a Subconcedente, não permitindo interrupção ou 
paralisação, prestando, o serviço com regularidade, continuidade, eficiência, atualidade, generalidade 
e cortesia. 
 
7.4. Dispor de equipe técnico-administrativa e operacional, para a execução dos serviços com 
qualidade durante toda a vigência do Contrato, adequando o quantitativo de pessoal à demanda real e 
observando a legislação trabalhista vigente. 
 
7.5. Elaborar e entregar à Subconcedente, mensalmente, relatório dos serviços executados para a 
mesma e, outras ocorrências de seu interesse, de forma clara e detalhada. 
 
7.6. Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à esta Subconcessão. 
 
7.7. Permitir à fiscalização da Subconcedente livre acesso, em qualquer época, aos equipamentos e 
as instalações do serviço, bem como a seus registros contábeis. 
 
7.8. Submeter previamente à anuência da Subconcedente a subcontratação dos serviços de remoção 
(reboque). A transferência da subcontratação dos serviços, sem prévia anuência do poder concedente, 
implicará na caducidade da Subconcessão. 
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7.8.1. O Contrato firmado entre a Subconcessionária e terceiros, previsto no subitem anterior, reger-
se-á pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e a 
Subconcedente. 
 
7.8.1.1. A execução das atividades da Subconcessionária com terceiros pressupõe o cumprimento das 
normas regulamentares do serviço subconcedido. 
 
7.9. Efetuar a liberação administrativa dos veículos, conforme detalhado no Apêndice II – Procedimento 
Operacional, mediante autorização expressa da Subconcedente. 
 
7.10. Zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço e segurá-los adequadamente, 
responsabilizando-se civilmente por eles. 
 
7.11. Responder por todos os prejuízos que causar, por culpa ou dolo, à Subconcedente, aos usuários 
ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa 
responsabilidade. Havendo ocorrência que envolva subtração ou avaria em algum item removido e 
custodiado nas dependências do pátio, a Subconcessionária deverá providenciar o imediato reparo, 
compatível com a proporção do dano, independente de apuração interna relativa à 
responsabilidade dos atos que causaram o dano ou prejuízo. 
 
7.12. Garantir o funcionamento adequado, a continuidade dos serviços de forma a atender o 
crescimento vegetativo da frota, promovendo as ampliações no(s) pátio(s) e no número de 
recolhimentos (remoções) necessários. 
 
7.13. Executar, às suas expensas, os projetos de adaptação dos veículos para recolhimento (remoção) 
e do(s) pátio(s) para atender à demanda do serviço concedido, sempre de comum acordo com as 
definições da Subconcedente. 
 
7.14. Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação exigida no 
procedimento licitatório. 
 
7.15. Executar os serviços de acordo com as especificações e condições fixadas no Edital de licitação 
e na proposta vencedora apresentada. 
 
7.16. Fornecer documento de identificação (crachá) aos empregados, para assegurar a identificação 
dos mesmos, quando em operação de recolhimento (remoção) ou no pátio, onde os veículos estiverem 
apreendidos. 
 
7.17. Manter sempre a segurança necessária para acesso de pessoas, funcionários ou interessados, 
bem como do sistema de informatização e automação dos depósitos de veículos. 
 
7.18. Fornecer aos usuários titulares dos veículos recolhidos ou apreendidos, as informações 
necessárias para que possam resgatá-los. 
 
7.19. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Subconcedente, atendendo 
prontamente a quaisquer reclamações. 
 
7.20. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Subconcedente, quanto à 
execução dos serviços contratados. 
 
7.21. Responder por danos ou infrações, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto deste 
Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à inspeção, acompanhamento ou 
aceitação dos serviços, que venha a ser exercido pela Subconcedente. 
 
7.22. Disponibilizar os equipamentos e toda a infraestrutura prevista no item 6 do Termo de Referência 
– Anexo I, de forma a propiciar que relatórios de controle de veículos apreendidos sejam emitidos para 
atendimento às demandas da Subconcedente, bem como para a administração da área. 
 



 

 

BHTRANS – CP n.º 01/2020 – Anexo X – Minuta de Contrato – Página 4 de 10 

7.23. Desenvolver links de interface com a Subconcedente e o Município, se for o caso. 
 
7.24. Apresentar os veículos de reboque com toda a documentação exigida regularizada, inclusive 
Apólices de Seguro, e com o hodômetro selado nas duas extremidades. 
7.25. Disponibilizar os veículos e os equipamentos operacionais conforme previsto no item 4 do Termo 
de Referência – Anexo I. 
 
7.26. Caracterizar os veículos de acordo com padrão estabelecido pela Subconcedente, com mantas 
magnéticas ou adesivos autocolantes, na forma estabelecida no Apêndice VII – Modelo da Manta 
Magnética. 
 
7.27. Não permitir o trânsito de veículos de reboque fora dos horários contratados, portando as mantas 
magnéticas ou faixas adesivas ou qualquer outra caracterização indicativa da Subconcedente, 
identificados como se estivessem “em serviço”. 
 
7.28. Manter veículos de reboque em número suficiente que possibilite o atendimento das demandas, 
conforme previsão da Subconcedente, inclusive nos finais de semana e feriados. 
 
7.28.1. A operação dos serviços de reboque não poderá ser interrompida por defeitos e/ou não 
aprovação da vistoria, inclusive por irregularidade de documentação. 
 
7.29. Retirar, ao término deste Contrato ou quando excluídos da prestação do serviço objeto desta 
contratação, os adesivos e demais identificações próprias da Subconcedente afixados aos veículos e 
a outros bens, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
7.30. Responsabilizar-se por quaisquer infrações de trânsito cometidas pelos seus motoristas ou 
eventualmente por estar (em) o(s) veículo(s) em desacordo com o estabelecido pelo Código de Trânsito 
Brasileiro e legislação complementar vigente. 
 
7.31. Arcar com os danos que porventura venham a ocorrer com o veículo removido, desde o instante 
em que a Subconcedente autorizar a remoção até o instante em que o veículo for devolvido oficialmente 
ao seu proprietário. 
 
7.32. Manter plantão administrativo/operacional, na forma de capacidade de acionamento através de 
telefone, bip, etc., para solução das ocorrências e eventualidades, que porventura necessitem de sua 
interferência. 
 
7.33. Adotar e fazer cumprir, pelos motoristas a serviço da Subconcessionária, todas as normas e 
determinações da legislação de trânsito, responsabilizando-se integral, civil e criminalmente pelo seu 
eventual descumprimento, especialmente quando a serviço da Subconcedente. 
 
7.34. Adotar e fazer cumprir, pelos motoristas indicados, as Normas Básicas de Engenharia de 
Segurança para Empresas Subconcessionárias – Apêndice XI. 
 
7.35. Operar os veículos, através de motoristas devidamente credenciados, habilitados no mínimo na 
Categoria “D”, detentores de Curso de Direção Defensiva, e de acordo com as normas do Código de 
Trânsito Brasileiro. 
 
7.36. Tomar todas as providências e assumir as obrigações estabelecidas na legislação específica de 
acidentes de trabalho, quando, em ocorrências da espécie for vítima algum de seus empregados, no 
desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificados nos locais indicados pela 
Subconcedente. 
 
7.37. Manter os arquivos físicos e eletrônicos relativos aos bens custodiados em local seguro e com 
acesso restrito, zelando pelo sigilo das informações pessoais dos proprietários e/ou responsáveis legais 
pelos veículos custodiados, bem como dos próprios veículos. Em caso de necessidade, será de 
obrigação exclusiva da Subconcessionária a recomposição de processos administrativos de remoção 
e guarda de veículos. 
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7.38. Utilizar e alimentar a base de dados do Sistema de Gestão do Pátio a ser disponibilizado para a 
Subconcedente. 
 
7.39. Entregar à Subconcedente, ao término do contrato, todos os arquivos gerados, em especial os 
processos de remoção e liberação de veículos, os registros fotográficos e as imagens do sistema 
interno de segurança. 
 
7.40. Substituir, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, os empregados do seu quadro de pessoal os 
quais a Subconcedente por ventura julgar como inadequados (perfil incompatível) para as atividades a 
serem desenvolvidas. Nos casos de comprovação de condutas inadequadas durante a prestação dos 
serviços, ou presenciadas pela equipe da Prefeitura de Belo Horizonte, esta substituição deverá ocorrer 
imediatamente. 
7.41. Receber, sem ônus para o município, caso a Subconcedente julgue necessário, os veículos 
remanescentes removidos antes do início da execução do Contrato, zelando pela guarda dos mesmos 
até que haja liberação regular para os respectivos proprietários ou que sejam leiloados pela 
Subconcedente. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA SUBCONCEDENTE 
 
8.1. Fixar normas, portarias e instruções para balizar os serviços a serem executados. 
 

8.2. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais, conforme previstos neste contrato, no Termo 
de Referência – Anexo I seus Apêndices e na legislação vigente. 
 

8.3. Intervir na prestação dos serviços nos casos e condições previstas neste contrato, no Termo de 
Referência – Anexo I. 
 

8.4. Vistoriar os veículos (reboques), ao início da operação e, ainda, mensalmente, de forma a verificar 
seu funcionamento e segurança. 
 

8.5. Manter equipe administrativa nas dependências do pátio para conferir e validar as liberações de 
veículos. 
 
8.6. Fiscalizar a execução dos serviços prestados pela Subconcessionária, podendo ter acesso aos 
dados relativos à administração, contabilidade, recursos econômicos e financeiros da mesma. 

8.7. Julgar se o eventual atraso no cronograma de execução dos serviços encontra-se motivado por 
“Caso Fortuito ou de Força Maior”.  
 

8.8. Deliberar sobre os casos omissos e não previstos, observadas as disposições da Lei Federal n.º 
8.666/93 e/ou mediante acordo entre as partes. 
 
CLÁUSULA NONA – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

A remuneração da Subconcessionária será constituída, apenas, pelos valores por ela arrecadados 
oriundos das tarifas dos serviços de remoção e de guarda de veículos, com base nos preços indicados 
na sua Proposta Comercial, preservada a possibilidade de revisão prevista na legislação vigente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pela inexecução parcial ou total do objeto e demais condições resultantes da contratação poderão ser 
aplicadas à Subconcessionária, garantida a prévia defesa, as sanções relacionadas a seguir, nos 
termos da Lei Federal nº 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 15.113/13. 

10.1. Advertência. 

10.2. Multas, nas seguintes condições: 
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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 3% (três por cento) sobre o valor global do Contrato, quando houver o descumprimento 
das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas, nos termos do inciso IV do artigo 7º do 
Decreto Municipal 15.113/2013; 

10.2.3. Multa de 5% (cinco por cento) valor global do Contrato, na hipótese de a Subconcessionária 
prestar o serviço em desacordo com as especificações, condições e qualidade Subconcessionárias 
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 global do Contrato, quando a 
Subconcessionária der causa à rescisão do Contrato; 

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

10.2.6. O pagamento das multas a que se refere esta cláusula não exime a Subconcessionária da 
reparação das eventuais perdas e danos ou prejuízos que causar à Subconcedente ou a terceiros, em 
decorrência da execução do Contrato. 

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

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

a) O valor será descontado da garantia prestada. 

b) Se a multa aplicada superar o valor de garantia prestada, responderá a Subconcessionária pela sua 
diferença, devidamente atualizada monetariamente e acrescida de juros, fixados segundo os índices e 
taxas utilizados na cobrança dos créditos não tributários do Município ou cobrados judicialmente; 

c) Inexistindo garantia ou sendo esta insuficiente, descontar-se-á das faturas futuras; 

d) Impossibilitando o desconto a que se refere o subitem anterior, será o crédito correspondente inscrito 
em dívida ativa. 

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

10.4. Sustação de pagamentos de qualquer fatura, no todo ou em parte, pelo fornecimento do objeto 
em desacordo com o estabelecido. 

10.5. Suspensão temporária dos direitos de contratar com a Administração, nos termos da Lei Federal 
nº 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 15.113/13. 

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

10.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da 
Lei Federal nº 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 15.113/13. 
 
10.7. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, garantidos os princípios da 
ampla defesa e do contraditório. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
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11.1. Desde que não altere a natureza do objeto contratado ou descumpra o dever de licitar, este 
contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nos termos do art. 81 da Lei Federal nº 
13.303/16. 

11.2. As alterações contratuais serão formalizadas através de Termo Aditivo. 

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

12.1. A Subconcessionária 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 
instrumento contratual.  

12.1.1. A Subconcessionária 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.  

12.1.2. A Subconcessionária 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.  

12.1.3. A Subconcessionária 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 instrumento 
contratual.  

12.1.4. A Subconcessionária 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 instrumento contratual.  

12.1.4.1. A Subconcessionária 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 instrumento contratual.  

12.1.5. A Subconcessionária 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 instrumento contratual no prazo de 30 (trinta) dias 
corridos contados da rescisão contratual, restando autorizada a conservação apenas nas hipóteses 
legalmente previstas.  

12.1.5.1. À Subconcessionária 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 instrumento contratual.  

12.1.5.1.1. A Subconcessionária deverá eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento 
ou posse em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual tão logo não haja 
necessidade de realizar seu tratamento.  

12.1.6. A Subconcessionária deverá notificar, imediatamente, a Subconcedente no caso de 
vazamento, perda parcial ou total de informação, dados pessoais e/ou base de dados. 

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

12.1.6.2. A Subconcessionária 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 instrumento contratual fica obrigado a assumir total responsabilidade e ressarcimento 
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por todo e qualquer dano e/ou prejuízo sofrido, incluindo sanções aplicadas pela autoridade 
competente. 

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

12.1.8. O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na presente cláusula, 
permanecerão em vigor após a extinção das relações entre a Subconcessionária e a 
Subconcedente, bem como, entre a Subconcessionária e os seus colaboradores, subcontratos, 
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. 

12.1.9. O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula sujeitará a 
Subconcessionária 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 Contrato resultará extinto ao término do prazo de sua vigência ou pela completa execução 
do seu objeto.  

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

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

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

c) subcontratação do objeto contratual quando vetada pela Subconcedente; 

d) subcontratação do objeto contratual a quem não atenda às condições de habilitação e/ou sem 
prévia autorização da Subconcedente; 

e) fusão, cisão, incorporação, ou associação da Subconcessionária com outrem, não admitidas no 
instrumento convocatório e no contrato e sem prévia autorização da Subconcedente; 

f) desatendimento das determinações regulares do gestor e/ou do fiscal do contrato;  

g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 

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

i) dissolução da sociedade ou o falecimento da Subconcessionária;  

j) razões de interesse da Subconcedente, 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 
do contrato; 

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;  

13.3. Nos termos do Capítulo X, art. 35 da Lei Federal n.º 8.987/95, a subconcessão poderá ser extinta 
por advento do termo contratual, ou por encampação, caducidade, rescisão, anulação e falência ou 
extinção da concessionária e falecimento ou incapacidade do titular, no caso de empresa individual. 



 

 

BHTRANS – CP n.º 01/2020 – Anexo X – Minuta de Contrato – Página 9 de 10 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GARANTIA DE CONTRATAÇÃO 

14.1. A Subconcessionária deverá comprovar, no ato de assinatura deste Instrumento, a prestação da 
garantia de contratação, no valor de R$ ............ (.......................................), correspondente a 5% (cinco 
por cento) do valor global deste Contrato. 

14.1.1. A apresentação da garantia de que trata o subitem anterior poderá ser posterior à assinatura 
do contrato, desde que devidamente justificado e autorizado pela Suboncedente. 

14.1.1.1. Ocorrendo o disposto no subitem 14.1.1, o prazo para prestação da garantia será de 
15 (quinze) dias, contados a partir da data de assinatura deste Contrato. 

14.2. A garantia prevista deverá ser prestada em uma das modalidades previstas no § 1º do art. 56 da 
Lei Federal nº 8.666/93. 

14.2.1. A caução em dinheiro só será devolvida após o cumprimento total das obrigações 
contratuais. 

14.2.2. Se a garantia de que trata o caput consistir em seguro garantia ou fiança bancária a mesma 
deverá ter, no mínimo, a vigência deste instrumento. 

14.2.3. A garantia na forma de Fiança Bancária terá sua vigência até o cumprimento total das 
obrigações contratuais. 

14.3. A Subconcedente poderá utilizar, total ou parcialmente, da garantia exigida para se ressarcir de 
multas estabelecidas no contrato. 

14.4. O valor da garantia poderá ser utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer 
obrigação, inclusive indenização a terceiros, obrigando-se a Subconcedente a fazer a respectiva 
reposição no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, contado da data em que for 
notificada. 

14.5. A garantia somente será liberada ou restituída após a execução de todas as obrigações 
contratuais e desde que não haja no plano administrativo, pendência de qualquer reclamação a elas 
relativas. 

14.6. Em havendo prorrogação do Contrato, a garantia de contratação deverá ser prorrogada ou 
substituída, contemplando o novo prazo. 

14.6.1. Igual procedimento deverá ser feito caso ocorra aditamento contratual que altere o valor 
contratado. 

14.7. Rescindido o Contrato por culpa da Subconcessionária, perderá esta, em favor da 
Subconcedente, a garantia prestada. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO ACRÉSCIMO DO CONTRATO 

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

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

15.1.2 – Não constitui alteração contratual vedada, o reajuste de preços previsto neste Contrato. 

15.1.3 – Excetuam-se da regra as alterações autorizadas prévia e expressamente pelo Representante 
Legal da SUBCONCEDENTE, em processo próprio, com a justificativa da imprescindibilidade da 
alteração contratual para se atingir o interesse público. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 
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As partes 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 2020.  
 
 
 

__________________________________ 
(Nome) 
(Cargo) 

(Nome da Empresa) 

_______________________________________ 
Celio Freitas Bouzada 

Presidente 
BHTRANS 

 
 
 
 
Testemunhas: 
1 . ______________________________ 
 
Nome: 
CPF: 

2 . ______________________________ 
 
Nome: 
CPF: 

Destinação das vias: 1ª via – Subconcedente          2ª via – Subconcessionária 


