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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01-006.505/20-02 

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01/2020 

 
TIPO: MENOR PREÇO 

 
 

 

• OBJETO: Prestação de serviços comuns de engenharia para adequação do sistema de 
combate a incêndio e pânico da Estação de Integração São Gabriel, em atendimento à 
legislação atual do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais – CBM/MG. 

 

• ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO: Dia 21/02/2020 às 09 horas. 
 

       As propostas deverão ser encaminhadas até a data e horário estipulados acima. 
 

• INÍCIO DA FASE DE DISPUTAS DE PREÇOS: Dia 21/02/2020 às 10 horas. 
 

Não havendo expediente na data supracitada, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local nele estabelecidos, desde que não haja 
comunicação expressa da Pregoeira em contrário. 

 

• TEMPO DA DISPUTA: O tempo inicial da disputa será de 5 (cinco) minutos, podendo ser 
alterado por decisão da Pregoeira, seguindo-se um tempo aleatório de até 30 (trinta) minutos. 

 

• REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília.  
 

• SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.licitacoes-e.com.br. 
 

• SITE PARA CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: 
www.licitacoes-e.com.br e www.pbh.gov.br. 

 

• CONSULTAS E/OU ESCLARECIMENTOS: Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
abertura das propostas, exclusivamente através do e-mail bhtrans.cpl@pbh.gov.br, nos termos 
do item 1.3 deste Edital. 

 

• AVISOS SOBRE A LICITAÇÃO: Os avisos sobre esta licitação serão publicados no Diário 
Oficial do Município de Belo Horizonte – DOM e divulgados na internet, através do site 
www.pbh.gov.br. 

 

• INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO: Os resultados dos julgamentos e dos recursos, se 
houver, serão publicados unicamente no DOM e disponibilizados na internet nos sites 
www.pbh.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.  

 

• IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura das 
propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, apontando falhas 
e irregularidades que o viciariam, obedecidas as disposições do item 9.1 deste Edital. 

 
 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
mailto:bhtrans.cpl@pbh.gov.br
http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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PREÂMBULO 

A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS, por meio de Pregoeira e 
respectiva Equipe de Apoio, designados pela Portaria BHTRANS DPR n.º 150/2019 de 27/12/2019, 
torna público que realizará PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, regido pela Lei n.º 
10.520/2002, Lei Complementar n.º 123/2006 e pelos Decretos Municipais n.º 12.436/2006, 
12.437/2006, 11.245/2003 e 15.113/2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 13.303/2016, 
do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da BHTRANS e legislação complementar vigente, 
bem como pelas regras estabelecidas neste Edital e Anexos. 

CAPÍTULO 1 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 – O Pregão será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante condições de 
segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases. 

1.2 – Os trabalhos serão conduzidos mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou 
transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A. 

1.2.1 – Para acesso ao Sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor 
de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do 
Brasil S/A, caso ainda não estejam credenciados. 

1.2.2 – A BHTRANS não possui autonomia para intervir no credenciamento dos fornecedores para 
obtenção da chave e senha de acesso, haja vista ser esse procedimento de exclusiva 
responsabilidade do Banco do Brasil S.A., provedor do sistema eletrônico.  

1.2.3 – A BHTRANS se exime de qualquer falha ou bloqueio de acesso das LICITANTES. Problemas 
de acesso ao aplicativo de “licitações” deverão ser sanados diretamente com o Banco do Brasil S/A. 

1.3 – As consultas e os esclarecimentos serão respondidos através de e-mail. As informações de 
caráter geral e relevantes serão disponibilizadas nos sites www.pbh.gov.br, no campo “Licitações e 
Editais”, e www.licitacoes-e.com.br, no campo “Mensagens”, no link correspondente a este Edital. 

1.4 – Constituem Anexos deste Instrumento Convocatório, dele fazendo parte integrante: 

ANEXO I  –  TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II  –  MEMORIAL DESCRITIVO 

ANEXO III  –  PROJETOS EXECUTIVOS 

ANEXO IV  –  CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ANEXO V –  NORMAS BÁSICAS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E 
MEDICINA DO TRABALHO PARA EMPRESAS CONTRATADAS 

ANEXO VI  –  TERMO DE VISITA TÉCNICA 

ANEXO VII A E B –  PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS E COMPOSIÇÃO DO BDI 

ANEXO VIII A E B –  MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL E COMPOSIÇÃO DO BDI 

ANEXO IX  –  MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE 
  DE PROPOSTA 

ANEXO X  –  MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR  

ANEXO XI  –  MODELO DE DECLARAÇÃO PARA ME, EPP OU EQUIPARADAS 

ANEXO XII   –  MODELO DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 49-B 
  DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

http://www.pbh.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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ANEXO XIII   –  MINUTA DE CONTRATO 

CAPÍTULO 2 
OBJETO E VISITA TÉCNICA 

2.1 – OBJETO 

2.1.1 – Prestação de serviços comuns de engenharia para adequação do sistema de combate a 
incêndio e pânico da Estação de Integração São Gabriel, em atendimento à legislação atual do Corpo 
de Bombeiros Militar de Minas Gerais – CBM/MG. 

2.1.2 – O detalhamento e as especificações técnicas do objeto estão devidamente explicitados no 
Termo de Referência – Anexo I, no Memorial Descritivo – Anexo II, nos Projetos Executivos – Anexo 
III, no Cronograma Físico-Financeiro – Anexo IV, nas Normas Básicas de Medicina e Segurança do 
Trabalho para Empresas Contratadas – Anexo V e na Minuta de Contrato – Anexo XIII. 

2.2 – VISITA TÉCNICA 

2.2.1 – Todas as empresas interessadas em participar desta licitação deverão efetuar, 
OBRIGATORIAMENTE, visita técnica prévia para que possam analisar o escopo de reforma, no local 
de realização dos serviços, para constatar as condições de execução e peculiaridades inerentes à 
natureza dos trabalhos. 

2.2.2 – O(s) representante(s) legal(ais) da empresa interessada deverá(ão) nomear um(a) técnico(a) 
capacitado(a) a dirimir as dúvidas e solicitar os esclarecimentos que julgar necessários, por meio de 
documento, com autorização para realizar a visita técnica. 

2.2.3 – Para realizar a visita, a(s) empresa(s) interessada(as) deverá(ao) entrar em contato com a 
Gerência de Administração e Manutenção Predial – GEAMP da BHTRANS, através do telefone: (31) 
3379-5650, e agendá-la para uma das datas previstas no subitem seguinte. 

2.2.4 – As visitas ficam estabelecidas para os dias 14/02/2020 e 20/02/2020. 

2.2.5 – Ao término da visita, a BHTRANS emitirá o Termo de Visita Técnica – Anexo VI, que deverá 
ser incluído no Envelope nº 02 – Documentos para Habilitação, sob pena de inabilitação. 

2.2.6 – Não serão consideradas quaisquer reclamações posteriores, relativas ao desconhecimento 
dos locais e das condições de execução e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos. 

CAPÍTULO 3 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E IMPEDIMENTOS 

3.1 – Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas, legalmente constituídas, que operem 
no ramo pertinente ao objeto licitado, desde que satisfaçam as exigências deste Edital e seus 
Anexos. 

3.2 – A participação nesta licitação estará impedida às pessoas físicas, bem como às jurídicas que, 
na data prevista para a sessão de abertura, encontrarem-se em qualquer uma das seguintes 
situações: 

a) com falência decretada; 

b) em funcionamento sob regime de consórcio; 

c) empresas estrangeiras sem funcionamento no país. 

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

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



 

BHTRANS – PE n.º 01/2020 – Edital – Página 4 de 17 

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

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

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

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

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

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

3.2.1 – Aplica-se a vedação prevista no item 3.2:  

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

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

b.1) dirigente da BHTRANS;  

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

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

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

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

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

3.2.3 – A observância das vedações acima é de inteira responsabilidade da LICITANTE que, pelo 
descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis. 

CAPÍTULO 4 
PROPOSTAS DE PREÇO 

4.1 – A proposta de preço deverá ser encaminhada por meio de Sistema Eletrônico, até a data e hora 
marcadas para sua abertura. 

4.2 – Ao oferecer sua proposta de preço, a LICITANTE deverá preencher, no campo próprio, o 
preço GLOBAL. 

4.2.2 – Os valores deverão ser expressos em moeda corrente do país, Real (R$), com 2 (duas) casas 
decimais. 

4.2.3 – O preço cotado constituirá a única remuneração pela prestação de serviço relativa ao objeto 
licitado, devendo nele estarem incluídos todos os custos e despesas, diretas e indiretas. 

4.3 – No campo “Informações Adicionais” e no(s) anexo(s), quando for o caso, não poderá 
constar qualquer informação que possibilite a identificação da LICITANTE, sob pena de 
desclassificação. 
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4.4 – O encaminhamento da Proposta de Preço pressupõe o conhecimento integral do Termo de 
Referência – Anexo I, do Memorial Descritivo – Anexo II, dos Projetos Executivos – Anexo III, do 
Cronograma Físico-Financeiro – Anexo IV, das Normas Básicas de Medicina e Segurança do 
Trabalho para Empresas Contratadas – Anexo V e atendimento às exigências de habilitação previstas 
neste Edital.  

4.5 – As LICITANTES poderão substituir ou excluir as propostas enviadas até a data e o horário 
definidos para a abertura das propostas. 

CAPÍTULO 5 
SESSÃO PÚBLICA 

5.1 – Na data e hora estabelecidas neste Edital terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico com 
a abertura e divulgação das propostas de preço recebidas, passando a Pregoeira a avaliar sua 
aceitabilidade, mantido o sigilo estabelecido pelo Sistema, não sendo divulgada a razão social das 
LICITANTES. 

5.2 – Somente as LICITANTES com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

5.3 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado no Sistema em primeiro lugar. 

5.4 – A LICITANTE somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no 
Sistema. 

5.5 – Durante a fase de lances, a Pregoeira poderá excluir, a seu critério, lance cujo valor for 
considerado manifestamente inexequível. 

5.6 – Caso a LICITANTE não ofereça lances, permanecerá valendo o valor da proposta eletrônica 
apresentada para efeito da classificação final, observado o disposto no item 5.9. 

5.7 – Havendo desconexão com a Pregoeira no decorrer da etapa de lances, o Sistema Eletrônico 
poderá permanecer acessível às LICITANTES para recepção dos lances. A Pregoeira, quando 
possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

5.7.1 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão 
será suspensa e será reiniciada somente após marcação de nova data e horário que serão 
comunicados às LICITANTES, através do campo “Mensagens”, no link correspondente a este Edital. 

5.8 – O Sistema informará a proposta detentora de menor preço imediatamente após o encerramento 
da etapa de lances. 

5.9 – Conhecido o menor preço, a Pregoeira verificará a participação de microempresas e empresas 
de pequeno porte que poderão se utilizar das prerrogativas previstas nos artigos 44 e 45 da Lei 
Complementar n.º 123/2006. 

5.10 – Não havendo lance(s) ofertado(s) pela(s) LICITANTE(S), a Pregoeira considerará as propostas 
de preço iniciais para julgamento e classificação. Será classificada em primeiro lugar a proposta que 
apresentar o menor preço e que atender às exigências deste Edital e seus Anexos, ressalvadas as 
hipóteses previstas nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006. 

5.11 – A fase para considerações finais e solicitação de amostras, quando exigida no Capítulo 2, será 
aberta pela Pregoeira após o encerramento do lote ou do certame.  

5.12 – As etapas seguintes serão realizadas fora da “Sala de Disputa” através do “Acesso 
Identificado”. 

5.13 – A Pregoeira poderá encaminhar contraproposta diretamente à LICITANTE que tenha 
apresentado o lance de menor preço para que possa ser obtida melhor proposta, bem como decidir 
sobre sua aceitação. 
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5.13.1 – A LICITANTE detentora da proposta de menor preço deverá acessar o campo “Responder 
Contraproposta” imediatamente após a finalização do lote para negociar com a Pregoeira. 

5.14 – Após finalizado o lote, as LICITANTES poderão, a qualquer momento, registrar seus 
questionamentos para a Pregoeira através do próprio Sistema, acessando o “Chat Mensagens” e 
“Enviar Mensagem”. Esta opção estará disponível até o momento que a Pregoeira declarar a 
LICITANTE VENCEDORA do lote. Todas as mensagens constarão no histórico do Relatório de 
Disputa. 

5.14.1 – Os questionamentos formulados pelas LICITANTES serão respondidos no próprio Sistema. 

5.15 – Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital pela Pregoeira, a LICITANTE será 
declarada vencedora. 

5.16 – Se a oferta não for aceitável ou se a LICITANTE desatender às exigências habilitatórias, a 
Pregoeira examinará as ofertas subsequentes e a documentação das LICITANTES, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo a 
respectiva LICITANTE declarada vencedora. 

CAPÍTULO 6 
PROPOSTA DE PREÇO READEQUADA E DOCUMENTOS 

6.1 – Após o encerramento da etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, a detentora 
da melhor oferta deverá encaminhar à Pregoeira: 

6.1.1 – A comprovação da condição de habilitação, apresentando a documentação exigida no 
Capítulo 7 através do e-mail bhtrans.cpl@pbh.gov.br, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
após a convocação, observando: 

6.1.1.1 – Caso a LICITANTE seja cadastrada no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do 
Município de Belo Horizonte – SUCAF, poderá encaminhar apenas a comprovação de seu cadastro 
no SUCAF e os seguintes documentos:  

a) Proposta comercial readequada, em conformidade com o lance eventualmente ofertado, 
observado o disposto no item 6.2 e seus subitens; 

b) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo previsto no Anexo 
IX;  

c) a documentação disposta no item 7.4 a 7.5;  

d) documentação que comprove os poderes de representação dos respectivos signatários 
(Estatuto, Contrato Social, etc.). 

6.1.1.2 – As LICITANTES que não possuírem o cadastro no SUCAF deverão apresentar os seguintes 
documentos:  

a) Proposta comercial readequada, em conformidade com o lance eventualmente ofertado, 
observado o disposto no item 6.2 e seus subitens; 

b) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo previsto no Anexo 
IX;  

c) toda a documentação relacionada no Capítulo 7.  

6.1.2 – A documentação encaminhada conforme subitem 6.1.1 também deverá ser enviada em 
original ou cópia autenticada (ver subitem 7.6.3) em prazo a ser estabelecido pela Pregoeira.  

6.1.2.1 – Os documentos exigidos no subitem anterior deverão ser protocolizados na sala da CPL – 
BHTRANS, até às 17h30 do dia do seu vencimento, em envelope único, hermeticamente fechado, 
contendo em sua face externa os seguintes dizeres: 
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01/2020 

À PREGOEIRA DA BHTRANS 

Proposta de Preço Readequada e Documentos para Habilitação 
Local:              CPL – BHTRANS 
Endereço: Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1 – Buritis 
                          30.455-902 – Belo Horizonte/MG 

Nome/Razão Social do Licitante 
CNPJ 

6.1.2.2 – Os documentos quando enviados por via postal ou equivalente (serviços especializados de 
entrega, transportadoras etc.) somente serão considerados se forem protocolados na CPL – 
BHTRANS até a data e hora definidas no subitem anterior, independentemente da data e horário da 
postagem ou da remessa. 

6.1.2.3 – O envelope será aberto posteriormente pelo Pregoeira para conferência da documentação. 
Caso haja algum documento para ser autenticado, o envelope poderá ser aberto no ato de 
recebimento pela Pregoeira ou Equipe de Apoio, observado o disposto no subitem 7.6.3 do Edital. 

6.1.3 – O descumprimento de quaisquer exigências contidas nos subitens 6.1.1 e 6.1.2 ensejará na 
desclassificação e/ou inabilitação da LICITANTE.  

6.2 – A proposta de preço readequada deverá ser apresentada digitada, com identificação da 
LICITANTE, datada, rubricada em todas as suas páginas, devidamente assinada pelo(s) 
representante(s) legal(ais), contendo todas as informações previstas nos Anexos VIII A e B, 
considerando os prazos e condições abaixo, dela constando: 

a) Preços unitários sem BDI de cada item grafados numericamente; 

b) Preços unitário e total com BDI de cada item grafados numericamente; 

c) Preço global com BDI grafado numericamente e por extenso; 

d) Percentual de BDI grafado numericamente; 

e) Planilha de Composição do BDI; 

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

g) Declaração de que a LICITANTE conhece e concorda com todas as condições estabelecidas 
no Edital e seus Anexos. 

6.2.1 – As propostas que omitirem o prazo previsto na alínea “f” do item 6.2 serão entendidas como 
válidas pelo prazo indicado na referida alínea. 

6.2.1.1 – 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 “f” do item 6.2, este será 
automaticamente prorrogado por igual período, ou seja, prorrogado por mais 60 (sessenta) dias. 

6.2.2 – No Modelo de Proposta Comercial e Composição do BDI – Anexos VIII A e B, as LICITANTES 
deverão preencher apenas as células assinaladas com a cor AMARELA. Os demais campos serão 
calculados automaticamente. O percentual total do BDI será inserido automaticamente após o 
preenchimento completo da Planilha de Composição do BDI – Anexo VIII B. 

6.2.3 – Nos preços unitários deverão ser incluídas todas as despesas necessárias a prestação dos 
serviços, tais como: materiais, mão de obra, equipamentos, transportes, tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciárias, securitários ou fiscais, e quaisquer outras despesas que oneram ou 
possam vir a onerar o objeto.  



 

BHTRANS – PE n.º 01/2020 – Edital – Página 8 de 17 

6.2.4 – A Proposta Comercial deverá ser apresentada PREFERENCIALMENTE conforme modelo 
disposto no Anexo VIII A. 

6.2.4.1 – A Planilha de Composição do BDI – Anexo VIII B não poderá ser alterada pela LICITANTE, 
sob pena de desclassificação. 

CAPÍTULO 7 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

A LICITANTE que ofertar o menor preço deverá apresentar, para fins de habilitação no certame, os 
documentos relacionados a seguir: 

7.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

7.1.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual. 

7.1.2 – 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. 

7.1.2.1 – Os documentos relacionados no subitem 7.1.2 poderão ser substituídos apenas pela última 
alteração, caso seja consolidada. 

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

7.1.4 – 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. 

7.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

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

7.2.2 – Comprovante de Regularidade perante o INSS. 

7.2.3 – Comprovante de Regularidade perante o FGTS. 

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

7.2.5 – Para fins de comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal (subitem 7.2.1) e 
Regularidade perante o INSS (subitem 7.2.2), 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. 

7.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

7.3.1 – Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da empresa LICITANTE (ver 
subitem 7.6.5.1). 

7.4 – CAPACITAÇÃO E IDONEIDADE TÉCNICA 

7.4.1 – Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA em nome da Licitante. 

7.4.2 – Atestado(s) de Capacidade Técnico-operacional, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 
direito público ou privado, comprovando que a LICITANTE prestou serviços de adequação de sistema 
de combate a incêndio e pânico em edificação com área mínima de 5.023,75m² (cinco mil e vinte e 
três vírgula setenta e cinco metros quadrados). 

7.4.2.1 – Os Atestados poderão ter seus quantitativos somados, caso os serviços neles referidos 
tenham sido executados em datas concomitantes. 
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7.4.2.2 – Serão aceitos como comprovantes de capacidade técnico-operacional a Certidão de Acervo 
Técnico – CAT (acompanhado das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica – ART), que 
faça menção à própria LICITANTE como prestadora de serviços, desde que as informações 
constantes desses documentos permitam aferir a similaridade/compatibilidade dos serviços com os 
parâmetros mínimos fixados no subitem 7.4.2. 

7.4.2.3 – Os Atestados deverão conter informações que permitam a identificação do(s) emitente(s) 

7.5 – As seguintes DECLARAÇÕES: 

a) DECLARAÇÃO expressa de que a LICITANTE não emprega trabalhador nas situações 
previstas no art. 7°, XXXIII da CF/88, acrescido pela Lei Federal n.º 9.854/99 e declaração de 
que inexistem fatos impeditivos para sua participação no processo licitatório, assinada pelo(s) 
representante(s) legal(ais) da LICITANTE, conforme modelo constante no Anexo X; 

b) DECLARAÇÃO de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada, assinada 
pelo(s) representante(s) legal(ais) da LICITANTE, conforme modelo constante no Anexo XI, 
quando couber. 

b.1) A LICITANTE que não possuir os pressupostos legais para estar enquadrada como ME, 
EPP ou Equiparada na data da licitação e se beneficiar do tratamento diferenciado, mesmo 
apresentando os documentos indicados no subitem anterior, ficará sujeita às sanções legais, 
considerando que o desenquadramento é um ato declaratório da própria empresa e que ela 
estará descumprindo o art. 3º, §9°, da Lei Complementar nº 123/2006. 

7.6 – INFORMAÇÕES GERAIS 

7.6.1 – A LICITANTE poderá estar habilitada no SUCAF em qualquer linha de fornecimento (material 
e/ou serviços).  

7.6.1.1 – Na hipótese dos documentos indicados na consulta ao SUCAF estarem com os prazos 
vencidos, deverão ser apresentados novos documentos em vigor, observado o disposto no subitem 
7.6.5.1. 

7.6.1.2 – Ocorrendo o previsto no subitem anterior, a Pregoeira ou a Equipe de Apoio fará consulta à 
base de dados do SUCAF para emissão do documento “Situação do Fornecedor”, que deverá 
comprovar a regularidade dos documentos habilitatórios exigidos neste Edital junto aos órgãos 
pertinentes, incluindo o Certificado de Registro Cadastral – CRC. 

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

7.6.2 – 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. 

7.6.3 – 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 Pregoeira ou Equipe de Apoio. 

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

7.6.3.2 – A Pregoeira e/ou Equipe de Apoio poderá efetuar consulta aos sites dos órgãos emissores 
para confirmar a autenticidade dos documentos extraídos pela Internet. 
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7.6.4 – Quaisquer documentos apresentados em língua estrangeira deverão estar acompanhados 
das respectivas traduções oficiais juramentadas, inclusive quanto aos registros. 

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

7.6.5.1 – 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.  

7.6.6 – A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo 
com o previsto neste capítulo inabilitará a LICITANTE, ressalvadas as Microempresas – ME, 
Empresas de Pequeno Porte – EPP e Equiparadas que poderão se utilizar das prerrogativas 
previstas nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006, no artigo 4º do Decreto Municipal nº 
16.535/16 e no art. 11 da Lei Municipal nº 10.936/16, observando as disposições seguintes. 

7.6.6.1 – As ME, EPP e Equiparadas deverão apresentar toda a documentação exigida para 
habilitação, mesmo que estas apresentem alguma restrição fiscal e/ou trabalhista. 

7.6.6.2 – 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, EPP ou Equiparada for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Pregoeira, para regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
negativa. 

7.6.6.3 – A prorrogação do prazo para regularização fiscal e trabalhista dependerá de requerimento 
apresentado tempestivamente pela LICITANTE, devidamente fundamentado, a ser dirigido à 
Pregoeira. 

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

7.6.6.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.6.6.2 ou, se for o 
caso, no subitem 7.6.6.3, implicará decadência do direito à contratação sem prejuízo das sanções 
previstas na legislação pertinente, sendo facultado à Administração convocar as LICITANTES 
remanescentes, observada a ordem de classificação. 

7.6.7 – A não apresentação da Análise Contábil e Financeira, quando exigida no item 7.3, não 
implicará na inabilitação da LICITANTE, uma vez que os índices poderão ser calculados através dos 
dados do Balanço Patrimonial apresentado. 

7.6.8 – Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original 
a ser substituído por cópia reprográfica autenticada ou cópia reprográfica não autenticada, para 
autenticação pela Pregoeira ou Equipe de Apoio. 

CAPÍTULO 8 
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

8.1 – Julgamento das Propostas de Preços: 

8.1.1 – A licitação será julgada pelo MENOR PREÇO GLOBAL, observados os requisitos desta 
licitação e os previstos na legislação pertinente. 

8.1.2 – Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atendam os requisitos deste Instrumento Convocatório; 

b) contenham em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, defeito de linguagem ou 
outros que impossibilitem o julgamento, salvo se, inequivocadamente, tais falhas não 
acarretarem lesões ao direito das demais licitantes, prejuízo à Administração Pública ou não 
impeçam a exata compreensão de seu conteúdo; 
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c) não se refiram a integralidade do objeto, assim considerado o lote; 

d) não atendam às exigências estabelecidas em diligências; 

e) tenham sido baseadas em outra proposta; 

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. 56, inc. III e IV da Lei Federal nº 13.303/16; 

g) não estejam acompanhadas da Planilha de Composição do BDI; 

h) apresentem os preços unitários de cada item acima dos valores unitários máximos 
dispostos no Anexo VII A – Planilha de Preços Máximos; 

i) apresentem os percentuais dos itens da Composição do BDI fora dos intervalos 
admissíveis dispostos na Planilha de Composição do BDI do Anexo VII B;  

j) apresentem o preço global acima do valor máximo estipulado no subitem 8.1.3. 

8.1.3 – O preço global máximo desta licitação é R$ 122.203,31 (cento e vinte e dois mil, 
duzentos e três reais e trinta e um centavos). 

8.1.4 – Será considerado preço inexequível o valor que não venha a ter demonstrada sua viabilidade 
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto desta 
contratação. 

8.1.4.1 – A Pregoeira, a seu critério e com justificado resguardo do interesse público consubstanciado 
no atendimento às necessidades da Administração, poderá solicitar à(s) LICITANTE(S), 
documentação que comprove a exequibilidade da proposta apresentada nos termos do disposto no 
subitem anterior. 

8.1.4.2 – A não apresentação da documentação mencionada no subitem acima, no prazo 
determinado pela Pregoeira, resultará na desclassificação da(s) LICITANTE(S) e incorrerá em 
penalidades conforme previsto no Capítulo 13 deste Edital.  

8.1.5 – Para efeito de julgamento, serão desconsiderados os valores a partir da terceira casa decimal. 

8.1.6 – A Pregoeira, no julgamento da proposta, poderá desconsiderar evidentes falhas formais que 
não afetem o seu conteúdo. 

8.2 – Julgamento da Documentação: 

8.2.1 – Serão consideradas inabilitadas as LICITANTES que tenham descumprido quaisquer das 
exigências habilitatórias deste Edital ou de seus Anexos, ressalvadas as microempresas e empresas 
de pequeno porte cuja regularidade fiscal e/ou trabalhista, mesmo com restrição, deverá ser acatada, 
conforme prerrogativas previstas nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n.º 123/2006. 

8.2.2 – A Pregoeira, no julgamento dos documentos de habilitação, poderá desconsiderar evidentes 
falhas formais que não afetem o seu conteúdo. 

8.3 – Se a proposta de menor preço for desclassificada ou se a LICITANTE for inabilitada, a 
Pregoeira examinará a proposta/lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e a habilitação 
da proponente na ordem de classificação e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta 
que atenda às exigências deste instrumento convocatório, observado o disposto nos artigos 42 a 45 
da Lei Complementar n.º 123/2006. 

8.3.1 – Nesta etapa, a Pregoeira também poderá negociar o preço com a LICITANTE para que sejam 
obtidas melhores condições para a Administração. 
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8.4 – A Pregoeira poderá, caso julgue necessário, submeter a Proposta Comercial Readequada e 
o(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica, quando exigidos no Capítulo 7, para apreciação/análise da 
Gerência de Administração e Manutenção Predial – GEAMP da BHTRANS, mediante parecer 
fundamentado. 

CAPÍTULO 9 
IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

9.1 – IMPUGNAÇÃO 

9.1.1 – Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, qualquer LICITANTE 
poderá impugnar os termos deste Edital, apontando as falhas e irregularidades que o viciariam, 
devendo a BHTRANS, através da Pregoeira, julgar e responder sobre a petição. 

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

a) ser dirigida à Pregoeira; 

b) ser apresentada em uma via, contendo razão social, CNPJ, endereço, telefone e 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 protocolizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada à Av. 
Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte/MG, CEP 30.455-
902, ou encaminhada para o e-mail bhtrans.cpl@pbh.gov.br até às 17h30 do dia de seu 
vencimento. 

9.1.3 – A Pregoeira não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas ou 
outros endereços eletrônicos, caso não tenha sido acusado recebimento pela Pregoeira ou Equipe de 
Apoio e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam recebidas. 

9.1.4 – A apresentação de impugnação após o prazo estipulado no subitem 9.1.1 não a caracterizará 
como tal, recebendo tratamento como mera informação. 

9.1.5 – As impugnações de caráter interpretativo, que não venham a influenciar no entendimento e 
participação de outras empresas, terão suas respostas enviadas apenas ao impugnante via e-mail.  

9.1.5.1 – Caso a decisão da Pregoeira e Equipe de Apoio gere retificação no Edital e/ou Anexos, esta 
será disponibilizada através da internet (www.pbh.gov.br) e publicada no DOM. 

9.1.6 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, e, desde que, a alteração afete a formulação das 
propostas, será designada nova data para realização do certame. 

9.1.7 – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital aquele que, tendo-o aceitado sem objeção, 
venha a apontar, após o prazo indicado no subitem 9.1.1, falhas ou irregularidades que o viciariam, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

9.2 – RECURSOS E CONTRARRAZÕES 

9.2.1 – Dos atos e decisões relacionados com o Pregão, cabe recurso nos seguintes casos: 

a) resultado do julgamento da proposta comercial e/ou da habilitação da LICITANTE vencedora; 

b) anulação ou revogação do Pregão. 

9.2.2 – Até 24 (vinte e quatro) horas após a declaração de vencedor, qualquer LICITANTE, inclusive a 
que tenha tido a sua proposta desclassificada antes da fase de disputa, poderá, de forma motivada, 
manifestar a intenção de interpor recurso de que trata a alínea “a” do subitem 9.2.1, informando em 
campo próprio do Sistema, a síntese de suas razões. 

mailto:bhtrans.cpl@pbh.gov.br
http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
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9.2.2.1 – A falta de manifestação motivada da LICITANTE quanto à intenção de recorrer, dentro do 
prazo, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto à 
LICITANTE declarada vencedora. 

9.2.2.2 – O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

9.2.2.3 – Será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões relacionadas à 
intenção manifestada, ficando as demais LICITANTES, desde logo, intimadas para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão ao término do prazo da recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata aos autos.  

9.2.2.3.1 – Os recursos e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob 
pena de não serem conhecidos: 

a) ser dirigido à Diretora de Finanças e Controle da BHTRANS, aos cuidados da Pregoeira, no 
prazo indicado no subitem 9.2.2.3; 

b) ser apresentado em uma via, contendo razão social, CNPJ, telefone e/ou e-mail e endereço 
da empresa, rubricado em todas as folhas e assinado pelo(s) representante(s) legal(ais), 
devidamente comprovado(s) por meio de contrato social, se sócio, contrato social e 
procuração, se procurador, somente procuração, se pública; 

c) ser protocolizado na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada à Av. 
Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte/MG, CEP 30.455-
902, ou encaminhada para o e-mail bhtrans.cpl@pbh.gov.br até às 17h30 do dia de seu 
vencimento; 

d) 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 Pregoeira 
ou Equipe de Apoio) na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitação, em até 2 (dois) 
dias úteis a contar da interposição dos mesmos. 

9.2.2.3.2 – A Pregoeira não se responsabilizará por recursos e contrarrazões endereçados por outras 
formas ou outros endereços eletrônicos, caso não tenha sido acusado recebimento pela Pregoeira e 
Equipe de Apoio e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam recebidas. 

9.2.2.4 – A falta de manifestação da(s) LICITANTE(S) quanto à intenção de recorrer e/ou a não 
apresentação de suas razões configurará a desistência do direito de recorrer, ficando a Pregoeira 
autorizada a adjudicar o objeto à LICITANTE declarada vencedora. 

9.2.2.5 – Não serão aceitos como recursos as alegações que não se relacionem com a síntese das 
razões indicadas pela LICITANTE.  

9.2.3 – Requisitos/condições para interposição de recursos contra os atos previstos na alínea “b” do 
subitem 9.2.1: 

9.2.3.1 – O recurso deverá ser interposto no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação 
dos atos. 

9.2.3.2 – Deverá ser dirigido à Diretora de Finanças e Controle da BHTRANS, no prazo determinado 
no subitem anterior, por intermédio da autoridade que praticou o ato recorrido, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir 
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida pela autoridade superior, em 
até 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento do recurso. 

9.2.3.3 – A intimação dos atos referidos na alínea “b” do subitem 9.2.1 será feita mediante publicação 
no DOM. 

mailto:bhtrans.cpl@pbh.gov.br
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CAPÍTULO 10 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

10.1 – Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação à LICITANTE 
declarada VENCEDORA, com posterior homologação do resultado pela Diretora de Finanças e 
Controle da BHTRANS. 

10.2 – Impetrado recurso, após decidido e divulgada a decisão, mediante publicação, a Diretora de 
Finanças e Controle da BHTRANS adjudicará o objeto à LICITANTE VENCEDORA e homologará o 
procedimento licitatório. 

10.2.1 – A adjudicação só será realizada pela Diretora de Finanças e Controle da BHTRANS nos 
casos em que, havendo recursos, a Pregoeira mantiver sua decisão. 

10.3 – O Sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes, ficando a mesma disponível para consulta no site 
www.licitacoes-e.com.br. 

10.3.1 – Quando necessário, a Pregoeira e a Equipe de Apoio poderão complementar as informações 
da Ata gerada pelo Sistema do Banco do Brasil por meio de Ata Interna, que será juntada aos autos 
referentes ao certame. 

CAPÍTULO 11 
CONTRATAÇÃO 

11.1 – Após a homologação da presente licitação e adjudicação do seu objeto, a LICITANTE 
vencedora do certame, doravante denominada ADJUDICATÁRIA, será convocada para, no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato competente. 

11.2 – Para fins de contratação, a ADJUDICATÁRIA deverá apresentar à Gerência de Compras, 
Contratos e Licitações – GECOL: 

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

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

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

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

e) Prestação da garantia contratual no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do 
valor global indicado na sua proposta comercial, na forma da Cláusula Décima 
Segunda da Minuta de Contrato – Anexo XIII. 

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

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

11.2.1.1 – 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 
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11.2.1.2 – 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 

11.3 – A recusa injustificada por parte da ADJUDICATÁRIA para a assinatura do Contrato será 
configurado como descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a ADJUDICATÁRIA 
infratora ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor global proposto, 
além de outras sanções legais cabíveis. 

11.4 – O descumprimento do disposto na alínea “c” do item 11.2 será configurado como 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a ADJUDICATÁRIA infratora ao 
pagamento de multa correspondente a 3% (três por cento) do valor global proposto, além de outras 
sanções legais cabíveis. 

11.5 – Não atendendo a ADJUDICATÁRIA à convocação para assinatura do Contrato ou deixando de 
fazê-lo por qualquer motivo a ela imputada, se for do interesse da BHTRANS, convocar-se-á outra 
LICITANTE, segundo a ordem de classificação, caso não haja interesse da Administração na 
realização de nova licitação. 

11.5.1 – Na convocação das LICITANTES remanescentes será observada a classificação final da 
sessão originária do Pregão, devendo a(s) convocada(s) apresentar(em) os Documentos de 
Habilitação, conforme Capítulo 7 e subitem 6.1.2. 

11.6 – O disposto no item 11.3 se aplica também às LICITANTES remanescentes convocadas para 
assinar o Contrato, caso o prazo de validade de sua proposta não tenha exaurido. 

CAPÍTULO 12 
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

12.1 – Sem prejuízo das disposições previstas em lei, obrigar-se-á a Contratada a: 

12.1.1 – Assegurar a boa qualidade do objeto fornecido. 

12.1.2 – Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por danos e prejuízos que causar por 
descumprimento, omissões ou desvios no objeto deste Pregão. 

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

CAPÍTULO 13 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1 – Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, a LICITANTE que convocada dentro do prazo de 
validade da sua proposta, não celebrar o Contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal ficará impedida de licitar e contratar com a BHTRANS e/ou com o Município de Belo 
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Horizonte e será descredenciada do cadastro do SUCAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais, previstas na Minuta de Contrato – Anexo 
XIII. 

13.2 – Aplicar-se-á as penalidades nos termos previstos no Decreto Municipal 15.113/2013, 
destacando-se o disposto no inciso III, artigo 7º no que se refere ao procedimento licitatório, in verbis. 

13.2.1 – Multa de 3% (três por cento) sobre o valor global máximo desta licitação, na hipótese de a 
infratora retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo ou as obrigações 
assumidas, tais como: 

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

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

c) tumultuar a sessão pública da licitação; 

d) descumprir requisitos de habilitação previstos no Capítulo 6, a despeito da declaração em 
sentido contrário;  

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

f) deixar de providenciar o cadastramento junto ao SUCAF, dentro do prazo concedido pela 
Administração Pública, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Administração; 

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

13.3 – Os percentuais e as multas decorrentes do descumprimento contratual estão indicados na 
Minuta de Contrato – Anexo XIII. 

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

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

CAPÍTULO 14 
CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA CONTRATAÇÃO 

As condições de apresentação do faturamento e forma de pagamento estão definidas na Minuta de 
Contrato – Anexo XIII. 

CAPÍTULO 15 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente contratação serão providas por recursos próprios consignados 
no orçamento da BHTRANS à Conta Contábil n.º 313.00.11, Centro de Custo 11020, Funcional 
Programática n.º 26.452.060.2567, Natureza de Despesa 33.90.35, Item 01, Fonte 03.07, Subação 
0001, Unidade Orçamentária 2709 e Unidade Administrativa 1100.  

CAPÍTULO 16 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 – É facultado à Pregoeira ou à autoridade superior: 

a) proceder consultas ou diligências que entender cabíveis, interpretando as normas a favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação; 
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b) relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos para fins de habilitação 
e classificação da proponente, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da 
Proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da licitação; 

c) convocar as LICITANTES para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao 
entendimento de suas propostas.   

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

16.2 – 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. 

16.3 – A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras durante o 
certame e relevar omissões ou erros formais observados na documentação e proposta comercial, 
desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação. 

16.4 – A BHTRANS poderá prorrogar, por conveniência exclusiva e a qualquer tempo, os prazos 
dispostos no Capítulo 6. 

16.5 – Nenhuma indenização será devida às LICITANTES pela apresentação da documentação ou 
elaboração das propostas de que trata o presente Edital. 

16.6 – Caberá à LICITANTE acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, ficando responsável 
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da não observância de quaisquer mensagens 
emitidas no Sistema ou de sua desconexão. 

16.7 – Os termos dispostos neste Edital e os constantes dos demais Anexos completam-se entre si, 
reportando um instrumento ao outro em caso de dúvidas ou omissões. 

16.8 – Para atender a seus interesses, a BHTRANS reserva-se o direito de alterar quantitativos, sem 
que isto implique alteração dos preços unitários ofertados. 

16.9 – Todos os procedimentos relativos à presente licitação, inclusive quanto aos casos omissos, 
subordinam-se aos princípios e às disposições contidos nas legislações mencionadas no preâmbulo 
deste Edital.  

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

 
 
 

Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2020. 
 
 
 
 
 
 

Patrícia Passeli 
Diretora de Finanças e Controle  

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

 
 
 

Endereço: Av. Eng.º Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1 – Bairro Buritis 
30.455-902 – Belo Horizonte – MG 

Telefone: 0 XX  31 3379-5591 
Site: www.pbh.gov.br 

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

1 – OBJETIVO 

1.1 – Este Termo de Referência constitui peça integrante e inseparável do respectivo procedimento 
licitatório e tem como objetivo estabelecer o conjunto de elementos necessários e suficientes, com 
nível de precisão adequado para caracterizar a contratação de serviços comuns de Engenharia, com 
o fornecimento de materiais, peças, insumos e mão de obra para a execução dos serviços de reforma 
e adequação, objeto da licitação. 

1.2 – Em caso de possíveis dúvidas decorrentes de conflitos entre o projeto de engenharia, a planilha 
orçamentária, o memorial descritivo e as especificações técnicas, prevalecerá o que estiver 
contemplado nos seguintes elementos e nesta ordem: 

1.1.1. Projeto básico/executivo de Engenharia 
1.1.2. Memorial Descritivo e as Especificações Técnicas 
1.1.3. Caderno de Encargos da SUDECAP 3ª/4ª edições 
1.1.4. Planilha Contratual. 

2 – OBJETO 

2.1 – Prestação de serviços comuns de engenharia para adequação do sistema de combate a 
incêndio e pânico da Estação de Integração São Gabriel, em atendimento à legislação atual do Corpo 
de Bombeiros Militar de Minas Gerais – CBM/MG. 

2.1.1 – A prestação dos serviços objeto desta licitação compreende a execução das seguintes 
atividades: interligação da rede de hidrantes da estação com o anexo administrativo, interligação via 
aérea da rede de hidrantes da estação com o hidrante de recalque, reposicionamento dos acionados 
manuais do sistema de alarme, implantação de caixas de hidrantes, adequação de bacia de 
contenção do gerador, implantação de sinalização por placas e pintura de piso, reativação da central 
de alarmes e implantação de cadeados de segurança. 

2.2 – Os serviços objeto desta licitação estão detalhados no Memorial Descritivo – Anexo II e deverão 
seguir os Projetos Executivos – Anexo III, obedecendo ao planejamento previsto no Cronograma 
Físico-Financeiro – Anexo IV. A execução dos serviços deverão ainda atender as especificações 
técnicas constantes do Caderno de Encargos da SUDECAP, bem como também as normas da ABNT 
e de todas aquelas mencionadas neste Termo de Referência. 

2.3 – Os serviços deverão ser prestados no seguinte local: 

• Estação de Integração São Gabriel – Av. Cristiano Machado, 5.600 – São Gabriel 
 

2.4 – Os projetos executivos e respectivas ART encontram-se no Anexo III, de acordo com a relação 
anotada abaixo: 

PROJETO REFERÊNCIA 

ENT-12-02-2019_050-2015-F01-R01 
DETALHES, QUADRO DE ÁREAS, SITUAÇÃO, ANEXO 
F.8, TABELA A, LEGENDA GERAL 

ENT-12-02-2019_050-2015-F02-R01 TÉRREO 

ENT-12-02-2019_050-2015-F03-R01 TÉRREO 

ENT-12-02-2019_050-2015-F04-R01 TÉRREO 

ENT-12-02-2019_050-2015-F05-R01 TÉRREO 

ENT-12-02-2019_050-2015-F06-R01 TÉRREO 

ENT-12-02-2019_050-2015-F07-R01 
MEZANINO, CAIXA D’ÁGUA, BARRILETE, CORTE 
ESQUEMÁTICO 
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2.5 – A BHTRANS fornecerá parte dos materiais para a realização dos serviços, conforme relação a 
seguir: 

a) 6 (seis) unidades de Joelho metálico, em ferro galvanizado, 90 graus, bitola de 2.1/2 
polegadas. 

b) 56 (cinquenta e seis) unidades de Luva metálica, em ferro galvanizado, simples, bitola de 
2.1/2 polegadas. 

c) 1 (uma) unidade de Tampão metálico, em ferro galvanizado, bitola de 2.1/2 polegadas. 
d) 3 (três) unidades de Tê metálico, em ferro galvanizado, simples, bitola de 2.1/2 polegadas. 
e) 28 (vinte e oito) unidades de Tubo metálico, em aço galvanizado, chapa 18, bitola de 2.1/2 

polegadas, com rosca nas extremidades. 
f) 20 (vinte) unidades de Abraçadeira em ferro galvanizado, tipo " u " vergalhão, bitola de 2.1/2 

polegadas, com porcas. 
g) 4 (quatro) unidades de Cantoneira em aço SAE 1020, abas iguais, 1/8 polegada de 

espessura, 2 polegadas, 6 m de comprimento. 
h) 3 (três) unidades de Tinta esmalte sintético, brilhante, cor vermelha, lata com 3,6 litros. 

2.6 – A LICITANTE deverá analisar todo o material técnico disponibilizado neste edital, considerando 
os serviços a executar e o prazo previsto, listando erros, falhas e omissões que por ventura 
encontrar. O FISCAL DO CONTRATO, durante a prestação dos serviços, não aceitará da 
CONTRATADA reclamações quanto ao projeto, documentos técnicos e planilha estarem 
inviabilizando o cumprimento do prazo, preço e qualidade contratados. 

3 – DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

3.1 – A BHTRANS tem sido notificada pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBM/MG), e pelo 
Ministério Público, por estar com edificações em situação irregular, por falta de Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiro - AVCB.  

3.1.1 – Para a solicitação do AVCB, o projeto deverá estar totalmente implantado, atendendo às 
normas vigentes, sob o risco da não aprovação após a realização de vistoria do CBM/MG, o que torna 
obrigatória a realização de obras para adequação conforme previsto em projetos. 

3.1.2 – A contratação visa adequação e regularização das edificações à legislação específica para 
Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico - PCIP, emitida pelo CBM/MG, e normas técnicas da 
ABNT, sendo necessária para obtenção do AVCB. 

3.2 – Os serviços referenciados neste Termo de Referência, dadas as suas características, pautadas 
em especificações usuais de mercado e detentoras de padrões de desempenho e qualidade 
objetivamente definidos neste Termo de Referência, enquadram-se no conceito de serviços comuns, 
conforme definido no parágrafo único, do art. 1º, da Lei nº 10.520/2002. 

3.3 – Em alguns itens da planilha consta a expressão “obra”. Todavia, são itens padronizados pelas 
planilhas oficiais (SUDECAP, SETOP, SINAPI), o que inviabiliza, operacionalmente, a mudança da 
expressão. Portanto, mesmo constando tais expressões, não há descaracterização do objeto como 
serviço comum de engenharia. 

4 – DAS NORMAS DE EXECUÇÃO 

4.1 – Os serviços objeto desta licitação seguirão rigorosamente as determinações relativas a 
edificações e infraestrutura, constantes do Caderno de Encargos da SUDECAP 3ª/4ª edição, 
conforme art. 42, § 5º, do Decreto Municipal 10.710/2001, bem como também as normas da ABNT 
pertinentes aos serviços a executar, objeto da presente licitação. 

4.2 – O Caderno de Encargos da SUDECAP 3ª/4ª edição está disponível na versão digital de acordo 
no portal da PBH na Internet, no endereço eletrônico: 
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?app=sudecap. 

ENT-12-02-2019_050-2015-F08-R01 
TÉRREO (ANEXO), CORTE A-A, CORTE B-B, CORTE 
C-C 

ENT-12-02-2019_050-2015-F09-R01 DIAGRAMA ISOMÉTRICO DE HIDRANTES, DETALHE A 

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?app=sudecap
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4.2.1 – O apoio técnico ao Caderno de Encargos da SUDECAP é de responsabilidade da Divisão de 
Normas e Padrões – DVNOP, da SUDECAP – localizada na Rua dos Guajajaras, 1107 - Lourdes, 
Belo Horizonte - MG, tel.: (31) 3277-8044. 

4.2.2 – A Contratada deverá manter uma cópia impressa ou digital do Caderno de Encargos da 
SUDECAP 3ª/4ª edição na instalação de apoio dos serviços e outra, impressa, para uso no campo. 

4.3 – A Contratada e eventuais subcontratadas deverão executar os serviços considerando sempre 
os requisitos de Segurança do Trabalho adequados, seguindo a Lei 6.514/77, as Normas 
Regulamentadoras da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e as normas da ABNT. 

4.4 – A Contratada e eventuais subcontratadas deverão executar os serviços considerando sempre 
os requisitos ambientais adequados, seguindo a legislação ambiental vigente (Federal, Estadual e 
Municipal), as Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e as normas da 
ABNT. 

4.5 – A Contratada deverá fazer duas ART, uma em nome de quaisquer dos seus responsáveis 
técnicos constantes da Certidão de Registro da Pessoa Jurídica junto à entidade profissional 
competente, e outra em nome do engenheiro que efetivamente executará o serviço. Caso o RT geral 
da empresa seja o engenheiro que efetivamente comandará o serviço, a segunda anotação fica 
naturalmente suprida. 

4.6 – Os serviços serão executados no período diurno, de segunda a sexta-feira, das 07 até às 17 
horas. 

5 – EQUIPE TÉCNICA 

5.1 – A Contratada disponibilizará a equipe técnica que executará os serviços. 

5.2 – O engenheiro responsável técnico pela execução dos serviços, desde o início até a sua 
conclusão, será, obrigatoriamente, o integrante do quadro permanente da Contratada. Caso seja 
necessário, a substituição poderá ser feita por outro profissional desde que atenda às mesmas 
qualificações exigidas no Edital de licitação e que seja aprovado pelo Fiscal do contrato. 

5.3 – Os serviços deverão atender ao dimensionamento dos SESMT – Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - conforme a NR04 da Portaria 3214/78 do 
Ministério do Trabalho. 

5.4 – O Fiscal poderá exigir da contratada a substituição de qualquer membro que justificadamente 
não tenha desempenho profissional condizente com os serviços. 

5.5 – Todos os funcionários deverão trabalhar uniformizados na data da emissão da Ordem de 
Serviço. 

6 – DOCUMENTOS EXIGÍVEIS APÓS A CONTRATAÇÃO 

6.1 – A Contratada deverá apresentar à GEAMP no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da 
ordem de serviço, o programa de acompanhamento do empreendimento, completo, que apresente 
etapas/atividades detalhadas por semanas. O programa deverá contemplar também o cronograma de 
mão de obra e equipamentos a serem utilizados no empreendimento. O cronograma físico financeiro 
deverá ter os seus respectivos percentuais físicos em concordância com a proposta. Deverão estar 
incluídos nesse cronograma o prazo de elaboração e entrega dos itens a seguir relacionados: 

a) Anotação de Responsabilidade Técnica 
b) Abertura do certificado de matrícula no INSS 

6.2 – A Contratada deverá observar o prazo do parágrafo 1º do art. 28 da Resolução nº 1.025/2009 
do CONFEA para o registro da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, e o prazo dos insc. I e 
II, do art. 2º da Resolução nº 91/2014 do CAU/BR para Registro de Responsabilidade Técnica – RRT 
no âmbito da Arquitetura e Urbanismo. 

6.3 – Havendo erros, omissões ou não conformidades nesta documentação, serão informados à 
Contratada para correção. Após verificados, os documentos serão devolvidos.  

6.4 – A Contratada ficará sujeita à multa, conforme disposto no contrato a partir do momento que não 
cumprir prazo de qualquer atividade contratual. 
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7 – PLANEJAMENTO GERENCIAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1 – Na data de emissão da ordem de serviço - OS, a BHTRANS promoverá uma reunião para 
apresentação da Fiscalização e orientações a respeito dos procedimentos de acompanhamento da 
execução dos serviços. 

7.2 – A CONTRATADA deverá preencher o Diário de Obras conforme modelo fornecido pela 
FISCALIZAÇÃO, que será o documento adequado para comunicação de todos e quaisquer fatos, 
solicitações, análise, avaliações, etc., referentes à execução da obra e cumprimento do contrato. Este 
diário deve ter todos os dias a assinatura do engenheiro responsável pela obra da CONTRATADA, e 
no máximo 2 (dois) dias úteis após, a assinatura do FISCAL com relatos e respostas, se for o caso. 

8 – INSPEÇÃO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1 – É obrigatório que a Contratada desenvolva os seus trabalhos balizada em um Sistema de 
Qualidade, estruturalmente organizado, com definições claras das responsabilidades internas, 
competências e procedimentos adotados na execução dos serviços, voltados para a garantia de 
gestão da qualidade. Preferencialmente, o sistema de Qualidade a ser adotado deverá ser 
estruturado em conformidade com a série de normas NBR ISO 9001/2015 - "Normas de Gestão e 
Garantia da Qualidade". Para a prestação dos serviços a Contratada seguirá todas as determinações 
do Caderno de Encargos da SUDECAP 3ª/4ª edição. 

8.2 – O início de cada serviço estará condicionado à prévia aprovação pela BHTRANS dos 
procedimentos e metodologia de execução e inspeção de serviços, bem como dos respectivos 
procedimentos de especificação e inspeção de materiais, os quais deverão ser condizentes com o 
Caderno de Encargos da SUDECAP 3ª/4ª edição. 

8.3 – Registros dos serviços executados 

8.3.1 – Registro fotográfico: Deverá ser elaborado registro fotográfico periódico, a fim de capturar 
imagens do desenvolvimento dos serviços que estejam em execução e apontados na medição. O 
ponto de captura das imagens deve mostrar a visão mais abrangente do canteiro e frentes de serviço, 
visando esclarecer questionamentos futuros sobre métodos executivos, sequência das atividades, 
equipamentos e mão de obra envolvidos. 

8.3.2 – A entrega do relatório fotográfico é condicionante para a medição dos serviços no período, 
sendo obrigatória apresentação dos arquivos de imagem em formato JPG em mídia eletrônica e 
impressos.  

8.3.3 – O número de fotos serão determinados pelo Fiscal e deverão apresentar a data e horário em 
que foram capturadas. A periodicidade será semanal, podendo ser solicitado pelo fiscal redução 
deste prazo para etapas específicas. 

9 – INSTALAÇÃO DE APOIO 

9.1 – A CONTRATADA deverá apresentar o projeto de implantação do canteiro de obras, observando 
as exigências da Lei 6.514/77, das Normas Regulamentadoras da Portaria nº 3.214/78 do Ministério 
do Trabalho e do Caderno de Encargos da SUDECAP 3ª/4ª edição, no que diz respeito ao refeitório, 
instalações sanitárias, vestiário e bebedouros para os operários, estabelecendo os fluxos principais 
de trânsito de materiais, pessoal e equipamentos.  

9.1.1 – O canteiro de obras poderá ser montado em containers a serem instalados internamente na 
estação em local a ser indicado pela BHTRANS. 

10 – FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1 – A Fiscalização da prestação dos serviços será exercida por um representante da Contratante, 
devidamente nomeado pela BHTRANS através de publicação no Diário Oficial do Município (DOM), 
ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços, de tudo dando 
ciência à Contratada, como também auxiliar no planejamento executivo, além de poder sustar, 
recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer serviços, com ou sem o fornecimento de materiais ou 
peças, que não estejam de acordo com as normas, especificações e técnicas usuais.  
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10.2 – A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade resultante de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios, emprego de material impróprio, ou de qualidade inadequada. A ocorrência de fatos dessa 
espécie não implicará em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos. 

10.2.1 – A Contratada poderá questionar detalhes dos serviços em execução ou executados, 
materiais em utilização ou já utilizados, sujeitando-os à análise e aprovação. 

10.2.2 – Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 
serviços, a Contratante reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 
serviços, diretamente por Fiscais e substitutos designados. 

11 – MEDIÇÕES 

11.1 – Os serviços / materiais serão medidos mensalmente, conforme executados e de acordo com o 
Cronograma Físico-Financeiro, conforme Anexo IV, detalhado entregue pela Contratada. As 
medições serão elaboradas tendo em vista os serviços executados no período do dia 16 do mês 
anterior até o dia 15 do mês em curso, pelo Fiscal do Contrato, com a participação da Contratada, 
sendo formalizadas e datadas no último dia de cada mês. 

11.2 – Serviços não aceitos pela Fiscalização da Contratante não serão objeto de medição. 

11.3 – Em nenhuma hipótese poderá haver: 

a) Antecipação de medição de serviços; ou 
b) Medição de serviços sem a devida cobertura contratual. 

11.4 – A liberação do processamento da medição inicial ficará vinculada à entrega: 

11.4.1 – da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, no CREA/MG e/ou Registro(s) de 
Responsabilidade Técnica – RRT, no CAU/MG, dos serviços; 

11.4.2 – da apresentação da documentação de segurança, relacionada no item 6 deste Termo de 
Referência (Documentos Exigíveis após a Contratação); 

11.4.3 – da apresentação do Certificado de Matrícula junto ao INSS, para os serviços em referência. 

11.5 – A liberação do pagamento das medições estará condicionada à: 

11.5.1 – Total conformidade com as exigências referentes à Segurança e Saúde Ocupacional; 

11.5.2 – Comprovação, por antecipação e mensalmente, dos recolhimentos do FGTS, devidamente 
acompanhados de relação nominal de empregados alocados no(s) serviço(s) (Guia do FGTS), bem 
como de todos os encargos trabalhistas, se for o caso; 

11.5.3 – Demonstração de recolhimento do ISS; e 

11.5.4 – Registro do SUCAF ativo e atualizado. 

12 – DAS NORMAS PARA RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

12.1 – Durante a execução dos trabalhos a Fiscalização fará recomendações de adequações e/ou 
correções de serviços executados ou em execução, dando ciência das mesmas à Contratada, bem 
como orientações quanto à limpeza do local, conforme CADERNO DE ENCARGOS da SUDECAP, 
para o recebimento definitivo dos mesmos quando da conclusão dos trabalhos. 

12.2 – Quando do término dos trabalhos, a Contratada deverá formalizar a conclusão dos serviços 
para o Fiscal, que deverá agendar, em até 7 (sete) dias corridos contados da formalização, vistoria 
técnica dos serviços em conjunto com os membros da comissão designada para tal. 

12.2.1 – A vistoria deverá contar com a presença do responsável técnico da Contratada. 

12.3 – A comissão de recebimento e a Contratada farão uma vistoria em todos os serviços 
executados e materiais aplicados. Concluída a vistoria, a comissão de recebimento emitirá o relatório 
de vistoria informando quais os serviços/materiais aceitos e quais serviços/materiais que deverão ser 
corrigidos, substituídos ou reparados. 
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12.4 – A Contratada deverá tomar as providências necessárias, imediatamente, para reparar ou 
substituir, conforme orientação da comissão. Concluídas as correções, a comissão verificará se os 
serviços/materiais serão aceitos ou não. Quando todos os reparos forem executados e aceitos pela 
comissão, esta concluirá o relatório de vistoria e, tendo a Contratada cumprido todas as obrigações 
pertinentes ao contrato, a comissão emitirá o "Termo de Recebimento Provisório – TRP. 

12.5 – Decorridos 90 (noventa) dias da data do TRP e desde que a Contratada tenha corrigido, às 
suas expensas, eventuais defeitos e vícios constatados nesse período, a comissão de recebimento 
emitirá o "Termo de Recebimento Definitivo" - TRD. 

12.6 – Caso o empreendimento não possa ser recebido definitivamente, o FISCAL tomará as 
providências cabíveis, inclusive de estorno das medições do que não foi aceito pela comissão. 

12.7 – A garantia da execução dada pela Contratada, conforme art. 70 da lei 13.303/2016 e artigo 63, 
parágrafo segundo, do Decreto 10.710, será liberada após a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO 
DEFINITIVO, mas a responsabilidade da Contratada permanece nos termos do Código Civil. 

13 – OUTRAS INFORMAÇÕES 

13.1 – Destinação Final de Resíduos Sólidos: É de responsabilidade da Contratada o recolhimento, 
triagem, transporte e destinação adequada dos resíduos, independente da natureza desses. No preço 
a ser ofertado para o item “TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA - 
CAÇAMBA 5m³” deverão estar incluídos também os custos inerentes à disposição adequada 
conforme exigências ambientais. 

13.1.1 – O local da disposição final dos materiais escavados deverá ser em um centro de tratamento 
de resíduos devidamente licenciado pelos órgãos ambientais responsáveis legalmente e considerado 
no orçamento dos serviços. Sempre que houver necessidade de mudança de local de disposição 
final, obrigatoriamente será realizada a comparação dos preços do binário composto pelos itens de 
“Destinação Final de Resíduos Sólidos da Construção Civil (FICHA) e transporte de materiais de 
qualquer natureza (DMTXM³)”, adotando-se o binário que proporcionar o menor custo total para o 
Município de Belo Horizonte. 

13.1.2 – A Fiscalização, ou a Contratada com anuência da Fiscalização, poderão propor a mudança 
de local, sempre levando em conta os aspectos técnicos, legais, ambientais, e o menor custo para o 
Município. 

13.2 – Combate ao mosquito Aedes aegypti e demais vetores: A Contratada deverá manter a 
instalação de apoio e o local de execução dos serviços sem lixos e acúmulo de água, evitando a 
proliferação do mosquito Aedes aegypti e demais vetores. 

14 – MATRIZ DE RISCO 

 

ITEM NATUREZA 
DESCRIÇÃO DO 

RISCO 
CONSEQUÊNCIA RESPONSABILIDADE 

1 OPERACIONAL 
Ocorrência de acidente 
de trabalho durante a 
prestação do serviço. 

Impacto negativo na 
imagem da BHTRANS. 
Paralisação do serviço 

Contratada 

2 OPERACIONAL 
Falência da Contratada 
durante a vigência do 

Contrato. 

A BHTRANS não ter o 
serviço prestado. 

Contratada 

3 OPERACIONAL 

Identificação de serviço 
adicional em razão de 
caso fortuito ou força 

maior. 

Limitação na prestação 
do serviço. 

BHTRANS 
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4 OPERACIONAL 

Contratada 
responsabilizar a 

BHTRANS pelos custos 
indiretos para a 

prestação dos serviços 
(mão de obra, 

transporte, etc.) 

Desgaste no 
relacionamento com 

fornecedor, não 
pagamento de valores 

cobrados 
indevidamente, 

acionamento judicial. 

Contratada 

5 OPERACIONAL 

Funcionários 
responsáveis pelo 
serviço não serem 

suficientemente 
capacitados. 

Atraso na obra. Contratada 

6 OPERACIONAL 

Interrupção dos serviços 
por pedido dos 
funcionários da 

BHTRANS devido ao 
barulho. 

Atraso na obra. BHTRANS 

7 OPERACIONAL Risco de chuva. Atraso na obra. BHTRANS 

15 – SUBCONTRATAÇÃO 

15.1 – A subcontratação do objeto será admitida, no limite de 30% (trinta por cento), quando houver 
razões de ordem técnica que a justifique, mediante prévia autorização da BHTRANS e não será 
admitida para os itens para os quais, como requisito de habilitação técnico operacional, foi exigida 
apresentação de atestados que comprovassem execução de serviços com características 
semelhantes. O limite foi estipulado em respeito à natureza intuitu personae do contrato. 

15.2 – No caso de eventual subcontratação, esta deverá se dar preferencialmente com 
microempresas ou empresas de pequeno porte, salvo expressa justificativa da BHTRANS. 

16 – DEMAIS CONDIÇÕES 

As demais condições como critérios de julgamento, documentos de habilitação e outras encontram-se 
definidas no Edital e seus Anexos. 
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ANEXO II 

MEMORIAL DESCRITIVO 
(Este Anexo contém 10 páginas incluindo esta capa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJETO  DE  PREVENÇÃO  E  COMBATE  A  INCÊNDIO 
 

OBRA     : Estação Move São Gabriel 

LOCAL   : Avenida Cristiano Machado, nº 5590, Bairro São Paulo, Belo Horizonte – MG. 

CLIENTE:EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE S/A 

 

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO 

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 

 

01- NORMAS 

 

a. Lei 14130 de 19/12/2001, regulamentada pelo Decreto 44.746 de 29/02/2008, modificado 

pelo Decreto 46.595/2014; 

 

b. Instrução Técnica n° 08 do CBMMG de Julho 2017 – Saídas de Emergência em edificações; 

 

c. Instrução Técnica n° 13 do CBMMG de Janeiro 2006 – Iluminação de Emergência; 

 

d. Instrução Técnica n° 14 do CBMMG de Julho 2017 – Alarme de incêndio; 

 

e. Instrução Técnica nº 15 do CBMMG de Julho 2017 – Sinalização de emergência. 

 

 

02- DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS 

  

2.1 - Pavimento Térreo  

 

2.1.1 – Plataforma 01 

 

a. Lotação = 01 pessoa por 3 m² = Área ÷ 3 = 1.500,00 m² ÷ 3 = 500  pessoas; 

                                    

b. Largura da saída = 500 pessoas = 5 unidades de passagem; 

                                        100    

 

c. Largura necessária = 5 x 55 = 275 cm; 

 

2.1.2 – Plataforma 02  

 

a. Lotação = 01 pessoa por 3 m² = Área ÷ 3 = 1.552,00 m² ÷ 3 = 517,33  518  pessoas; 

 

b. Largura da saída = 518 pessoas = 5,18  6 unidades de passagem; 

 100    

 

c. Largura necessária = 6 x 55 = 330 cm; 

 

2.1.3 – Plataforma BRT 

 

a. Lotação = 01 pessoa por 3 m² = Área ÷ 3 = 2.555,96 m² ÷ 3 = 851,98  852 pessoas; 

 

 

 



b. Largura da saída = 852 pessoas = 8,52  9 unidades de passagem; 

 100    

 

c. Largura necessária = 9 x 55 = 495 cm; 

 

2.1.4 – População Total do Pavimento 

 

a. Lotação = População Plataforma 01 + População Plataforma 02 + População Plataforma 

BRT; 

 

b. Lotação = 500 + 518 + 852 = 1870 pessoas; 

 

c. Número de unidades de passagem necessária = UP Plataforma 01 + UP Plataforma 02 + 

UP Plataforma BRT; 

 

d. Número de unidades de passagem necessárias = 5 + 6 + 9 = 20 UP; 

 

e. Cada unidade de passagem = 55 cm; 

 

f. Largura necessária = 20 x 55 = 1100 cm; 

 

g. Largura adotada = As plataformas são abertas em todas as direções, permitindo 

assim a saída de emergência de maneira direta para os logradouros públicos (área 

descoberta). 

 

2.2 – Mezanino  

 

2.2.1 – Área de Apoio 

 

a. Lotação = 01 pessoa por 7 m² = Área ÷ 7 = 592,95 m² ÷ 7 = 84,70  85 pessoas; 

 

b. Largura da escada/rampa = 85 pessoas = 1,13  2 unidades de passagem; 

              75    

c. Cada unidade de passagem = 55 cm; 

 

d. Largura necessária = 2 x 55 = 110 cm; 

 

2.2.2 – Área das Catracas  

 

a. Lotação = 01 pessoa por 3 m² = Área ÷ 3 = 2.375,77m² ÷ 3 = 791,92  792 pessoas; 

 

b. Largura da escada/rampa = 792 pessoas = 10,56  11 unidades de passagem; 

              75    

c. Cada unidade de passagem = 55 cm; 

 

d. Largura necessária = 11 x 55 = 605 cm; 

 

2.2.3 – População Total do Pavimento 

 

a. Lotação = População da Área Técnica + População da Área das Catracas 

 



b. Lotação = 85 + 792 = 877 pessoas; 

 

c. Número de unidades de passagem necessária = UP da Área Técnica + UP da Área das 

Catracas; 

 

d. Número de unidades de passagem necessárias = 2 + 11= 13 UP; 

 

e. Cada unidade de passagem = 55 cm; 

 

f. Largura necessária = 13 x 55 = 715 cm; 

 

g. Largura adotada = 212 + 215 + 225 + 220 + 232 + 232 = 1336 cm; 

 

h. Contagem pelo nº de UP = 3 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 23UP; 

 

04- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA  

 

A edificação utiliza um grupo motogerador de energia para alimentar toda a edificação caso haja 

queda de energia. O grupo motogerador foi dimensionado no projeto de instalações elétricas, com 

base na NBR 10898 da ABNT, atendendo no mínimo as seguintes exigências: 

 

a) Partida em 12 segundos após a falta de energia. 

b) Autonomia: 20 horas. 

c) Marca: MWM WEG 

d) Potência: 260 KVA /  

e) Voltagem: 110/220  

i)  Tanque de combustível: 400 litros. 

 

05- SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 

Nas rotas de fuga, foram projetadas placas com inscrições de orientação e salvamento, conforme 

tabela “A” constante no projeto. 

 

06- ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 

 

OBJETIVO 

 

O Sistema de Alarme de Incêndio tem por objetivo alertar as pessoas em tempo hábil, para que 

elas possam abandonar o prédio em condições de segurança.  

 

DESCRIÇÃO DO SISTEMA 

 

O Sistema será constituído basicamente por acionadores manuais e sirenes eletrônicas comuns e de 

longo alcance, todos a serem interligados ao painel de comando e alarme da central a ser instalado 

na sala de vigilância da estação. 

O Sistema será dotado de fonte de alimentação de emergência, constituída por baterias destinadas 

a manter o funcionamento dos equipamentos na falta de energia elétrica normal (VCA). As 



baterias deverão ter capacidade para manter o sistema por 24 horas em supervisão e 15 minutos 

em alarme. 

 

LÓGICA DE FUNCIONAMENTO 

 

O Sistema será monitorado por acionadores manuais. Em caso de incêndio serão atuados um ou 

mais elementos, que enviarão um sinal elétrico ao painel de comando do alarme inteligente, que 

imediatamente identificará e sinalizará o evento enviando um sinal elétrico às sirenes localizadas 

estrategicamente, alertando os ocupantes da edificação para a evacuação e as providências 

necessárias. 

No sistema de alarme de incêndio serão instaladas 03 (três) sirenes de longo alcance, além das 

demais sirenes constantes no projeto, sendo a sua pressão sonora mais elevada em relação às 

demais sirenes (comuns). Esta medida será adotada com a finalidade de tornar os avisos mais 

audíveis. 

 

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA 

 

a- Acionadores Manuais 

 

Tipo Alavanca – Instalados em pontos estratégicos para permitir o rápido acionamento do 

sistema em caso de incêndio. 

 

b- Sirenes 

 

Sirenes eletrônicas audiovisuais, de 12 a 24 Vcc – Distribuídas estrategicamente para indicar a 

condição de incêndio. 

Sirenes eletrônicas audiovisuais de longo alcance, de 12 a 24 Vcc, com decibéis superiores às 

sirenes audiovisuais comuns – Distribuídas estrategicamente para indicar a condição de 

incêndio. 

 

c- Painel Central 

 

Painel inteligente de comando e alarme para até 04 laços, sendo que cada saída comporta até 32 

endereços. Fornecerá alarmes sonoros e visuais, indicando a área que se encontra em 

emergência. Alimentação elétrica em 110 Vcc, executada em circuito independente. Possui um 

conjunto de baterias 24 Vcc com carregador flutuador destinado a alimentar o sistema de 

alarme quando ocorrer falta de energia elétrica na rede normal. As baterias deverão ter 

capacidade para manter o sistema por 24 horas em supervisão e 15 minutos em alarme. 



 

O painel deverá sinalizar também: 

 

 Painel energizado; 

 Falta de corrente alternada; 

 Falta de corrente contínua; 

 Sobrecorrente; 

 Inspeção de todos os circuitos. 

 

d- Fiação 

 

Toda a fiação do sistema deverá ter isolamento anti-chama e será protegida por eletrodutos em 

PVC, semi-rígidos, embutidos nas paredes e galvanizados nas áreas aparentes, fixados de 

acordo com as normas, devendo ter identificação em anilhas (marcadores) no interior das caixas 

de passagem e do painel central. 

 

 

 

 

 

 

         Belo Horizonte, 12 de Abril de 2019. 

 

 

 

________________________________________ 

GERALDO FÉLIX DE MOURA, Eng. Civil 

CREA: 32.385/D-MG. 



X
X

X XXXXX
XX X

Data: ____/____/______ Data: ____/____/______
Ass. Analista: Ass. Ch.S. Análise:

NOTA:- A projeção das medidas descritas neste anexo são de responsabilidade do autor do projeto (Responsável Técnico),signatário deste documento.- O proprietário/ empreendedor é responsável pela manutenção das medidas descritas neste anexo em perfeitas condiçõesde utilização.- Ao Corpo de Bombeiros cabe o reconhecimento das medidas descritas neste anexo, considerando as informações prestadaspelo Responsável Técnico acerca da edificação ou área de risco.

Amaz. de líquidos e gases inflamáveis/combustíveis: (  ) Tanques (  ) Cilindros - Volume: ________ m³

Iluminação de emergência Escada PressurizadaControle de fumaçaSPDA
6. RISCOS ESPECIAISTúneis: Extensão Fogos de artifício

Detecção de incêndio

* Apresentar quando da renovação de AVCB.

Armazenamento de produtos perigosos Outros (especificar)

Ass. do RT: Ass. Proprietário/Resp. uso:

Controle de Materiais de AcabamentoOutros (especificar) Outros (especificar)
Gás Liquefeito de Petróleo Vaso sob pressão (caldeira)

Gerenciamento de risco de incêndio Sistema fixo de gases limpos e dióxido de carbono (CO2)Brigada de Incêndio Plano de intervenção de incêndio (*)
Compartimentação vertical Chuveiros automáticosSaídas de Emergência ResfriamentoElevador de Emergência Espuma

Sinalização de emergênciaSegurança estrutural nas edificaçõesCompartimentação horizontal Hidrantes e/ou mangotinhos

Projeto Técnico para Evento Temporário
4. RESERVA D’ÁGUAReservatório (X) Elevado (  ) Subterrâneo, Reserva Consumo 60 m³, RTI de HI 35 m³, RTI de SPK ___ m³

5. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOAcesso de viatura do Corpo de Bombeiros Alarme de incêndioSeparação entre edificações

(200 MJ/m²) Média

Extintores

Estrutura portante (concreto, aço, madeira, outros): concreto e açoEstrutura de sustentação da cobertura (concreto, aço, madeira, outros): concreto e aço
2. FORMA DE APRESENTAÇÃO 3. PROTOCOLO (uso do Corpo de Bombeiros)Projeto Técnico

Uso, Divisão e Descrição: Locais de Reunião de Público (F-4),Estações e terminais de passageiros
Áreas: Aprovada: 16.393,41 m² AltaCarga de Incêndio: BaixaAltura da edificação: 5,92 m n.º de pav.: 1 pavimento + 1 mezanino

Proprietário:
Fone: (31)3379-5784

Fone: (31) 3337-9966RT.: GERALDO FÉLIX DE MOURA CREA: 32.385/D-MG

41.657.081/0001-84

Acrescida: 352,43 m² Total:

N.º do Processo anterior: 0624452201500506 Decreto Adotado (nº e ano): 44.746/08 (Alt. 46.595/14)

16.745,84 m²

Município:CEP:

Resp. uso: EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO 
HORIZONTE S/A

CPF/CNPJ:
Fone: (31)3379-5784

41.657.081/0001-84CPF/CNPJ:EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO 
HORIZONTE S/A

Quart.: --
UF: MG

5590 Complemento: -- Lote(s):
São Paulo

--
Belo Horizonte31.910-064

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Bairro:

FORMULÁRIO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE 
PROJETO TÉCNICO

Logradouro Público: Avenida Cristiano Machado
N.º:



 

PROJETO  DE  PREVENÇÃO  E  COMBATE  A  INCÊNDIO  

 

OBRA      : Estação Move São Gabriel  
LOCAL    : Avenida Cristiano Machado, nº 5590, Bairro São Paulo, Belo Horizonte – MG.  
CLIENTE: EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE S/A  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B – CIRCULAR Nº 05/2011 – DAT 

 

QUADRO RESUMO DE INFORMAÇÕES DA BRIGADA DE INCÊNDIO 

PAVIMENTO TURNO POPULAÇÃO FIXA DO PAVIMENTO 
NUMERO DE 

BRIGADISTAS 

Térreo 

(1º Turno) 08 pessoas 05 

(2º Turno) 08 pessoas 05 

(3º Turno) 08 pessoas 05 

(4º Turno) 03 pessoas 02 

Mezanino 

(1º Turno) 20 pessoas 08 

(2º Turno) 20 pessoas 08 

(3º Turno) 20 pessoas 08 

(4º Turno) 07 pessoas 05 

TOTAL 
Todos os 

turnos 
94 pessoas 46 brigadistas 

  

Outras informações:  

 

O cálculo foi realizado levando em 

consideração o quadro de funcionários atual, 

caso haja alterações de pessoal o cálculo 

deverá ser realizado novamente. 

 

         

 

 

 

 

 

      Belo Horizonte, 12 de Abril de 2019. 

 

 

 
 

________________________________________ 

GERALDO FÉLIX DE MOURA, Eng. Civil 

CREA: 32.385/D-MG. 

 



 

PROJETO  DE  PREVENÇÃO  E  COMBATE  A  INCÊNDIO  

 

OBRA      : Estação Move São Gabriel  
LOCAL   : Avenida Cristiano Machado, nº 5590, Bairro São Paulo, Belo Horizonte – MG.  
CLIENTE:EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE S/A  

 

 

ANEXO C – CIRCULAR Nº 05/2011 - DAT 

 

 

 

QUADRO RESUMO DO SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS 

PARA COMBATE A INCÊNDIO 

01 Tipo do sistema adotado 2 

02 Reserva Técnica de Incêndio (m³) 35 

03 Tipo de reservatório (elevado ou subterrâneo) Elevado 

04 Vazão no HI mais desfavorável (Lpm) 128,79 (HI-18) 

05 Pressão no HI mais desfavorável (mca) 13,89 (HI-18) 

06 Pressão no HI mais favorável (mca) 21,73 (HI-08) 

07 Potência da bomba de incêndio (CV)  10  

08 Tipos de mangueiras 2 

 

 

 

 

         Belo Horizonte, 12 de Abril de 2019. 
 

 

 

 
 

________________________________________ 

GERALDO FÉLIX DE MOURA, Eng. Civil 

CREA: 32.385/D-MG. 

 



 

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  

 

OBRA      : Estação Move São Gabriel 

LOCAL    : Avenida Cristiano Machado, nº 5590, Bairro São Paulo, Belo Horizonte – MG. 

CLIENTE: EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE S/A 

 

ANEXO B – INSTRUÇÃO TÉCNICA N° 38  

QUADRO RESUMO DE CONTROLE DE MATERIAS 

DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (CMAR) 

 

 

EDIFICAÇÃO/ 

AMBIENTE 

ELEMENTO 

CONSTRUTIVO 

CLASSE 

ADOTADA 
MATERIAL 

NORMAS DE 

ENSAIO 

Saídas, halls e 

escadas.  

 

Piso II 

Concreto e/ou 

Pedras de classe 

II 

Fluxo Crítico  

(NBR 8660) 

Parede/Divisória B² 

Alvenaria e/ou 

Gesso de classe 

B² 

(NBR 9442)  

(ASTM E 662) 

Teto/Forro B² 

Concreto e/ou 

Gesso de classe 

B² 

(NBR 9442)  

(ASTM E 662) 

Demais locais. 

Piso II 

Concreto e/ou 

Pedras de classe 

II 

Fluxo Crítico  

(NBR 8660) 

Parede/Divisória B² 

Alvenaria e/ou 

Gesso de classe 

B² 

(NBR 9442)  

(ASTM E 662) 

Teto/Forro B² 

Concreto e/ou 

Gesso de classe 

B² 

(NBR 9442)  

(ASTM E 662) 

 

Notas:  

 

1. Para fins com enquadramento como piso, devem ser incluídos cordões, rodapés e arremates; 

2. Excluem-se da exigência de CMAR as portas, janelas, cordões, e outros acabamentos 

decorativos com área inferior a 20% da parede onde estão aplicados. 

 

Notas Específicas:  

 

2. Para escadas, Dm ≤ 25. 

 

 

Belo Horizonte, 12 de Abril de 2019. 

 

 

 
 

________________________________________ 

GERALDO FÉLIX DE MOURA, Eng. Civil 

CREA: 32.385/D-MG. 
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ANEXO III 

PROJETOS EXECUTIVOS 
(Este Anexo contém 11 páginas incluindo esta capa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





FOLHA

1/

Item Preço Total C/ BDI Part% Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12

1

PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM -

PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP
R$ 439,77 0,36% R$ 439,77

2
REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO - TUBO

PVC      D= 100 MM
R$ 2.026,63 1,66% R$ 2.026,63

3
REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO - TUBO

PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2")
R$ 2.403,29 1,97% R$ 2.403,29

4
CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO -

MOBILIZACAO DE CONTAINER
R$ 4.335,75 3,55% R$ 4.335,75

5
CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO -

ESCRITORIO C/ AR CONDIC. E SANITARIO COMPLETO
R$ 4.924,60 4,03% R$ 4.924,60

6
CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO -

VESTIARIO 4 CHUV.3 SANIT.1LAVAT. 1 MICT. COMPLETO
R$ 4.835,04 3,96% R$ 4.835,04

7
CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO -

REFEITORIO COMPLETO
R$ 4.627,52 3,79% R$ 4.627,52

8
CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO -

DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO
R$ 4.342,12 3,55% R$ 4.342,12

9
CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO -

DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER
R$ 3.741,16 3,06% R$ 3.741,16

10
SINALIZAÇAO - PLACA 1,0X0,60M DUPLA FACE CH.GALV. 26

EM CAVALETE
R$ 524,24 0,43% R$ 524,24

11
SINALIZAÇAO - PLACA 0,50X0,50M DUPLA FACE CH.GALV.22

EM CAVALETE
R$ 436,85 0,36% R$ 436,85

12
SINALIZAÇAO - CONE MASTER 75CM BASE DE BORRACHA

CORPO POLIETILEN
R$ 2.805,17 2,30% R$ 2.805,17

13
ANDAIME FACHADEIRO - ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE

FORRO METALICO
R$ 8.077,87 6,61% R$ 8.077,87

14
ANDAIME FACHADEIRO - GUARDA CORPO MADEIRA L= 15 CM

P/ ANDAIME FACHADEIRO
R$ 3.274,47 2,68% R$ 3.274,47

15
ANDAIME FACHADEIRO - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

ANDAIME FACHADEIRO
R$ 3.780,93 3,09% R$ 3.780,93

16
DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO - PASSEIO OU LAJE

DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO
R$ 174,75 0,14% R$ 174,75

17
DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO - PASSEIO OU LAJE

DE CONCRETO C/EQUIPAMENTO ELETRICO
R$ 819,21 0,67% R$ 819,21

18
DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO - DE REVESTIMENTO

ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO
R$ 534,17 0,44% R$ 534,17

19
CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO - CORTE MECAN.

C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO
R$ 1.001,69 0,82% R$ 1.001,69

20
TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM

CAÇAMBA - CAÇAMBA 5m³
R$ 1.059,37 0,87% R$ 1.059,37

21 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS - H <= 1,5 M R$ 1.382,43 1,13% R$ 1.382,43

22
REATERRO DE VALA - COMPACTADO COM EQUIP. PLACA

VIBRATORIA OU EQUIVALENTE
R$ 1.155,25 0,95% R$ 1.155,25

23
REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO - COM

PLACA VIBRATORIA
R$ 1.268,43 1,04% R$ 1.268,43

24
CONCRETO DE REGULARIZAÇAO - TRAÇO 1:3:6, FORNEC. E

LANÇAMENTO SOBRE ENROCAMENTO
R$ 797,25 0,65% R$ 797,25

25
CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA

- FCK >= 25,0 MPA
R$ 540,12 0,44% R$ 540,12

26

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO AÇO GALVANIZADO DIN

2440, INCLUSIVE CONEXOES - D= 2 1/2", COM COSTURA

(INSTALAÇÃO DE TUBOS DISPONIBILIZADOS PELA BHTRANS)

R$ 6.229,77 5,10% R$ 6.229,77

27
PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO - ADAPTADOR DE

ROSCA 5 FIOS, D= 63 X 38 MM
R$ 996,59 0,82% R$ 996,59

28
PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO - ESGUICHO TIPO

AGULHETA, JUNTA DE UNIAO D=38 MM
R$ 737,79 0,60% R$ 737,79

29
PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO - ABRIGO PARA

EXTINTOR INCENDIO CH18 60X40X30 CM
R$ 1.070,25 0,88% R$ 1.070,25

30
PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO - ABRIGO PARA

HIDRANTE INTERNO 90X60X17 CM
R$ 1.554,36 1,27% R$ 1.554,36

31
PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO - CHAVE STORZ EM

ALUMÍNIO 1 1/2"
R$ 563,79 0,46% R$ 563,79

ANEXO IV

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Prazo (meses): 4

Descrição

EMPREEDIMENTO / OBRA: Data do Edital:LOTE:

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO TABELA DE REFERÊNCIA TIPO DE TABELA MÊS/REF. PLANO DE OBRAS
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32
PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO - MANGUEIRA FIBRA

SINTETICA TIPO 2 D=38 MM X 15 M
R$ 14.388,47 11,77% R$ 14.388,47

33
PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO - BOTOEIRA COMANDO

MANUAL TIPO LIGA/DESLIGA
R$ 2.893,27 2,37% R$ 2.893,27

34
PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO - AVISADOR SONORO E

VISUAL
R$ 1.864,78 1,53% R$ 1.864,78

35
ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO PESADO, INCL. CONEXOES -

D= 3/4"
R$ 3.883,25 3,18% R$ 3.883,25

36

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

- CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER
R$ 112,01 0,09% R$ 112,01

37
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

- REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA
R$ 424,51 0,35% R$ 424,51

38 PINTURA EPOXI - PINTURA EPOXI A 2 DEMAOS R$ 1.216,78 1,00% R$ 1.216,78

39
REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 -

DN=  500 MM
R$ 5.359,23 4,39% R$ 5.359,23

40
REGULARIZAÇAO - REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DO

SUBLEITO
R$ 282,95 0,23% R$ 282,95

41

BASE ESTAB. GRANUL.COMPACT.ENERG.PROCTOR

INTERMED. - COM BRITA BICA CORRIDA COM 5% DE CIMENTO

(AGREGADO DE PEDREIRA)

R$ 1.014,38 0,83% R$ 1.014,38

42
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - DMT

> 10KM
R$ 534,34 0,44% R$ 534,34

43 IMPRIMAÇAO - IMPRIMAÇAO COM CM-30 R$ 87,54 0,07% R$ 87,54

44 PINTURA - PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C R$ 19,52 0,02% R$ 19,52

45
CONCRETO PRE-MISTURADO A FRIO - PRE-MISTURADO A

FRIO RL-1C-ESP.MANUAL PLACA VIBRAT
R$ 914,30 0,75% R$ 914,30

46
REMOÇAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO - PREMOLDADO 

DE CONCRETO
R$ 165,63 0,14% R$ 165,63

47
PASSEIOS - DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M

MANUAL
R$ 1.404,44 1,15% R$ 1.404,44

48

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CONFORME

PROJETO - S1 - SÍMBOLO RETANGULAR - FUNDO VERDE -

PICTOGRAMA FOTOLUMINOCENTE - INDICAÇÃO DO SENTIDO

(DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA; ESPECIALMENTE

PARA SER EXECUTADO EM COLUNAS. DIMENSÕES MÍNIMAS:

L=1,5H

R$ 690,14 0,56% R$ 690,14

49

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CONFORME

PROJETO S1 - SÍMBOLO RETANGULAR - FUNDO VERDE -

PICTOGRAMA FOTOLUMINOCENTE - INDICAÇÃO DO SENTIDO

(ESQUERDA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA;

ESPECIALMENTE PARA SER EXECUTADO EM COLUNAS.

DIMENSÕES MÍNIMAS: L=1,5H

R$ 717,75 0,59% R$ 717,75

50

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CONFORME

PROJETO S2 - SÍMBOLO RETANGULAR - FUNDO VERDE -

PICTOGRAMA FOTOLUMINOCENTE - INDICAÇÃO DO SENTIDO

(DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA; DIMENSÕES

MÍNIMAS: L=2,0H

R$ 186,39 0,15% R$ 186,39

51

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CONFORME

PROJETO S2 - SÍMBOLO RETANGULAR - FUNDO VERDE -

PICTOGRAMA FOTOLUMINOCENTE - INDICAÇÃO DO SENTIDO

(ESQUERDA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA; DIMENSÕES

MÍNIMAS: L=2,0H

R$ 139,79 0,11% R$ 139,79

52

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CONFORME

PROJETO S3 - SÍMBOLO RETANGULAR - FUNDO VERDE -

PICTOGRAMA FOTOLUMINOCENTE - INDICAÇÃO DE UMA

SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA,

PARA INDICAR O SEU ACESSO

R$ 220,85 0,18% R$ 220,85

53

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CONFORME

PROJETO S8 - SÍMBOLO RETANGULAR - FUNDO VERDE -

PICTOGRAMA FOTOLUMINOCENTE - INDICAÇÃO DO SENTIDO

DE FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS. INDICAÇÃO DO

SENTIDO DIREITA, DESCENDO.

R$ 82,82 0,07% R$ 82,82

54

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CONFORME

PROJETO S9 - SÍMBOLO RETANGULAR - FUNDO VERDE -

PICTOGRAMA FOTOLUMINOCENTE - INDICAÇÃO DO SENTIDO

DE FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS. INDICAÇÃO DO

SENTIDO ESQUERDA, DESCENDO.

R$ 27,61 0,02% R$ 27,61
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55

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CONFORME 

PROJETO S13 - PLACA COM SIMBOLOGIA RETANGULAR 

FUNDO VERDE COM MENSAGEM "SAÍDA" E OU PICTOGRAMA 

E SETA DIRECIONAL FOTOLUMINESCENTE COM ALTURA DE 

LETRA SEMPRE >= 50MM - INDICAÇÃO DE SAÍDA DE 

EMERGÊNCIA (DIREITA), UTILIZADA COMO 

COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE 

(SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)

R$ 27,61 0,02% R$ 27,61

56

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CONFORME 

PROJETO S13 - PLACA COM SIMBOLOGIA RETANGULAR 

FUNDO VERDE COM MENSAGEM "SAÍDA" E OU PICTOGRAMA 

E SETA DIRECIONAL FOTOLUMINESCENTE COM ALTURA DE 

LETRA SEMPRE >= 50MM - INDICAÇÃO DE SAÍDA DE 

EMERGÊNCIA (ESQUERDA), UTILIZADA COMO 

COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE 

(SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)

R$ 27,61 0,02% R$ 27,61

57

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CONFORME

PROJETO A2 - "CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO" - SÍMBOLO

TIANGULAR, FUNDO AMARELO, PICTOGRAMA PRETO, FAXIA

TRIANGULAR PRETA - DIMENSÕES MÍNIMAS: L=204

R$ 27,61 0,02% R$ 27,61

58

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CONFORME

PROJETO P1 - "PROIBIDO FUMAR" - SÍMBOLO CIRCULAR,

FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA PRETO, FAXIA CIRCULAR E

BARRA DIAMETRAL VERMELHAS - DIMENSÕES MÍNIMAS: D =

151

R$ 46,60 0,04% R$ 46,60

59

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CONFORME

PROJETO P2 - "PROIBIDO PRODUZIR CHAMAS" - SÍMBOLO

CIRCULAR, FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA PRETO, FAXIA

CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL VERMELHAS - DIMENSÕES

MÍNIMAS: D = 151

R$ 46,60 0,04% R$ 46,60

60

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CONFORME

PROJETO P3 - "PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE

INCÊNDIO" - SÍMBOLO CIRCULAR, FUNDO BRANCO,

PICTOGRAMA PRETO, FAXIA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL

VERMELHAS - DIMENSÕES MÍNIMAS: D = 151

R$ 218,46 0,18% R$ 218,46

61

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CONFORME

PROJETO M1 - INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO

CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA ESTAÇÃO - SIMBOLO

QUADRADO OU RETANGULAR, FUNDO COR CONTRASTE COM

A MENSAGEM

R$ 131,92 0,11% R$ 131,92

62

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CONFORME

PROJETO - "ALARME DE INCÊNDIO" - SIMBOLO RETANGULAR -

DIMENSÕES 18X22 CM

R$ 50,91 0,04% R$ 50,91

63

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CONFORME

PROJETO - "HIDRANTE FECHADO PARA EVITAR ATOS DE

VANDALISMO. CHAVE COM EQUIPE DE SEGURANÇA" -

SÍMBOLO RETANGULAR - FUNDO VERDE - PICTOGRAMA

FOTOLUMINOCENTE

R$ 1.712,41 1,40% R$ 1.712,41

64

PINTURA DE PICTOGRAMAS FOTOLUMINESCENTES COM

FUNDO NA COR VERMELHA (SIRENE OU EXTINTOR OU

MANGUEIRA)

R$ 310,45 0,25% R$ 310,45

65

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACRÍLICO PARA ABRIGOS

COM ADESIVO COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO" DIMENSÕES =

20X20CM - 2 MM

R$ 2.257,57 1,85% R$ 2.257,57

66
REPOSICIONAMENTO DOS ACIONADORES MANUAIS

(BOTOEIRAS DE ALARME)
R$ 4.926,23 4,03% R$ 4.926,23

67 REATIVAÇÃO CENTRAL DE ALARMES R$ 5.327,91 4,36% R$ 5.327,91

0,00%

R$ 122.203,31 100,00% - - - - - - - - - - - -

38,32% 35,56% 18,70% 7,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 46.834,26 R$ 43.451,54 R$ 22.848,44 R$ 9.069,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

38,32% 73,88% 92,58% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

R$ 46.834,26 R$ 90.285,80 R$ 113.134,24 R$ 122.203,31 R$ 122.203,31 R$ 122.203,31 R$ 122.203,31 R$ 122.203,31 R$ 122.203,31 R$ 122.203,31 R$ 122.203,31 R$ 122.203,31

Valor Simples em R$

Orçamento núm Percentual Global Simples

Percentual Global Acumulado

Valor Acumulado em R$

Cronograma Financeiro Elaborado por:

Rafael Murta

Total
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ANEXO V 
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 VI 

TERMO DE VISITA TÉCNICA 

(Documento a ser apresentado nos termos do subitem 7.4.4 do Edital) 

 
 

 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01/2020 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE: 
 
 
Empresa:  _________________________________________________________ 
 
Telefone:  _____________________________ 
 
Fax:      _____________________________ 
 
Pessoa para Contato:  ________________________________________________ 
 
Nome do Representante Legal:  ________________________________________ 
 
Documento de Identificação do Representante:  ___________________________ 
 
 

Declaro, para atendimento ao disposto no item 2.2 do Edital, haver realizado visita técnica prévia nos 
locais onde serão executados os serviços, analisando o escopo de reforma, para constatar as 
condições de execução e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos. 
 
 
LICITANTE (Visitante): 
 
 
 
 

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

 
 
BHTRANS (Acompanhante): 
 
 
 
 

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

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



   

LOTE ITEM OBJETO QTD. UN.
PREÇO 

UNITÁRIO S/ BDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ BDI

PREÇO 

TOTAL C/ BDI                  

1
Placa de obra afixada com peças de madeira 8x12cm - placa de obra em

lona impressão digital p. SUDECAP
1 m

2 331,35R$             439,77R$             439,77R$                  

2 Rede interna e provisória de água e esgoto - tubo PVC - D = 100 mm 20 m 76,35R$               101,33R$             2.026,63R$               

3
Rede interna e provisória de água e esgoto - tubo PVC água solda e

conexões – D = 20 mm (1/2")
30 m 60,36R$               80,11R$               2.403,29R$               

4
Container 6,0 x 2,30 x 2,82 m com isolamento térmico - mobilização de

container
4 mês 816,71R$             1.083,94R$          4.335,75R$               

5
Container 6,0 x 2,30 x 2,82 m com isolamento térmico - escritório com ar

condicionado e sanitário completo
4 mês 927,63R$             1.231,15R$          4.924,60R$               

6
Container 6,0 x 2,30 x 2,82 m com isolamento térmico - vestiário 4 chuv. 3

sanit.1 lavat. 1 mict. completo
4 mês 910,76R$             1.208,76R$          4.835,04R$               

7 Container 6,0 x 2,30 x 2,82 m com isolamento térmico - refeitório completo 4 mês 871,67R$             1.156,88R$          4.627,52R$               

8
Container 6,0 x 2,30 x 2,82 m com isolamento térmico - depósito e

ferramentaria com lavatório
4 mês 817,91R$             1.085,53R$          4.342,12R$               

9
Container 6,0 x 2,30 x 2,82 m com isolamento térmico - desmobilização de

container
4 mês 704,71R$             935,29R$             3.741,16R$               

10 Sinalização - placa 1,0 x 0,60 m dupla face ch. galv. 26 em cavalete 5 UNXMES 79,00R$               104,85R$             524,24R$                  

11 Sinalização - placa 0,50 x 0,50 m dupla face ch. galv. 22 em cavalete 5 UNXMES 65,83R$               87,37R$               436,85R$                  

12 Sinalização - cone master 75 cm base de borracha corpo polietileno 20 un. 105,68R$             140,26R$             2.805,17R$               

13 Andaime fachadeiro - andaime fachadeiro inclusive forro metálico 240 M2MES 25,36R$               33,66R$               8.077,87R$               

14
Andaime fachadeiro - guarda corpo madeira l= 15 cm p/ andaime

fachadeiro
120 m

2 20,56R$               27,29R$               3.274,47R$               

15 Andaime fachadeiro - montagem e desmontagem de andaime fachadeiro 120 m
2 23,74R$               31,51R$               3.780,93R$               

16
Demolição de passeio e pavimento - passeio ou laje de concreto com

equipamento pneumático
3,00 m

2 43,89R$               58,25R$               174,75R$                  

17
Demolição de passeio e pavimento - passeio ou laje de concreto

c/equipamento elétrico
18,75 m

2 32,92R$               43,69R$               819,21R$                  

18
Demolição de passeio e pavimento - de revestimento asfáltico com

equipamento pneumático
8,6 m

2 46,80R$               62,11R$               534,17R$                  

19
Corte mecânico em concreto/asfalto - corte mecan. com serra circular em

concreto/asfalto
34,4 m 21,94R$               29,12R$               1.001,69R$               

20 Transporte de material de qualquer natureza em caçamba - caçamba 5 m³ 2 vg 399,10R$             529,69R$             1.059,37R$               

21 Escavação manual de valas - h <= 1,5 m 18,21 m
3 57,20R$               75,92R$               1.382,43R$               

22 Reaterro de vala - compactado com equip. placa vibratória ou equivalente 18,21 m
2 47,80R$               63,44R$               1.155,25R$               

23 Regularização e compactação de terreno - com placa vibratória 30,35 m
2 31,49R$               41,79R$               1.268,43R$               

24
Concreto de regularização - traço 1:3:6, fornec. e lançamento sobre

entroncamento
1,52 m

3 395,20R$             524,51R$             797,25R$                  

25 Concreto convencional b1,b2 lançado em estrutura - fck >= 25,0 mpa 0,94 m
3 432,94R$             574,60R$             540,12R$                  

26

Serviço de instalação de tubo aço galvanizado din 2440, inclusive conexoes

- d= 2 1/2", com costura (instalação de tubos disponibilizados pela

BHTRANS)

168 m 27,94R$               37,08R$               6.229,77R$               

27
Prevenção e combate a incêndio - adaptador de rosca 5 fios, d= 63 x 38

mm
10 un. 75,09R$               99,66R$               996,59R$                  

28
Prevenção e combate a incêndio - esguicho tipo agulheta, junta de uniao

d=38 mm
10 un. 55,59R$               73,78R$               737,79R$                  

29
Prevenção e combate a incêndio - abrigo para extintor incêndio ch18

60x40x30 cm
5 un. 161,28R$             214,05R$             1.070,25R$               

30
Prevenção e combate a incêndio - abrigo para hidrante interno 90x60x17

cm
4 un. 292,79R$             388,59R$             1.554,36R$               

31 Prevenção e combate a incêndio - chave storz em alumínio 1 1/2" 20 un. 21,24R$               28,19R$               563,79R$                  

32
Prevenção e combate a incêndio - mangueira fibra sintética tipo 2 d=38 mm

x 15 m
26 un. 416,97R$             553,40R$             14.388,47R$             

33
Prevenção e combate a incêndio - botoeira comando manual tipo

liga/desliga
18 un. 121,11R$             160,74R$             2.893,27R$               

34 Prevenção e combate a incêndio - avisador sonoro e visual 5 un. 281,01R$             372,96R$             1.864,78R$               

35 Eletroduto aço galvanizado pesado, incl. conexões - d= 3/4" 90 m 32,51R$               43,15R$               3.883,25R$               

36
Revestimento com argamassa de cimento, cal e areia - chapisco com

argamassa 1:3 cim./areia, a colher
8,25 m

2 10,23R$               13,58R$               112,01R$                  

37
Revestimento com argamassa de cimento, cal e areia - reboco com

argamassa 1:7 cimento e areia
8,25 m

2 38,77R$               51,46R$               424,51R$                  

38 Pintura Epoxi - pintura Epoxi a 2 demãos 30 m
2 30,56R$               40,56R$               1.216,78R$               

39 Rede tub. concreto cimento ari plus rs classe pa-2 - dn=  500 mm 20 m
2 201,90R$             267,96R$             5.359,23R$               

40 Regularização - regularização e compactação do subleito 8,6 m
2 24,79R$               32,90R$               282,95R$                  

41
Base estab. granul. compact. energ. proctor intermed. - com brita bica

corrida com 5% de cimento (agregado de pedreira)
5,16 m

2 148,12R$             196,58R$             1.014,38R$               

42 Transporte de material de qualquer natureza - DMT > 10 km 89,27 TxKM 4,51R$                 5,99R$                 534,34R$                  

43 Imprimação - imprimação com CM-30 8,6 m
2 7,67R$                 10,18R$               87,54R$                    

ANEXO VII A

PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS

1 BHTRANS  - PE n.º 01/2020 - Anexo VII A - Planilha de Preços Máximos - Página 1 de 2



   

44 Pintura - pintura de ligação com RR-1C 8,6 m
2 1,71R$                 2,27R$                 19,52R$                    

45
Concreto pré-misturado a frio - pré-misturado a frio RL-1C- esp. manual

placa vibratória
1,38 t 499,20R$             662,54R$             914,30R$                  

46 Remoção e reassentamento de meio-fio – pré-moldado de concreto 4 m 31,20R$               41,41R$               165,63R$                  

47 Passeios - de concreto 15 MPA e = 6 cm junta seca 3 m manual 18,5 m
2 57,20R$               75,92R$               1.404,44R$               

48

Fornecimento e instalação de placa conforme projeto - s1 - símbolo

retangular - fundo verde - pictograma fotoluminocente - indicação do

sentido (direita) de uma saída de emergência; especialmente para ser

executado em colunas. Dimensões mínimas: l=1,5h

25 un. 20,80R$               27,61R$               690,14R$                  

49

Fornecimento e instalação de placa conforme projeto s1 - símbolo

retangular - fundo verde - pictograma fotoluminocente - indicação do

sentido (esquerda) de uma saída de emergência; especialmente para ser

executado em colunas. Dimensões mínimas: l=1,5h

26 un. 20,80R$               27,61R$               717,75R$                  

50

Fornecimento e instalação de placa conforme projeto s2 - símbolo

retangular - fundo verde - pictograma fotoluminocente - indicação do

sentido (direita) de uma saída de emergência. Dimensões mínimas: l=2,0h

4 un. 35,11R$               46,60R$               186,39R$                  

51

Fornecimento e instalação de placa conforme projeto s2 - símbolo

retangular - fundo verde - pictograma fotoluminocente - indicação do

sentido (esquerda) de uma saída de emergência. Dimensões mínimas:

l=2,0h

3 un. 35,11R$               46,60R$               139,79R$                  

52

Fornecimento e instalação de placa conforme projeto s3 - símbolo

retangular - fundo verde - pictograma fotoluminocente - indicação de uma

saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu

acesso

8 un. 20,80R$               27,61R$               220,85R$                  

53

Fornecimento e instalação de placa conforme projeto s8 - símbolo

retangular - fundo verde - pictograma fotoluminocente - indicação do

sentido de fuga no interior das escadas. Indicação do sentido direita,

descendo.

3 un. 20,80R$               27,61R$               82,82R$                    

54

Fornecimento e instalação de placa conforme projeto s9 - símbolo

retangular - fundo verde - pictograma fotoluminocente - indicação do

sentido de fuga no interior das escadas. Indicação do sentido esquerda,

descendo.

1 un. 20,80R$               27,61R$               27,61R$                    

55

Fornecimento e instalação de placa conforme projeto s13 - placa com

simbologia retangular fundo verde com mensagem "saída" e ou pictograma

e seta direcional fotoluminescente com altura de letra sempre >= 50 mm -

indicação de saída de emergência (direita), utilizada como complementação

do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos)

1 un. 20,80R$               27,61R$               27,61R$                    

56

Fornecimento e instalação de placa conforme projeto s13 - placa com

simbologia retangular fundo verde com mensagem "saída" e ou pictograma

e seta direcional fotoluminescente com altura de letra sempre >= 50 mm -

indicação de saída de emergência (esquerda), utilizada como

complementação do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou

ambos)

1 un. 20,80R$               27,61R$               27,61R$                    

57

Fornecimento e instalação de placa conforme projeto a2 - "cuidado, risco

de incêndio" - símbolo triangular, fundo amarelo, pictograma preto, faxia

triangular preta - dimensões mínimas: L = 204

1 un. 20,80R$               27,61R$               27,61R$                    

58

Fornecimento e instalação de placa conforme projeto p1 - "proibido fumar" -

símbolo circular, fundo branco, pictograma preto, faxia circular e barra

diametral vermelhas - dimensões mínimas: D = 151

1 un. 35,11R$               46,60R$               46,60R$                    

59

Fornecimento e instalação de placa conforme projeto p2 - "proibido produzir

chamas" - símbolo circular, fundo branco, pictograma preto, faxia circular e

barra diametral vermelhas - dimensões mínimas: D = 151

1 un. 35,11R$               46,60R$               46,60R$                    

60

Fornecimento e instalação de placa conforme projeto p3 - "proibido utilizar

elevador em caso de incêndio" - símbolo circular, fundo branco, pictograma

preto, faxia circular e barra diametral vermelhas - dimensões mínimas: D =

151

5 un. 32,92R$               43,69R$               218,46R$                  

61

Fornecimento e instalação de placa conforme projeto m1 - indicação dos

sistemas de proteção contra incêndio existentes na estação - símbolo

quadrado ou retangular, fundo cor contraste com a mensagem.

1 un. 99,40R$               131,92R$             131,92R$                  

62
Fornecimento e instalação de placa conforme projeto - "alarme de incêndio"

- símbolo retangular - dimensões 18 x 22 cm
1 un. 38,36R$               50,91R$               50,91R$                    

63

Fornecimento e instalação de placa conforme projeto - "hidrante fechado

para evitar atos de vandalismo. chave com equipe de segurança" - símbolo

retangular - fundo verde - pictograma fotoluminocente

21 un. 61,44R$               81,54R$               1.712,41R$               

64
Pintura de pictogramas fotoluminescentes com fundo na cor vermelha

(sirene ou extintor ou mangueira)
5,54 m

2 42,22R$               56,03R$               310,45R$                  

65
Fornecimento e instalação de acrílico para abrigos com adesivo com a

inscrição "incêndio" dimensões = 20 x 20 cm - 2 mm
27 un. 63,00R$               83,61R$               2.257,57R$               

66 Reposicionamento dos acionadores manuais (botoeiras de alarme) 21 un. 176,75R$             234,58R$             4.926,23R$               

67 Reativação central de alarmes 1 vb 4.014,40R$          5.327,91R$          5.327,91R$               

32,72%

122.203,31R$                                            

BDI

PREÇO GLOBAL COM BDI

1
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INTERVALOS ADMISSÍVEIS %

De 3,00% até 5,50% 4,00%

De 0,80% até 1,00% 1,00%

De 0,97% até 1,27% 1,00%

De 0,59% até 1,39% 1,20%

De 6,16% até 8,96% 8,96%

COFINS ...... 2,00%

PIS ...... 0,43%

ISS ...... 5,00%

Total Tributos (T) De 5,65% até 8,65% 7,43%

De 0,00% ou 4,50% 4,50%

BDI TOTAL 32,72%

ANEXO VII B

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

ITENS ADMISSÍVEIS

Administração Central (AC)

Seguro e Garantia (S+G)

Risco (R) 

Despesas Financeiras (DF)

Lucro (L)

Tributos (T)

INSS (E)

BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1]

Referência: Cálculo do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013.
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LOTE ITEM OBJETO QTD. UN.
PREÇO 

UNITÁRIO S/ BDI

PREÇO UNITÁRIO 

C/ BDI

PREÇO 

TOTAL C/ BDI                 

1
Placa de obra afixada com peças de madeira 8x12cm - placa de obra em

lona impressão digital p. SUDECAP
1 m

2 -R$                   -R$                       -R$                       

2 Rede interna e provisória de água e esgoto - tubo PVC - D = 100 mm 20 m -R$                   -R$                       -R$                       

3
Rede interna e provisória de água e esgoto - tubo PVC água solda e

conexões – D = 20 mm (1/2")
30 m -R$                   -R$                       -R$                       

4
Container 6,0 x 2,30 x 2,82 m com isolamento térmico - mobilização de

container
4 mês -R$                   -R$                       -R$                       

5
Container 6,0 x 2,30 x 2,82 m com isolamento térmico - escritório com ar

condicionado e sanitário completo
4 mês -R$                   -R$                       -R$                       

6
Container 6,0 x 2,30 x 2,82 m com isolamento térmico - vestiário 4 chuv. 3

sanit.1 lavat. 1 mict. completo
4 mês -R$                   -R$                       -R$                       

7 Container 6,0 x 2,30 x 2,82 m com isolamento térmico - refeitório completo 4 mês -R$                   -R$                       -R$                       

8
Container 6,0 x 2,30 x 2,82 m com isolamento térmico - depósito e

ferramentaria com lavatório
4 mês -R$                   -R$                       -R$                       

9
Container 6,0 x 2,30 x 2,82 m com isolamento térmico - desmobilização de

container
4 mês -R$                   -R$                       -R$                       

10 Sinalização - placa 1,0 x 0,60 m dupla face ch. galv. 26 em cavalete 5 UNXMES -R$                   -R$                       -R$                       

11 Sinalização - placa 0,50 x 0,50 m dupla face ch. galv. 22 em cavalete 5 UNXMES -R$                   -R$                       -R$                       

12 Sinalização - cone master 75 cm base de borracha corpo polietileno 20 un. -R$                   -R$                       -R$                       

13 Andaime fachadeiro - andaime fachadeiro inclusive forro metálico 240 M2MES -R$                   -R$                       -R$                       

14
Andaime fachadeiro - guarda corpo madeira l= 15 cm p/ andaime

fachadeiro
120 m

2 -R$                   -R$                       -R$                       

15 Andaime fachadeiro - montagem e desmontagem de andaime fachadeiro 120 m
2 -R$                   -R$                       -R$                       

16
Demolição de passeio e pavimento - passeio ou laje de concreto com

equipamento pneumático
3,00 m

2 -R$                   -R$                       -R$                       

17
Demolição de passeio e pavimento - passeio ou laje de concreto

c/equipamento elétrico
18,75 m

2 -R$                   -R$                       -R$                       

18
Demolição de passeio e pavimento - de revestimento asfáltico com

equipamento pneumático
8,6 m

2 -R$                   -R$                       -R$                       

19
Corte mecânico em concreto/asfalto - corte mecan. com serra circular em

concreto/asfalto
34,4 m -R$                   -R$                       -R$                       

20 Transporte de material de qualquer natureza em caçamba - caçamba 5 m³ 2 vg -R$                   -R$                       -R$                       

21 Escavação manual de valas - h <= 1,5 m 18,21 m
3 -R$                   -R$                       -R$                       

22 Reaterro de vala - compactado com equip. placa vibratória ou equivalente 18,21 m
2 -R$                   -R$                       -R$                       

23 Regularização e compactação de terreno - com placa vibratória 30,35 m
2 -R$                   -R$                       -R$                       

24
Concreto de regularização - traço 1:3:6, fornec. e lançamento sobre

entroncamento
1,52 m

3 -R$                   -R$                       -R$                       

25 Concreto convencional b1,b2 lançado em estrutura - fck >= 25,0 mpa 0,94 m
3 -R$                   -R$                       -R$                       

26

Serviço de instalação de tubo aço galvanizado din 2440, inclusive

conexoes - d= 2 1/2", com costura (instalação de tubos disponibilizados

pela BHTRANS)

168 m -R$                   -R$                       -R$                       

27
Prevenção e combate a incêndio - adaptador de rosca 5 fios, d= 63 x 38

mm
10 un. -R$                   -R$                       -R$                       

28
Prevenção e combate a incêndio - esguicho tipo agulheta, junta de uniao

d=38 mm
10 un. -R$                   -R$                       -R$                       

29
Prevenção e combate a incêndio - abrigo para extintor incêndio ch18

60x40x30 cm
5 un. -R$                   -R$                       -R$                       

30
Prevenção e combate a incêndio - abrigo para hidrante interno 90x60x17

cm
4 un. -R$                   -R$                       -R$                       

31 Prevenção e combate a incêndio - chave storz em alumínio 1 1/2" 20 un. -R$                   -R$                       -R$                       

32
Prevenção e combate a incêndio - mangueira fibra sintética tipo 2 d=38

mm x 15 m
26 un. -R$                   -R$                       -R$                       

33
Prevenção e combate a incêndio - botoeira comando manual tipo

liga/desliga
18 un. -R$                   -R$                       -R$                       

34 Prevenção e combate a incêndio - avisador sonoro e visual 5 un. -R$                   -R$                       -R$                       

35 Eletroduto aço galvanizado pesado, incl. conexões - d= 3/4" 90 m -R$                   -R$                       -R$                       

36
Revestimento com argamassa de cimento, cal e areia - chapisco com

argamassa 1:3 cim./areia, a colher
8,25 m

2 -R$                   -R$                       -R$                       

37
Revestimento com argamassa de cimento, cal e areia - reboco com

argamassa 1:7 cimento e areia
8,25 m

2 -R$                   -R$                       -R$                       

38 Pintura Epoxi - pintura Epoxi a 2 demãos 30 m
2 -R$                   -R$                       -R$                       

39 Rede tub. concreto cimento ari plus rs classe pa-2 - dn=  500 mm 20 m
2 -R$                   -R$                       -R$                       

40 Regularização - regularização e compactação do subleito 8,6 m
2 -R$                   -R$                       -R$                       

41
Base estab. granul. compact. energ. proctor intermed. - com brita bica

corrida com 5% de cimento (agregado de pedreira)
5,16 m

2 -R$                   -R$                       -R$                       

42 Transporte de material de qualquer natureza - DMT > 10 km 89,27 TxKM -R$                   -R$                       -R$                       

43 Imprimação - imprimação com CM-30 8,6 m
2 -R$                   -R$                       -R$                       

44 Pintura - pintura de ligação com RR-1C 8,6 m
2 -R$                   -R$                       -R$                       

45
Concreto pré-misturado a frio - pré-misturado a frio RL-1C- esp. manual

placa vibratória
1,38 t -R$                   -R$                       -R$                       

46 Remoção e reassentamento de meio-fio – pré-moldado de concreto 4 m -R$                   -R$                       -R$                       

ANEXO VIII A

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

1
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47 Passeios - de concreto 15 MPA e = 6 cm junta seca 3 m manual 18,5 m
2 -R$                   -R$                       -R$                       

48

Fornecimento e instalação de placa conforme projeto - s1 - símbolo

retangular - fundo verde - pictograma fotoluminocente - indicação do

sentido (direita) de uma saída de emergência; especialmente para ser

executado em colunas. Dimensões mínimas: l=1,5h

25 un. -R$                   -R$                       -R$                       

49

Fornecimento e instalação de placa conforme projeto s1 - símbolo

retangular - fundo verde - pictograma fotoluminocente - indicação do

sentido (esquerda) de uma saída de emergência; especialmente para ser

executado em colunas. Dimensões mínimas: l=1,5h

26 un. -R$                   -R$                       -R$                       

50

Fornecimento e instalação de placa conforme projeto s2 - símbolo

retangular - fundo verde - pictograma fotoluminocente - indicação do

sentido (direita) de uma saída de emergência. Dimensões mínimas: l=2,0h

4 un. -R$                   -R$                       -R$                       

51

Fornecimento e instalação de placa conforme projeto s2 - símbolo

retangular - fundo verde - pictograma fotoluminocente - indicação do

sentido (esquerda) de uma saída de emergência. Dimensões mínimas:

l=2,0h

3 un. -R$                   -R$                       -R$                       

52

Fornecimento e instalação de placa conforme projeto s3 - símbolo

retangular - fundo verde - pictograma fotoluminocente - indicação de uma

saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu

acesso

8 un. -R$                   -R$                       -R$                       

53

Fornecimento e instalação de placa conforme projeto s8 - símbolo

retangular - fundo verde - pictograma fotoluminocente - indicação do

sentido de fuga no interior das escadas. Indicação do sentido direita,

descendo.

3 un. -R$                   -R$                       -R$                       

54

Fornecimento e instalação de placa conforme projeto s9 - símbolo

retangular - fundo verde - pictograma fotoluminocente - indicação do

sentido de fuga no interior das escadas. Indicação do sentido esquerda,

descendo.

1 un. -R$                   -R$                       -R$                       

55

Fornecimento e instalação de placa conforme projeto s13 - placa com

simbologia retangular fundo verde com mensagem "saída" e ou

pictograma e seta direcional fotoluminescente com altura de letra sempre

>= 50 mm - indicação de saída de emergência (direita), utilizada como

complementação do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou

ambos)

1 un. -R$                   -R$                       -R$                       

56

Fornecimento e instalação de placa conforme projeto s13 - placa com

simbologia retangular fundo verde com mensagem "saída" e ou

pictograma e seta direcional fotoluminescente com altura de letra sempre

>= 50 mm - indicação de saída de emergência (esquerda), utilizada como

complementação do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou

ambos)

1 un. -R$                   -R$                       -R$                       

57

Fornecimento e instalação de placa conforme projeto a2 - "cuidado, risco

de incêndio" - símbolo triangular, fundo amarelo, pictograma preto, faxia

triangular preta - dimensões mínimas: L = 204

1 un. -R$                   -R$                       -R$                       

58

Fornecimento e instalação de placa conforme projeto p1 - "proibido fumar" - 

símbolo circular, fundo branco, pictograma preto, faxia circular e barra

diametral vermelhas - dimensões mínimas: D = 151

1 un. -R$                   -R$                       -R$                       

59

Fornecimento e instalação de placa conforme projeto p2 - "proibido

produzir chamas" - símbolo circular, fundo branco, pictograma preto, faxia

circular e barra diametral vermelhas - dimensões mínimas: D = 151

1 un. -R$                   -R$                       -R$                       

60

Fornecimento e instalação de placa conforme projeto p3 - "proibido utilizar

elevador em caso de incêndio" - símbolo circular, fundo branco,

pictograma preto, faxia circular e barra diametral vermelhas - dimensões

mínimas: D = 151

5 un. -R$                   -R$                       -R$                       

61

Fornecimento e instalação de placa conforme projeto m1 - indicação dos

sistemas de proteção contra incêndio existentes na estação - símbolo

quadrado ou retangular, fundo cor contraste com a mensagem.

1 un. -R$                   -R$                       -R$                       

62
Fornecimento e instalação de placa conforme projeto - "alarme de

incêndio" - símbolo retangular - dimensões 18 x 22 cm
1 un. -R$                   -R$                       -R$                       

63

Fornecimento e instalação de placa conforme projeto - "hidrante fechado

para evitar atos de vandalismo. chave com equipe de segurança" -

símbolo retangular - fundo verde - pictograma fotoluminocente

21 un. -R$                   -R$                       -R$                       

64
Pintura de pictogramas fotoluminescentes com fundo na cor vermelha

(sirene ou extintor ou mangueira)
5,54 m

2 -R$                   -R$                       -R$                       

65
Fornecimento e instalação de acrílico para abrigos com adesivo com a

inscrição "incêndio" dimensões = 20 x 20 cm - 2 mm
27 un. -R$                   -R$                       -R$                       

66 Reposicionamento dos acionadores manuais (botoeiras de alarme) 21 un. -R$                   -R$                       -R$                       

67 Reativação central de alarmes 1 vb -R$                   -R$                       -R$                       

0,00%

Declaramos:

1. conhecimento das exigências para contratação dispostas no Capítulo 11 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 11.2).

2. conhecimento de todas as condições previstas para a prestação dos serviços referente ao objeto licitado no Pregão Eletrônico n.º 01/2020 e seus respectivos Anexos, e com

elas concordamos.

* Preço Global c/ BDI (por extenso): ______________________________________________________

* Prazo de validade da proposta: _________ dias. (ver alíena "f" do item 6.2 do Edital)

-R$                                                           

BDI

PREÇO GLOBAL COM BDI

1
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Local e Data: ________________________,____ de ________________ de 2020.

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): _____________________________________

Obs.: *A Licitante deverá preencher apenas as células assinaladas com a cor amarela - PREÇOS UNITÁRIOS SEM BDI. Os demais preços serão calculados

automaticamente. O percentual total do BDI será inserido automaticamente após o preenchimento completo da Planilha de Composição do BDI (Anexo VIII B).

2. conhecimento de todas as condições previstas para a prestação dos serviços referente ao objeto licitado no Pregão Eletrônico n.º 01/2020 e seus respectivos Anexos, e com

elas concordamos.
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INTERVALOS ADMISSÍVEIS %

De 3,00% até 5,50% 0,00%

De 0,80% até 1,00% 0,00%

De 0,97% até 1,27% 0,00%

De 0,59% até 1,39% 0,00%

De 6,16% até 8,96% 0,00%

COFINS ...... 0,00%

PIS ...... 0,00%

ISS ...... 0,00%

Total Tributos (T) De 5,65% até 8,65% 0,00%

De 0,00% ou 4,50% 0,00%

BDI TOTAL 0,00%BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1]

Referência: Cálculo do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013.

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

ITENS ADMISSÍVEIS

Administração Central (AC)

Seguro e Garantia (S+G)

Risco (R) 

Despesas Financeiras (DF)

Lucro (L)

ANEXO VIII B

Tributos (T)

INSS (E)

BHTRANS  - PE n.º 01/2020 - Anexo VIII B - Planilha de Composição do BDI - Página 1 de 1



 

BHTRANS – PE n.º 01/2020 – Anexo IX – Modelo de Declaração de Elab. Indep. de Proposta – Página 1 de 1 

ANEXO IX 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

(Modelo de declaração a ser apresentado nos termos da alínea “b” dos subitens 6.1.1.1 e 6.1.1.2 do Edital) 
 

 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 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 na alínea “b” dos subitens 6.1.1.1 e 

6.1.1.2 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 X 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR 

 
(Modelo de declaração a ser apresentado nos termos do item 7.5, alínea “a”, do Edital) 

 
 
 
 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 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 XI 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE  

PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS 
 

(Modelo de declaração a ser apresentado nos termos do item 7.5, alínea “b”, do Edital, quando couber) 

 
 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 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 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 XII 
MODELO DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 49-B DA LEI 

ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
 

(Modelo de declaração a ser apresentado na fase da contratação, conforme alínea “d” do item 11.2 do 
Edital) 

 
 
 
 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 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, em especial o art. 49-B da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, 

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

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

menos, uma das seguintes situações:  

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

do poder econômico ou político;  

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

patrimônio público. 

Possuímos ciência da nossa obrigação de comunicar à CONTRATANTE quaisquer fatos 

supervenientes que alterem a situação de nossos trabalhadores. 

 
 
 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 
 
 

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

(CI n.º e/ou CPF) 
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ANEXO XIII 
MINUTA DE CONTRATO 

 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DO 
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DA ESTAÇÃO 
DE INTEGRAÇÃO SÃO GABRIEL, EM ATENDIMENTO À 
LEGISLAÇÃO ATUAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE 
MINAS GERAIS – CBM/MG. 

Processo Administrativo nº 01-006.505/20-02 

Instrumento Jurídico nº _______________________________ 

CONTRATANTE: Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS 
Endereço: Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte, MG, CEP 30.455-902 
CNPJ: 41.657.081/0001-84 
Representante legal: Celio Freitas Bouzada – Presidente 
CPF: 420.380.816-20 
 
CONTRATADA: ............................  
Endereço: ...................... 
CNPJ: ...................  
Representante legal: .................... – <cargo> 
CPF: ........................... 

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

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO E GERENCIAMENTO 

1.1. O presente Contrato está vinculado aos termos do Processo Administrativo n.º 01-006.505/20-02, 
Pregão Eletrônico n.º 01/2020 e à proposta da Contratada, que integra este documento, 
independentemente de transcrição. 

1.2. A gestão e fiscalização deste Contrato, por parte da Contratante, serão exercidas pela Diretoria 
de Finanças e Controle – DFC e pela Gerência de Administração e Manutenção Predial – GEAMP, 
respectivamente, observado o disposto no subitem seguinte. 

1.2.1. O Gestor e o Fiscal deste contrato, por parte da Contratante, serão designados nominalmente 
mediante publicação de portaria no Diário Oficial do Município. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços comuns de engenharia para adequação do 
sistema de combate a incêndio e pânico da Estação de Integração São Gabriel, em atendimento à 
legislação atual do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais – CBM/MG, conforme Termo de 
Referência – Anexo I, Memorial Descritivo – Anexo II, Projetos Executivos – Anexo III, Cronograma 
Físico-Financeiro – Anexo IV e Normas Básicas de Medicina e Segurança do Trabalho para 
Empresas Contratadas – Anexo V. 

CLÁUSULA TERCEIRA – REGIME DE EXECUÇÃO  

O regime de execução deste contrato será /empreitada por preço unitário. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

4.1. Após a assinatura deste Contrato, o Fiscal do Contrato da Contratante emitirá a Ordem de 
Serviço correspondente, autorizando o início da prestação dos serviços. 

R E G I S T R O 

Nº Contrato:__________ /_______ 

Livro: ________ Folha: _________ 
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4.2. O prazo de início da execução dos serviços será de no máximo 10 (dez) dias úteis, contado a 
partir da data de assinatura deste Contrato, podendo ser antecipado se a Contratada apresentar 
condições para tal, observado o Cronograma físico-financeiro – Anexo IV. 

4.3. O prazo de vigência deste Contrato será de 6 (seis) meses, contado a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente. 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO E DO REAJUSTE 

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

5.2. No valor estabelecido no subitem anterior estão incluídos todos os impostos, taxas, transportes e 
demais custos diretos e indiretos aplicáveis e constituirá a única remuneração pela prestação dos 
serviços contratados. 

5.3. O Contrato, se necessário, será reajustado mediante iniciativa da Contratada, 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). 

5.3.1. Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir da solicitação da Contratada. 

5.3.2. Caso haja interesse entre as partes, o índice de reajuste poderá ser negociado. 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente contratação serão providas por recursos próprios consignados 
no orçamento da Contratante à Conta Contábil n.º 313.00.11, Centro de Custo 11020, Funcional 
Programática n.º 26.452.060.2567, Natureza de Despesa 33.90.35, Item 01, Fonte 03.07, Subação 
0001, Unidade Orçamentária 2709 e Unidade Administrativa 1100. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA GARANTIA 

7.1. Os serviços deverão ser entregues em conformidade com as especificações constantes neste 
Instrumento e anexos correspondentes. 

7.2. Na hipótese do objeto entregue não atender às exigências especificadas, ficará a Contratada 
obrigada a fazer todas as modificações necessárias, sem ensejar qualquer ônus para a Contratante, 
independentemente do vencimento deste Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

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

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

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

8.4. Responsabilizar-se pelo uso dos equipamentos de proteção individual por seus funcionários, 
diretos ou subempreitados. 

8.5. Responsabilizar-se por todos os danos causados às instalações objeto deste Contrato, quando 
evidenciada a culpa, por ação ou omissão de seus funcionários, quando decorrente da qualidade do 
material utilizado e, ainda, da ineficiência ou negligência nas operações das obras e serviços. 
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8.6. Cumprir sistematicamente a data e horários estipulados pela Contratante, salvo motivo de “caso 
fortuito ou de força maior”. 

8.7. Designar um preposto, mediante procuração, para responder e responsabilizar-se pelas 
obrigações objeto deste Contrato, junto à GEAMP.  

8.7.1. Poderá a interessada, no entanto, vir a substituí-lo a qualquer momento durante a execução do 
objeto contratado, designando um substituto, cabendo a Contratante a aceitação formal do mesmo. 

8.8. Comparecer, sempre que convocada, à sede da Contratante para atender solicitações, 
reclamações ou outras observações que porventura possam ocorrer. 

8.8.1. Caracterizada a contumácia de não atendimento às convocações, a Contratada estará sujeita à 
multa. 

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

8.10. Executar somente os serviços definidos nas Ordens de Serviço, conforme determinações do 
projeto, não sendo permitida qualquer alteração ou implantação por parte da Contratada sem a 
devida autorização formalizada da Contratante. 

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

8.12. Fornecer e manter todos os equipamentos e instrumentos necessários à prestação dos 
serviços, em perfeitas condições de uso, por sua conta e risco. 

8.13. Alocar, além da mão de obra necessária, os equipamentos, sob a sua integral responsabilidade, 
para a execução exclusiva dos serviços contratados. 

8.14. Adotar todas as normas de segurança vigentes e ainda acatar, quando aplicáveis, as 
orientações da Contratante, conforme indicadas nas Normas Básicas de Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho para Empresas Contratadas – Anexo V. 

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

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

8.15.2. Na hipótese de os materiais analisados atenderem às exigências especificadas, caberá a 
Contratante ressarcir à Contratada, e o fará, com a inclusão dos valores a serem ressarcidos no 
Boletim de Medição subsequente. 

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

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

8.17. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de segurança do trabalho, quando, em ocorrências da espécie forem vítimas os seus 
empregados, no desempenho ou em conexão com eles. 

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

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

8.20. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na habilitação. 
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CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. No curso da execução dos serviços caberá à Contratante, através da Gerência de 
Administração e Manutenção Predial – GEAMP, conforme o caso, indicar técnicos para a 
fiscalização e acompanhamento dos trabalhos, de forma a fazer cumprir todas as exigências do 
presente Contrato. 

9.2. Julgar se as causas do atraso no cronograma de execução dos serviços apresentados pela 
Contratada podem ser enquadrados como “Caso Fortuito ou Motivo de Força Maior”. 

9.3. Efetuar o pagamento na forma definida.  

9.4. Fornecer as informações necessárias à execução dos trabalhos.  

9.5. Acompanhar os serviços executados pela Contratada, responsabilizando-se pela aprovação e 
aceite dos mesmos.  

9.6. Deliberar sobre os casos omissos e não previstos, observadas as disposições da Lei Federal 
n.º 13.303/16 e/ou mediante acordo entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1. A Contratada deverá emitir os documentos fiscais conforme legislação vigente e nominal à 
Contratante. 

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

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

10.2. Os documentos fiscais deverão ser entregues ao Fiscal do Contrato da Contratante que fará as 
conferências pertinentes e atestará o recebimento definitivo do objeto. 

10.3. Os pagamentos serão feitos de acordo com os serviços efetivamente executados pela 
Contratada e realizados somente mediante depósito bancário na conta da Contratada, observado o 
disposto a seguir.  

10.3.1. O CNPJ dos documentos fiscais apresentados e da conta bancária deverão ser os 
mesmos da Contratada. 

10.4. Os pagamentos serão realizados em até 10 (dez) dias após a data de recebimento dos 
documentos fiscais, pela Gerência de Orçamento e Finanças – GEORF da Contratante, devidamente 
atestados pelo Fiscal do Contrato. 

10.5. Na hipótese da Contratada apresentar os documentos fiscais com alguma incorreção, a 
quitação será postergada por tantos dias úteis quantos forem os de atraso na data de sua 
apresentação na forma correta, sem qualquer ônus adicional para a Contratante. 

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

10.7. Ocorrendo atraso no pagamento por culpa da Contratante, o valor devido será corrigido à razão 
de 1% ao mês, pro-rata-die, no período compreendido entre o vencimento e o efetivo pagamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pela inexecução parcial ou total do objeto e demais condições resultantes desta contratação poderão 
ser aplicadas à Contratada, garantida a prévia defesa, as sanções relacionadas a seguir, nos termos 
da Lei Federal nº 13.303/16 e no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Contratante: 
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11.1. Advertência. 

11.2. Multas, nas seguintes condições: 

11.2.1. 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 deste Contrato; 

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

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

b) permanecer inadimplente após a aplicação de advertência; 

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

d) deixar de complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Contratante; 

e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Contratante; 

f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto deste Contrato; 

g) utilizar as dependências da Contratante para fins diversos do objeto deste Contrato; 

h) tolerar, no cumprimento deste Contrato, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão 
corporal ou consequências letais a qualquer pessoa; 

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

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

k) deixar de repor funcionários faltosos; 

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

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

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

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

11.2.3. Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor global deste contrato, na hipótese de a 
Contratada prestar o serviço em desacordo com as especificações, condições e qualidade 
contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a 
que se destina; 

11.2.4. Multa indenizatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor global deste Contrato, quando 
a Contratada der causa à rescisão do Contrato; 

11.2.5. A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação superveniente de 
outras multas previstas no item 11.2, cumulando-se os respectivos valores. 
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11.2.6. O pagamento das multas a que se refere esta cláusula não exime a Contratada da 
reparação das eventuais perdas e danos ou prejuízos que causar à Contratante ou a terceiros, em 
decorrência da execução deste Contrato. 

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

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

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

b) O valor será descontado da garantia prestada. 

c) O valor será cobrado judicialmente. 

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

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

11.4. Sustação de pagamentos de qualquer fatura, no todo ou em parte, pelo fornecimento do objeto 
em desacordo com o estabelecido. 

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

11.5.1. 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. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA 

12.1. A Contratada deverá apresentar, em até 10 (dez) dias úteis contados da data de assinatura 
deste Contrato, garantia de contratação, no valor de R$ ........ ( .....................................), 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste Contrato.  

12.2. A garantia prevista deverá ser prestada em uma das modalidades previstas no § 1º do art. 70 da 
Lei Federal nº 13.303/16. 

12.2.1. A caução em dinheiro só será devolvida após o cumprimento total das obrigações 
contratuais. 

12.2.2. 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. 

12.2.3. Nos casos de obras e serviços de engenharia a garantia de que trata o artigo deverá ter a 
vigência de, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias superior à vigência deste instrumento. 

12.3. A Contratante poderá utilizar, total ou parcialmente, da garantia exigida para se ressarcir de 
multas estabelecidas neste Contrato. 

12.4. O valor da garantia poderá ser utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer 
obrigação, inclusive indenização a terceiros, obrigando-se a Contratada a fazer a respectiva 
reposição no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, contado da data em que 
for notificada. 
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12.5. 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. 

12.6. Em havendo prorrogação deste Contrato, a garantia de contratação deverá ser prorrogada ou 
substituída, contemplando o novo prazo. 

12.6.1. Igual procedimento deverá ser feito caso ocorra aditamento contratual que altere o valor 
contratado. 

12.7. Rescindido o Contrato por culpa da Contratada, perderá esta, em favor da Contratante, a 
garantia prestada. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

13.1. 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. 

13.2. As alterações contratuais serão formalizadas através de Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EXTINÇÃO E DA RESCISÃO 

14.1. Este Contrato resultará extinto ao término do prazo de sua vigência ou pela completa execução 
do seu objeto.  

14.2. A Contratante 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 Contratante; 

d) subcontratação do objeto contratual a quem não atenda às condições de habilitação e/ou sem 
prévia autorização da Contratante; 

e) fusão, cisão, incorporação, ou associação da Contratada com outrem, não admitidas no 
instrumento convocatório e no contrato e sem prévia autorização da Contratante; 

f) desatendimento das determinações regulares do gestor e/ou do fiscal deste Contrato;  

g) cometimento reiterado de faltas na execução deste Contrato; 

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

i) dissolução da sociedade ou o falecimento da contratada;  

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

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

(Razão Social da Contratada) 

Celio Freitas Bouzada 
Presidente 

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

 
 
Testemunhas: 

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

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

 


