
Item Descrição Qtde Unid. UNITÁRIO UNITÁRIO C/ BDI TOTAL TOTAL C/ BDI

1.1.1

Sistema de controladores Tesc incluindo os controladores e todos seus módulos, as
Centrais de Controle e Operação, laços dectetores, postes, grupos focais, botoeiras,
cabos, nobreak, rede de comunicação de dados e todos os demais acessórios e
equipamentos integrantes do Sistema.

456 un/mês  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

1.1.2
Interseções com controladores Kapsch, incluindo laços dectetores, postes, grupos focais,
botoeiras, cabos, nobreak e todos os demais componentes do mobiliário semafórico (não
inclui os controladores semafóricos).

270 un/mês  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

1.1.3

Sistema de controladores Digicon incluindo os controladores, concentradores e todos
seus módulos, as Centrais de Controle e Operação, laços dectetores, postes, grupos
focais, botoeiras, cabos, nobreak, rede de comunicação de dados e todos os demais
acessórios e equipamentos integrantes do Sistema.

160 un/mês  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

 R$                                         -    R$                                         -   

2.1.1
Controlador semafórico - 8 fases completo, incluindo todos os módulos necessários ao
seu pleno funcionamento no modo centralizado, conforme Apêndice VIII.

5 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.1.2
Controlador semafórico - 16 fases completo, incluindo todos os módulos necessários ao
seu pleno funcionamento no modo centralizado, conforme Apêndice VIII.

7 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.1.3 Sistema de aterramento para controladores Digicon. 15 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
2.1.4 Base para controladores Digicon. 15 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.1.5 Computador compatível com as configurações mínimas do servidor da Central Digicon. 1 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.1.6 Computador compatível com as configurações mínimas do desktop da Central Digicon. 1 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

 R$                                         -    R$                                         -   

2.2.1
Controlador semafórico - 4 fases completo, incluindo todos os módulos necessários ao
seu pleno funcionamento no modo centralizado, conforme Apêndice VIII.

5 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.2.2
Controlador semafórico - 8 fases completo, incluindo todos os módulos necessários ao
seu pleno funcionamento no modo centralizado, conforme Apêndice VIII.

7 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.2.3
Controlador semafórico - 12 fases completo, incluindo todos os módulos necessários ao
seu pleno funcionamento no modo centralizado, conforme Apêndice VIII.

9 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.2.4 Sistema de aterramento para controladores Tesc. 25 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
2.2.5 Base para controladores Tesc. 25 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.2.6
Computador compatível com as configurações mínimas do servidor da Central Tesc
Windows.

1 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.2.7
Computador compatível com as configurações mínimas do desktop da Central Tesc
Windows.

1 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

 R$                                         -    R$                                         -   

2.3.1
Controlador Semafórico Kapsch 16 fases RMY completo, incluindo todos os módulos
necessários ao seu funcionamento no modo centralizado, conforme Apêndice VIII.

10 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

1 - Manutenção

Sub-total 2.1
2.2 - Controladores/Central Tesc ou compatíveis ao Sistema

Sub-total 2.2

 2 - Fornecimento de materiais, peças e equipamentos

1.1 - Manutenção dos Equipamentos Atuais

Sub-total 1.1 (20 meses)

2.1 - Controladores/Central Digicon ou compatíveis ao Sistema

2.3 - Controladores/Central Kapsch ou compatíveis ao Sistema

ANEXO IV A
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL (RETIFICADO)
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2.3.2
Controlador Semafórico Kapsch 16 fases ETX completo, incluindo todos os módulos
necessários ao seu funcionamento no modo centralizado, conforme Apêndice VIII.

10 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.3.3 Módulo GPS/GPRS para sincronização de relógio e comunicação sem fio. 20 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
2.3.4 Sistema de aterramento para controladores Kapsch. 20 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
2.3.5 Base para controladores Kapsch. 20 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

 R$                                         -    R$                                         -   

2.4.1 Nobreak conforme especificado no Apêndice XII. 15 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.4.2
Banco de baterias compatível com o nobreak e autonomia mínima de 2h para uma carga
de 500W.

15 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.4.3
Cabeamento dimensionado e necessário a conexão entre o nobreak e o controlador
semafórico.

1500 m  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.4.4 Poste de 5 m compatível com o nobreak a ser instalado. 15 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
 R$                                         -    R$                                         -   

2.5.1 Cabo Lides 2,5mm² para laço detector físico, conforme especificado no Apêndice IX. 3000 m  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.5.2
Câmera para detecção e contagem veicular (laço virtual) conforme especificado no
Apêndice X.

8 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.5.3 Laminado elastoplástico para delimitação dos laços detectores. 200 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.5.4
Cabeamento dimensionado e necessário a conexão entre o laço e o controlador
semafórico.

1000 m  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

 R$                                         -    R$                                         -   

2.6.1.1 Poste projetado com base, altura de 4,5m, conforme Apêndice VII. 140 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
2.6.1.2 Poste projetado engastado, altura de 5,5m, conforme Apêndice VII. 65 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
2.6.1.3 Poste simples com base, altura de 6,0 m, conforme Apêndice VII. 260 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
2.6.1.4 Poste simples engastado, altura de 7m, conforme Apêndice VII. 95 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
2.6.1.5 Postes simples com base, altura de 4,50m, conforme Apêndice VII. 25 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
2.6.1.6 Postes simples com base, altura de 4,40m, conforme Apêndice VII. 37 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
2.6.1.7 Poste simples com base, altura de 2,50m, conforme Apêndice VII. 50 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
2.6.1.8 Braço projetado de 4,5m, conforme Apêndice VII. 160 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
2.6.1.9 Braço projetado de 5,5m, conforme Apêndice VII. 40 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

 R$                                         -    R$                                         -   

2.6.2.1
Tampa em fibra de vidro para poste Peterco com diâmetro de 139mm, conforme
Apêndice VII.

100 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.6.2.2
Tampa em fibra de vidro para poste Peterco com diâmetro de 101mm, conforme
Apêndice VII.

100 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.6.2.3
Tampa em fibra de vidro para poste Convencional com diâmetro de 139mm, conforme
Apêndice VII.

100 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.6.2.4
Tampa em fibra de vidro para poste Convencional com diâmetro de 101mm, conforme
Apêndice VII.

100 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.6.2.5
Tampa em fibra de vidro para poste Convencional com diâmetro de 114mm, conforme
Apêndice VII.

100 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

 R$                                         -    R$                                         -   

2.6.3.1 Chumbadores de ¾” para postes simples, conforme Apêndice VII. 500 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

Sub-total 2.4
2.5 - Laços detectores físicos e virtuais

Sub-total 2.6.2

Sub-total 2.5
2.6 - Parque semafórico
2.6.1 - Postes e braços

Sub-total 2.6.1 
2.6.2 - Tampas de janela de visita

2.4 - Nobreak para alimentação ininterrupta das interseções semaforizadas
Sub-total 2.3

2.6.3 - Chumbadores
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2.6.3.2 Chumbador para poste projetado 7/8", conforme Apêndice VII. 200 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
 R$                                         -    R$                                         -   

2.6.4.1
Carcaça para grupo focal veicular 3 x 200 mm, para braço projetado, com abraçadeiras,
conforme Apêndice VII.

200 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.6.4.2
Carcaça para grupo focal veicular 3 x 200 mm, repetidor, com abraçadeiras, conforme
Apêndice VII.

220 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.6.4.3
Carcaça para grupo focal veicular 4 x 200 mm, para braço projetado, com abraçadeiras,
conforme Apêndice VII.

60 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.6.4.4
Carcaça para grupo focal veicular 4 x 200 mm, repetidor, com abraçadeiras, conforme
Apêndice VII.

60 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.6.4.5
Carcaça para grupo focal para pedestres em alumínio, com abraçadeiras, conforme
Apêndice VII.

100 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.6.4.6
Carcaça para grupo focal para pedestres em poliuretano ou policarbonato, com
abraçadeiras, conforme Apêndice VII (substituindo o alumínio por material sintético).

750 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

 R$                                         -    R$                                         -   

2.6.5.1
Abraçadeiras completas para braço projetado, para fixação de grupo focal de 200 mm,
conforme Apêndice VII.

400 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.6.5.2
Abraçadeiras inferiores para fixação de semáforo em coluna de 101 mm de diâmetro,
conforme Apêndice VII, que deverão ser compatíveis com o encaixe do grupo focal

400 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.6.5.3
Abraçadeiras superiores para fixação de semáforo em coluna de 101 mm de diâmetro,
conforme Apêndice VII, que deverão ser compatíveis com o encaixe do grupo focal

400 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.6.5.4
Abraçadeiras inferiores para fixação de semáforo em coluna de 114 mm de diâmetro,
conforme Apêndice VII, que deverão ser compatíveis com o encaixe do grupo focal

400 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.6.5.5
Abraçadeiras superiores para fixação de semáforo em coluna de 114 mm de diâmetro,
conforme Apêndice VII, que deverão ser compatíveis com o encaixe do grupo focal

400 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

 R$                                         -    R$                                         -   

2.6.6.1 Anteparo para grupo focal veicular 3 x 200 mm, conforme Apêndice VII. 150 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
2.6.6.2 Anteparo para grupo focal veicular 4 x 200 mm, conforme Apêndice VII. 150 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.6.6.3 Viseira em alumínio para grupo focal de pedestres modelo A, conforme Apêndice VII. 150 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.6.6.4 Viseira em alumínio para grupo focal de pedestres, modelo B, conforme Apêndice VII. 150 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.6.6.5 Viseira em alumínio para grupo focal diâmetro 200 mm, conforme Apêndice VII. 150 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
 R$                                         -    R$                                         -   

2.6.7.1 Box Curvo de alumínio 1" 50 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
2.6.7.2 Box reto de alumínio 1" 50 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
2.6.7.3 Cabeçote de alumínio 1" 50 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
2.6.7.4 Cabeçote de PVC 1" 50 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
2.6.7.5 Caixa polifásica em policarbonato, com lente, CMD3 N2 padrão CEMIG 50 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
2.6.7.6 Cantoneira para aterramento padrão CEMIG 50 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
2.6.7.7 Conector de cobre ou alumínio de parafuso fundido 10mm 50 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
2.6.7.8 Curva em S galvanizada 1” e parede de 2,65mm 50 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
2.6.7.9 Curva longa 90° 1'' em PVC, anti-chama 50 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

Sub-total 2.6.4
2.6.5 - Abraçadeiras

Sub-total 2.6.6

Sub-total 2.6.3
2.6.4 - Carcaças de grupos focais

2.6.7 - Material elétrico para padrão de energia elétrica CEMIG

2.6.6 - Anteparos e viseiras
Sub-total 2.6.5
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2.6.7.10 Curva longa 90º, galvanizada 1", parede de 2,65mm 50 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
2.6.7.11 Curva longa 90º, galvanizada 2". 50 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
2.6.7.12 Disjuntor bipolar termomagnético 5KA 40A 50 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
2.6.7.13 Eletroduto em PVC 1", anti-chama 50 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
2.6.7.14 Eletroduto em aço galvanizado, tipo liso, comprimento 3m 1", parede de 2,65mm 50 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
2.6.7.15 Eletroduto leve galvanizado diâmetro 2", c/ luva, comprimento 3m 50 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
2.6.7.16 Terminal de cobre 10mm 50 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
2.6.7.17 Cabo de cobre nu 10 mm² 200 m  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.6.7.18
Fita de aço inoxidável 0,6mm de espessura, 1/2" de largura e 30m de comprimento,
Brasband, com 5 fechos

50 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

 R$                                         -    R$                                         -   

2.6.8.1 Rex de uma linha com isolador de porcelana 3 x 16" 500 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
2.6.8.2 Braçadeira galvanizada para poste de 102mm, equipada com parafusos e porcas 500 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
2.6.8.3 Braçadeira galvanizada tipo fita BAP nº3 para poste CEMIG 500 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
2.6.8.4 Isolador tipo roldana 500 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.6.8.5
Caixa com 10 (dez) terminais de acesso de rede, utilizadas em poste para transição entre
pares do cabo telefônico e as derivações

100 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.6.8.6 Curva longa 90º, galvanizada 1 e 1/4", parede de 1,5mm 500 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.6.8.7 Eletroduto leve galvanizado diâmetro 1 e 1/4", parede 1,5mm, c/ luva, comprimento 3m 500 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

 R$                                         -    R$                                         -   

2.6.9.1
Cabo flexível 3x1,5mm², isolamento de 750V, PP, obedecendo à norma NBR 7288 sendo
os condutores isolados com as cores preta, vermelha e verde, com isolamento de fácil
manuseio (para corte e separação).

30000 m  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.6.9.2
Cabo bimetálico semi-rígido 3x1,5mm² com núcleo de aço cobreado, isolamento de
750V, PP, com condutores isolados com as cores preta, vermelha e verde, com
isolamento de fácil manuseio (para corte e separação).

30000 m  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.6.9.3
Cabo flexível 4x1,5mm², isolamento de 750V, PP, obedecendo à norma NBR 7288 sendo
os condutores isolados com as cores preta, vermelha, amarela e verde, com isolamento
de fácil manuseio (para corte e separação).

30000 m  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.6.9.4
Cabo bimetálico semi-rígido 4x1,5mm² com núcleo de aço cobreado, isolamento de
750V, PP, com condutores isolados com as cores preta, vermelha, amarela e verde, com
isolamento de fácil manuseio (para corte e separação).

30000 m  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.6.9.5
Cabo elétrico 1 x 10 mm², isolamento de 0.6/1.0 KV, semi-rígido, tipo"nax", obedecendo à
norma NBR 7288, isolamento na cor azul.

2000 m  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.6.9.6
Cabo elétrico 1 x 10 mm², isolamento de 0.6/1.0 KV, semi-rígido, tipo"nax", obedecendo à
norma NBR 7288, isolamento na cor preta.

2000 m  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.6.9.7
Cabo elétrico 1 x 10 mm², isolamento de 0.6/1.0 KV, semi-rígido, tipo"nax", obedecendo à
norma NBR 7288, isolamento na cor verde.

2000 m  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.6.9.8 Cabo CCE APL ASF 50x4 pares de polos, conforme norma NBR 10502. 20000 m  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
2.6.9.9 Cabo CTP APL 90x4 4000 m  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
2.6.9.10 Cabo óptico drop fig 8 low friction 02F (CFOAC-BLI-A/B-CM 02 AR-LSZH). 500 m  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

 R$                                         -    R$                                         -   

2.6.10.1 Caixa de passagem tipo CP02 ou ZA, padrão CEMIG 130 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
2.6.10.2 Caixa de passagem modelo Sainco 470X470, conforme Apêndice VII. 30 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
2.6.10.3 Caixa de passagem para controlador Sainco, conforme Apêndice VII. 25 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

Sub-total 2.6.9
2.6.10 - Material para rede subterrânea

Sub-total 2.6.8
2.6.9 - Cabos elétricos de potência, dados e óptico

Sub-total 2.6.7
2.6.8 - Material elétrico para rede aérea
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2.6.10.4

Conjunto em concreto pré moldado, composto de caixa de cabeamento cilíndrica, com
diâmetro interno de 30cm, externo de 37cm, altura de 35cm, com três pré-furos de 10cm
de diâmetro no meio do lado interno da parede, com os centros espassados igualmente
de 120 º, caixilho de diâmetro externo de 44cm e tampa com emblema da BHTRANS,
para ser instalado em passeios públicos.

50 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.6.10.5

Conjunto em concreto pré moldado, composto de caixa de cabeamento cilíndrica, com
diâmetro interno de 37cm, externo de 44cm, altura de 45cm, com três pré-furos de 10cm
de diâmetro no meio do lado interno da parede, com os centros espassados igualmente
de 120 º, caixilho de diâmetro externo de 44cm e tampa com emblema da BHTRANS,
para ser instalado em passeios públicos.

50 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.6.10.6
Eletroduto flexível de polietileno de alta densidade na cor preta, seção circular, corrugado, 
impermeável, destinado à proteção de cabos em redes subterrâneas de energia e
telecomunicação, diâmetro de 50mm.

900 m  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.6.10.7
Eletroduto flexível de polietileno de alta densidade na cor preta, seção circular, corrugado, 
impermeável, destinado à proteção de cabos em redes subterrâneas de energia e
telecomunicação, diâmetro 75mm.

900 m  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.6.10.8
Tampas com aro para caixa de passagem tipo CP02, com proteção anti-ferrugem em
ferro fundido cinzento, com emblema da BHTRANS, conforme Apêndice VII.

400 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.6.10.9
Tampas com aro para caixa de passagem tipo CP01, com proteção anti-ferrugem em
ferro fundido cinzento, com emblema da BHTRANS, conforme Apêndice VII.

400 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.6.10.10
Tampas com aro 409 x 409, com proteção anti-ferrugem para caixa de passagem DET-
SB 002, em ferro fundido cinzento, com emblema da BHTRANS, conforme Apêndice VII.

400 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.6.10.11
Tampa em ferro fundido 112X57, com proteção anti-ferrugem para caixa de passagem
controlador Sainco, conforme Apêndice VII.

400 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

 R$                                         -    R$                                         -   

2.6.11.1
Módulo Led Verde 200mm, fabricado conforme norma ABNT NBR 15889, adaptável em
caixa com furo de 190mm de diâmetro e borracha de vedação com diâmetro externo de
215mm.

2400 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.6.11.2
Módulo Led Vermelho 200mm, fabricado conforme norma ABNT NBR 15889, adaptável
em caixa com furo de 190mm de diâmetro e borracha de vedação com diâmetro externo
de 215mm.

1450 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.6.11.3
Módulo Led Amarelo 200mm, fabricado conforme norma ABNT NBR 15889, adaptável
em caixa com furo de 190mm de diâmetro e borracha de vedação com diâmetro externo
de 215mm.

400 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.6.11.4
Máscara com pictograma '' boneco parado " sendo que o pictograma deve ser fiel ao
desenho da ABNT NBR:7995:2007.

400 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.6.11.5
Máscara com pictograma '' boneco andando " sendo que o pictograma deve ser fiel ao
desenho da ABNT NBR:7995:2007.

400 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

2.6.11.6
Máscara com pictograma '' seta " sendo que o pictograma deve ser fiel ao desenho da
ABNT NBR:7995:2007.

50 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

 R$                                         -    R$                                         -   

2.6.12.1

Botoeira para acionamento de grupo focal de pedestres, produzida em alumínio fundido
pintado de preto fosco com altura e largura ambas iguais a 100mm e profundidade igual a
80mm, com botão circular verde ou amarelo com 22,5mm de diâmetro e parafusos de
fixação ao poste, bem como todos os demais itens necessários ao acoplamento e correto
funcionamento do dispositivo.

50 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

 R$                                         -    R$                                         -   

3.1
Implantação de Controlador Semafórico Digicon 8 fases completo, incluindo todos os
módulos necessários ao seu funcionamento no modo centralizado.

15 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.2
Implantação de Controlador Semafórico Digicon 16 fases completo, incluindo todos os
módulos necessários ao seu funcionamento no modo centralizado.

12 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

Sub-total 2.6.10
2.6.11 - Módulos LED

Sub-total 2.6.11
2.6.12 - Botoeiras

Sub-total 2.6.12
 3 - Serviços de Implantação de equipamentos
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ANEXO IV A
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL (RETIFICADO)

3.3
Implantação de Controlador Semafórico Tesc 4 fases completo, incluindo todos os
módulos necessários ao seu funcionamento no modo centralizado.

10 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.4
Implantação de Controlador Semafórico Tesc 8 fases completo, incluindo todos os
módulos necessários ao seu funcionamento no modo centralizado.

12 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.5
Implantação de Controlador Semafórico Tesc 12 fases completo, incluindo todos os
módulos necessários ao seu funcionamento no modo centralizado.

14 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.6
Implantação de Controlador Semafórico Kapsch 16 fases RMY completo, incluindo todos
os módulos necessários ao seu funcionamento no modo centralizado.

15 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.7
Implantação de Controlador Semafórico Kapsch 16 fases ETX completo, incluindo todos
os módulos necessários ao seu funcionamento no modo centralizado.

20 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.8 Implantação de base para controladores Kapsch 35 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
3.9 Implantação de base para controladores Tesc e Digicon 60 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
3.10 Implantação de sistema de aterramento para controlador semafórico. 60 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.11
Implantação de nobreak conforme especificado no Apêndice XII, incluindo lançamento de
cabeamento necessário a conexão entre o nobreak e o controlador semafórico.

15 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.12
Troca do banco de baterias compatível com o nobreak e autonomia mínima de 2h para
uma carga de 500W.

15 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.13 Implantação de poste de 5 m compatível com o nobreak a ser instalado. 15 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.14
Implantação de laço detector físico conforme especificado no Apêndice IX, incluindo
conexão entre laço e controlador, bem como delimitação dos laços com laminado
elastoplástico.

100 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.15
Implantação de câmera para detecção e contagem veicular (laço virtual) conforme
especificado no Apêndice X, incluindo conexão entre câmera e controlador, bem como
configuração e calibração dos laços virtuais.

8 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.16 Implantação de Poste projetado com base, altura de 4,5m, conforme Apêndice VII. 240 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.17 Implantação de Poste projetado engastado, altura de 5,5m, conforme Apêndice VII. 165 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.18 Implantação de Poste simples com base, altura de 6,0 m, conforme Apêndice VII. 360 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
3.19 Implantação de Poste simples engastado, altura de 7m, conforme Apêndice VII. 195 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.20 Implantação de Postes simples com base, altura de 4,50m, conforme Apêndice VII. 125 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.21 Implantação de Postes simples com base, altura de 4,40m, conforme Apêndice VII. 137 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.22 Implantação de Poste simples com base, altura de 2,50m, conforme Apêndice VII. 150 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
3.23 Implantação de Braço projetado de 4,5m, conforme Apêndice VII. 260 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
3.24 Implantação de Braço projetado de 5,5m, conforme Apêndice VII. 140 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
3.25 Instalação de Tampa em fibra de vidro para poste. 500 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
3.26 Implantação de Chumbador de 3/4" para poste simples, conforme Apêndice VII. 550 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
3.27 Implantação de Chumbador de 7/8" para poste simples, conforme Apêndice VII. 250 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.28
Implantação de Carcaça para grupo focal veicular 3 x 200 mm, para braço projetado, com
abraçadeiras, conforme Apêndice VII.

300 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.29
Implantação de Carcaça para grupo focal veicular 3 x 200 mm, repetidor, com
abraçadeiras, conforme Apêndice VII.

320 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.30
Implantação de Carcaça para grupo focal veicular 4 x 200 mm, para braço projetado, com
abraçadeiras, conforme Apêndice VII.

160 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.31
Implantação de Carcaça para grupo focal veicular 4 x 200 mm, repetidor, com
abraçadeiras, conforme Apêndice VII.

160 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.32
Implantação de Carcaça para grupo focal para pedestres em alumínio, com abraçadeiras,
conforme Apêndice VII.

200 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
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3.33
Implantação de Carcaça para grupo focal para pedestres em poliuretano ou
policarbonato, com abraçadeiras, conforme Apêndice VII (substituindo o alumínio por
material sintético).

850 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.34 Implantação de anteparo para grupo focal veicular 3 x 200 mm, conforme Apêndice VII. 170 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.35 Implantação de anteparo para grupo focal veicular 4 x 200 mm, conforme Apêndice VII. 170 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.36
Implantação de viseira em alumínio para grupo focal de pedestres modelo A, conforme
Apêndice VII.

170 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.37
Implantação de viseira em alumínio para grupo focal de pedestres, modelo B, conforme
Apêndice VII.

170 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.38
Implantação de viseira em alumínio para grupo focal diâmetro 200 mm, conforme
Apêndice VII.

170 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.39
Implantação de padrão de energia elétrica CEMIG, incluindo montagem de todos os
compontentes necessários à alimentação elétrica de um equipamento, conforme
regulamentação CEMIG.

70 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.40
Implantação de cabo flexível 3x1,5mm², isolamento de 750V, PP, obedecendo à norma
NBR 7288 sendo os condutores isolados com as cores preta, vermelha e verde, com
isolamento de fácil manuseio (para corte e separação).

30000 m  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.41
Implantação de cabo bimetálico semi-rígido 3x1,5mm² com núcleo de aço cobreado,
isolamento de 750V, PP, com condutores isolados com as cores preta, vermelha e verde,
com isolamento de fácil manuseio (para corte e separação).

30000 m  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.42
Implantação de cabo flexível 4x1,5mm², isolamento de 750V, PP, obedecendo à norma
NBR 7288 sendo os condutores isolados com as cores preta, vermelha, amarela e verde,
com isolamento de fácil manuseio (para corte e separação).

30000 m  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.43
Implantação de cabo bimetálico semi-rígido 4x1,5mm² com núcleo de aço cobreado,
isolamento de 750V, PP, com condutores isolados com as cores preta, vermelha e verde,
com isolamento de fácil manuseio (para corte e separação).

30000 m  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.44
Implantação de cabo elétrico 1 x 10 mm², isolamento de 0.6/1.0 KV, semi-rígido,
tipo"nax", obedecendo à norma NBR 7288.

6500 m  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.45 Implantação de cabo CCE APL ASF 50x4 pares de polos, conforme norma NBR 10502. 20000 m  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.46 Implantação de cabo CTP APL 90x4. 4000 m  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.47
Implantação de cabo óptico drop fig 8 low friction 02F (CFOAC-BLI-A/B-CM 02 AR-
LSZH).

500 m  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.48 Implantação de caixa de passagem tipo CP02 ou ZA, padrão CEMIG. 160 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   
3.49 Implantação de caixa de passagem tipo CP01 ou ZB, padrão CEMIG. 30 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.50 Implantação de caixa de passagem modelo Sainco 470X470, conforme Apêndice VII. 60 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.51 Implantação de caixa de passagem para controlador Sainco, conforme Apêndice VII. 55 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.52

Implantação de conjunto em concreto pré moldado, composto de caixa de cabeamento
cilíndrica, com diâmetro interno de 30cm, externo de 37cm, altura de 35cm, com três pré-
furos de 10cm de diâmetro no meio do lado interno da parede, com os centros
espassados igualmente de 120 º, caixilho de diâmetro externo de 44cm e tampa com
emblema da BHTRANS, para ser instalado em passeios públicos.

80 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.53

Implantação de conjunto em concreto pré moldado, composto de caixa de cabeamento
cilíndrica, com diâmetro interno de 37cm, externo de 44cm, altura de 45cm, com três pré-
furos de 10cm de diâmetro no meio do lado interno da parede, com os centros
espassados igualmente de 120 º, caixilho de diâmetro externo de 44cm e tampa com
emblema da BHTRANS, para ser instalado em passeios públicos.

80 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

BHTRANS  - PE n.º 08./2021 - Anexo IV A - Modelo de Proposta Comercial - Página 7 de 10



Item Descrição Qtde Unid. UNITÁRIO UNITÁRIO C/ BDI TOTAL TOTAL C/ BDI

ANEXO IV A
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL (RETIFICADO)

3.54
Implantação de eletroduto flexível de polietileno de alta densidade na cor preta, seção
circular, corrugado, impermeável, destinado à proteção de cabos, em redes subterrâneas
de energia e telecomunicação, diâmetro de 50mm, instalado em rede sob asfalto.

550 m  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.55
Implantação de eletroduto flexível de polietileno de alta densidade na cor preta, seção
circular, corrugado, impermeável, destinado à proteção de cabos, em redes subterrâneas
de energia e telecomunicação, diâmetro de 50mm, instalado em rede sob passeio.

550 m  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.56
Implantação de eletroduto flexível de polietileno de alta densidade na cor preta, seção
circular, corrugado, impermeável, destinado à proteção de cabos, em redes subterrâneas
de energia e telecomunicação, diâmetro de 75mm, instalado em rede sob asfalto.

550 m  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.57
Implantação de eletroduto flexível de polietileno de alta densidade na cor preta, seção
circular, corrugado, impermeável, destinado à proteção de cabos, em redes subterrâneas
de energia e telecomunicação, diâmetro de 75mm, instalado em rede sob passeio.

550 m  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.58
Implantação de tampa com aro para caixa de passagem tipo CP02, com proteção anti-
ferrugem em ferro fundido cinzento, com emblema da BHTRANS, conforme Apêndice VII.

420 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.59
Implantação de tampa com aro para caixa de passagem tipo CP01, com proteção anti-
ferrugem em ferro fundido cinzento, com emblema da BHTRANS, conforme Apêndice VII.

420 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.60
Implantação de tampa com aro 409 x 409, com proteção anti-ferrugem para caixa de
passagem DET-SB 002, em ferro fundido cinzento, com emblema da BHTRANS,
conforme Apêndice VII.

420 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.61
Implantação de tampa em ferro fundido 112X57, com proteção anti-ferrugem para caixa
de passagem controlador Sainco, conforme Apêndice VII.

420 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.62
Aplicação de solda em tampa metálica de rede subterrânea, para proteção contra
vandalismo.

1000 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.63
Implantação de Módulo Led Verde 200mm, fabricado conforme norma ABNT NBR 15889,
adaptável em caixa com furo de 190mm de diâmetro e borracha de vedação com
diâmetro externo de 215mm.

2900 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.64
Implantação de Módulo Led Vermelho 200mm, fabricado conforme norma ABNT NBR
15889, adaptável em caixa com furo de 190mm de diâmetro e borracha de vedação com
diâmetro externo de 215mm.

1950 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.65
Implantação de Módulo Led Amarelo 200mm, fabricado conforme norma ABNT NBR
15889, adaptável em caixa com furo de 190mm de diâmetro e borracha de vedação com
diâmetro externo de 215mm.

600 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.66
Implantação de máscara com pictograma '' boneco parado " sendo que o pictograma
deve ser fiel ao desenho da ABNT NBR:7995:2007.

900 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.67
Implantação de máscara com pictograma '' boneco andando " sendo que o pictograma
deve ser fiel ao desenho da ABNT NBR:7995:2007.

900 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.68
Implantação de máscara com pictograma '' seta " sendo que o pictograma deve ser fiel ao 
desenho da ABNT NBR:7995:2007.

100 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

3.69
Implantação de botoeira simples para acionamento de grupo focal de pedestres, bem
como todos os demais itens necessários ao acoplamento e correto funcionamento do
dispositivo.

80 un  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   

 R$                                         -    R$                                         -   

BDI

R$ 0,00 R$ 0,00

* Preço Global com BDI (por extenso): ______________________________________________________

0,00%

PREÇO GLOBAL C/ BDI

Sub-total 3
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Declaramos:

Local e Data: ________________________,____ de ________________ de 2021.

Identificação da empresa Licitante: ___________________________

CNPJ da Empresa LICITANTE: _________________________________________

Telefone de contato da Empresa LICITANTE: _________________________________________

E-mail da Empresa LICITANTE: _________________________________________________

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

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

Obs.: *O Licitante deverá preencher apenas as células assinaladas com a cor amarela. 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 IV B).

* Prazo de validade da proposta: _________ dias. (ver alíena "e" do item 13.1 do Edital)

1. conhecimento das exigências para contratação dispostas no Capítulo 18 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 18.2).

2. conhecimento de todas as condições previstas para a prestação dos serviços referente ao objeto licitado no PE n.º 08/2021 e seus respectivos Anexos, e com elas concordamos.
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INTERVALOS ADMISSÍVEIS %
DE 3,80% ATÉ 4,67%
DE 0,32% ATÉ 0,74%
DE 0,50% ATÉ 0,97%
DE 1,02% ATÉ 1,21%
DE 6,64% ATÉ 8,69%

COFINS ......
PIS ......
ISS ......

Total Tributos (T) DE 5,65% ATÉ 8,65% 0,00%
DE 0,00% OU 4,50%

BDI TOTAL 0,00%

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]

Percentuais utilizados: Percentual admissível mínimo acrescido de 5%, considerando duas casas decimais na 
porcentagem (4 casas decimais do valor decimal)

Data de Referência: out/2019
Tabela de Referência: SUDECAP BDI oficial - desonerado (urbanas) 2019.10

ANEXO IV B
COMPOSIÇÃO DO BDI

ITENS ADMISSÍVEIS
Administração Central (AC)
Seguro e Garantia (S+G)

Referência: Cálculo do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013.
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ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE  

PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS 
 

(Modelo de declaração a ser apresentado nos termos da alínea “e” do item 12.14 do Edital, quando couber) 

 
 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2021 

 
 
 
 
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 VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

(Modelo de declaração a ser apresentado nos termos da alínea “f” do item 12.14 do Edital) 
 

 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2021 

 

 

(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 “f” do item 12.14 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) 



0,00

0,00

0,00 + 0,00

0,00 + 0,00

0,00 + 0,00

VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO:  R$ ______________________________________________________________

Razão Social da LICITANTE: ............................................................................................

CNPJ da LICITANTE: .......................................................................................................

Dados extraídos do Balanço Patrimonial do Exercício de .....................

Nome do Contador Responsável: ........................................................................................

Nº do CRC/UF: ..............................................

Assinatura do Contador Responsável: .......................................................

Nome(s) do(s) Representante(s) Legal(ais) da LICITANTE: ......................................................

Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) da LICITANTE: ......................................................

ANEXO VII

ANÁLISE CONTÁBIL E FINANCEIRA
(Anexo a ser apresentado nos termos dos subitens 14.3.2.3 e 14.3.3 do Edital.)

#DIV/0!

LC - LIQUIDEZ CORRENTE = 

LG - LIQUIDEZ GERAL =

#DIV/0!=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

=
Ativo Circulante

Passivo Circulante

SG - SOLVÊNCIA GERAL =

=

=
Ativo Total

#DIV/0!

=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
=

0,00

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
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ANEXO VIII 
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

 

(Modelo de declaração a ser apresentado nos termos do subitem 14.4.3 do Edital) 

 
 
 
 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2021 
 
 
 
 
A Empresa _________________________ CNPJ n°_________, sediada no município de 

___________________, declara, sob as penalidades da Lei que, caso seja contratada para prestar os 

serviços relacionados no Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 08/2021 possuirá instalações, 

equipamentos e equipe adequados para prestação dos serviços em Belo Horizonte ou Região 

Metropolitana, ainda que não seja sediado nesta Capital. 

 

 

 
 

 
 
 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
(Modelo de declaração a ser apresentado nos termos do item 14.5 do Edital) 

 
 
 
 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2021 
 
 
 

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, ainda, que está ciente da obrigatoriedade de informar, se for o caso, a superveniência de 

fato impeditivo da sua habilitação, na forma do disposto no § 2º do art. 32 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

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

prestadas. 

 
 
 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 
 
 

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

(CI n.º e/ou CPF) 
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ANEXO X 
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 18.2 do 
Edital) 

 
 
 
 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2021 
 
 
 
 

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 XI 
MINUTA DE CONTRATO 

 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA 
DE PARQUE SEMAFÓRICO - CONTROLADORES, POSTES, 
GRUPOS FOCAIS, MÓDULOS LED, CABEAMENTO, 
NOBREAKS, INCLUÍDOS TODOS OS SEUS COMPONENTES E 
PERIFÉRICOS, LAÇOS DE DETECÇÃO VEICULAR VIRTUAIS, 
FÍSICOS E RESPECTIVAS CENTRAIS COMPUTADORIZADAS, 
CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, 
MATERIAIS, PEÇAS E SISTEMAS, INCLUSIVE OS 
RESPECTIVOS SOFTWARES DE OPERAÇÃO E 
MONITORAMENTO. 

Processo Administrativo nº 01-032.041/21-53 

Instrumento Jurídico nº _______________________________ 

CONTRATANTE: Município de Belo Horizonte – Fundo de Transporte Urbano (FTU), inscrito no 
CNPJ nº 18.715.383/0001-40, neste ato representado pelo Sr. Josué Costa Valadão, CPF nº 
009.094.756-87, através da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – 
BHTRANS, situada na Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte, MG, CEP 
30.455-902, inscrito no CNPJ nº 41.657.081/0001-84, neste ato representado pelo Sr. Diogo Oscar 
Borges Prosdocimi, CPF nº 060.626.066-84. 

CONTRATADA: ............................  
Endereço: ...................... 
CNPJ: ................... 
Representante legal: ...................., CPF: ........................... 
 
As partes acima qualificadas celebram este Contrato, sendo o presente regido pelas normas da Lei 
Federal nº 8.666/93, suas modificações posteriores pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO E GERENCIAMENTO 

1.1. O presente Contrato está vinculado ao Pregão Eletrônico n.º 08/2021 e à proposta da 
Contratada, que integram este documento, independentemente de transcrição. 

1.2. A gestão e fiscalização deste Contrato, por parte da Contratante, serão exercidas pela Diretoria 
de Sistemas Viários – DSV e pela Gerência de Semáforos e Programação – GESEP, 
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 do presente contrato a prestação dos serviços de implantação, manutenção corretiva 
e preventiva de parque semafórico - controladores, postes, grupos focais, módulos LED, cabeamento, 
nobreaks, incluídos todos os seus componentes e periféricos, laços de detecção veicular virtuais, 
físicos e respectivas centrais computadorizadas, contemplando o fornecimento de mão de obra, 
materiais, peças e sistemas, inclusive os respectivos softwares de operação e monitoramento, 
conforme detalhamento e especificações técnicas dispostas no Termo de Referência – Anexo I e 
seus Apêndices, na Planilha de Preços Máximos – Anexo II e nesta Minuta. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

O regime de execução deste Contrato será empreitada por preço unitário. 

R E G I S T R O 

Nº Contrato:__________ 

/_______ 

Livro: ________ Folha: 
_________ 
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CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O prazo de vigência deste Contrato será de 20 (vinte) 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 do 
serviço contratado. 

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 indicados no Centro 
de Custo 7185, Funcional Programática n.º 26.452.060.2837, Natureza de Despesa 33.90.39, Item 
63, Fonte 00.00, Subação 0001, Unidade Orçamentária 2710 e Unidade Administrativa 1100 do 
Fundo de Transporte Urbano – FTU.  

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ACEITAÇÃO DO OBJETO 

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. Cumprir todas as disposições elencadas no Termo de Referência – Anexo I. 

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. Alocar, além do pessoal necessário, também sob sua inteira responsabilidade, os equipamentos 
e instrumentos compatíveis com os serviços especializados a serem contratados. 

8.4. 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 – Apêndice XV. 

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

8.6. Responsabilizar-se pela substituição de seus empregados, nos casos de faltas, comportamento 
inadequado, ausência legal ou férias, de maneira a não prejudicar o bom andamento dos 
serviços. 
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8.7. Apresentar previamente à Contratante a relação de veículo(s) empregado(s) na execução do 
objeto do Contrato, acompanhada de cópia dos documentos respectivos, inclusive no que se refere à 
contratação de seguro total; 

8.8. Responsabilizar-se por todos os danos causados às instalações objeto deste Projeto, quando 
evidenciada a culpa, por ação ou omissão de seus funcionários, quando decorrentes da qualidade do 
material ou peças utilizados e, ainda, da ineficiência ou negligência nas operações de manutenção e 
implantação dos equipamentos. 

8.9. Evitar danos à arborização, mobiliário urbano e demais instalações existentes na via pública, 
quando da execução dos serviços, exceção feita para as intervenções expressamente autorizadas 
pela Contratante. 

8.10. Cumprir sistematicamente as datas, horários e prazos estipulados pela Contratante, salvo 
motivo de força maior, devidamente relatado e apresentado à Contratante para de acordo. 

8.11. Fornecer pessoal habilitado e em número suficiente para execução das atividades, conforme 
previsto no Termo de Referência – Anexo I, e substitui-los quando a fiscalização da Contratante julgar 
necessário.  

8.11.1. A Contratante reserva-se o direito de, a qualquer momento, solicitar à Contratada 
documentação que comprove a escolaridade ou curso de formação profissional compatíveis com as 
atividades técnicas desenvolvidas na execução dos serviços elencados no Termo de Referência – 
Anexo I. 

8.12. Executar somente os serviços definidos nas Ordens de Serviço – O.S., conforme Termo de 
Referência – Anexo I e determinações de projeto, quando houver, não sendo permitida qualquer 
determinação, realocação ou instalação por parte da Contratada sem a devida autorização da 
Contratante. 

8.13. Acatar as exigências da Contratante quanto à execução dos serviços.  

8.14. Executar os serviços pactuados com rigorosa observância da melhor técnica aplicável a 
serviços de igual natureza, obedecendo ao disposto no Termo de Referência – Anexo I, às normas 
executivas da ABNT, e outras porventura fornecidas pela Contratante. 

8.15. Caso as necessidades do serviço exijam equipamentos e ferramentas especiais para que 
aquele seja executado de forma tecnicamente melhor e mais rápida, a Contratada deverá 
disponibilizar ou alugar, a custo próprio, tais ferramentas e equipamentos para utilização das equipes 
na execução dos serviços. 

8.15.1. A Contratante se reserva o direito de exigir tais equipamentos ou ferramentas específicas para 
a execução de determinados serviços, caso verifique a necessidade conforme a complexidade de 
execução. 

8.16. Manter equipes disponíveis para execução dos serviços durante 24 (vinte e quatro) horas por 
dia e 7 (sete) dias por semana, inclusive feriados, salvo orientação em contrário, obedecendo 
rigorosamente os prazos definidos neste documento e nas Ordens de Serviço, sem que caiba 
qualquer acréscimo aos valores estabelecidos. 

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

8.18. 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. 

8.19. Zelar pelo perfeito cumprimento, por parte de todo seu pessoal, das normas estabelecidas no 
CTB - Código de Trânsito Brasileiro e daquelas estabelecidas pela Contratante, em especial aquelas 
a seguir relacionadas: 

8.19.1. Uso obrigatório do cinto de segurança por parte dos condutores e passageiros em todos os 
deslocamentos em veículos a serviço da BHTRANS. 

8.19.2. Uso do talão de Estacionamento Rotativo nas áreas destinadas a este sistema. 
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8.19.3. Utilização de sinalização de advertência e equipamentos auxiliares padronizados, tais como 
cones, cavaletes; e nas atividades noturnas deverão ser utilizados, também‚ acessórios de iluminação 
e sinalização refletiva de obra. O não cumprimento implicará no embargo dos serviços. 

8.20. Garantir os materiais, peças e serviços executados e substitui-los ou corrigi-los, quando os 
mesmos apresentarem defeitos, dentro do prazo de garantia. A substituição ou correção 
será imediata e sem ônus para a Contratante. 

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

8.22. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, 
impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à 
execução deste Contrato. 

8.23. Apresentar, sempre que solicitado pela Contratante, comprovação de cumprimento das 
obrigações tributárias e sociais, legalmente exigíveis. 

8.24. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que causar à Contratante ou a 
terceiros, por culpa ou dolo da Contratada, na pessoa de preposto ou terceiros a seu serviço. 

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

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

8.27. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na habilitação. 

8.28. Providenciar Anotação Técnica de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de 
Responsabilidade Técnica – RRT relativos ao Contrato e encaminhá-los à Contratante antes do início 
efetivo das atividades. 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Emitir as Ordens de serviços. 

9.2. Prestar todas as informações necessárias com clareza à Contratada para a execução dos 
serviços contratados. 

9.3. Providenciar desvio de tráfego e garantia de execução dos serviços, bem como mobilizar a 
gerência de Operações e Ação Regional da DRO, quando necessário ou solicitado pela Contratada. 

9.4. Acompanhar os serviços executados pela Contratada, responsabilizando-se pela aprovação e 
aceite dos mesmos. 

9.5. Notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades 
encontradas na prestação dos serviços. 

9.6. Conferir as medições e efetuar o pagamento na forma definida neste Instrumento. 

9.7. Julgar se o eventual atraso no cronograma e execução dos serviços encontra-se motivado por 
"Caso Fortuito ou de Força Maior". 

9.8. Deliberar sobre os casos omissos e não previstos, observadas as disposições da lei federal Nº 
8.666/93 e/ou mediante acordo entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
10.1. A Contratada deverá emitir a nota fiscal/fatura conforme legislação vigente e de acordo com os 
dados a seguir: 
 
Nominal: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE – FUNDO DE TRANSPORTE URBANO 
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CNPJ Nº: 18.715.383/0001-40 
Inscrição Estadual: Isenta 

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. O pagamento será realizado após 30 (trinta) dias a contar do recebimento ou do aceite da 
medição, mediante apresentação da nota fiscal / fatura.  

10.4.1. A Contratada deverá entregar a nota fiscal / fatura no prazo impreterível de 5 (cinco) dias a 
contar da data do recebimento dos serviços ou do aceite da medição.  

10.4.2. O atraso na entrega da nota fiscal / fatura pela Contratada ocasionará a dilação do prazo 
para pagamento no mesmo período temporal da inadimplência. 

10.5. Na hipótese de a 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% (um por cento) 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 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 15.113/13. 

11.1. Advertência. 

11.2. Multas, nas seguintes condições: 

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

11.2.2. Multa de 3% (três por cento) sobre o valor global do Contrato, quando houver o 
descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas, nos termos do 
inciso IV do artigo 7º do Decreto Municipal 15.113/2013; 
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11.2.3. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela que eventualmente for 
descumprida, 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 10% (dez por cento) sobre o valor global do 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. 

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. 

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

a) O valor será descontado da garantia prestada. 

b) Se a multa aplicada superar o valor de garantia prestada, responderá a Contratada pela sua 
diferença, devidamente atualizada monetariamente e acrescida de juros, fixados segundo os 
índices e taxas utilizados na cobrança dos créditos não tributários do Município ou cobrados 
judicialmente; 

c) Inexistindo garantia ou sendo esta insuficiente, descontar-se-á das faturas futuras; 

d) Impossibilitando o desconto a que se refere o subitem anterior, será o crédito 
correspondente inscrito em dívida ativa. 

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

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 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 15.113/13. 

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. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos 
da Lei Federal nº 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 15.113/13. 

11.7. 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 comprovar, no ato de assinatura deste Instrumento, a prestação da 
garantia de contratação, no valor de R$ ............ (.......................................), correspondente a 5% 
(cinco por cento) do valor global deste Contrato. 

12.1.1. A apresentação da garantia de que trata o subitem anterior poderá ser posterior à 
assinatura do contrato, desde que devidamente justificado e autorizado pela Contratante. 
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12.1.1.1. Ocorrendo o disposto no subitem 12.1.1, o prazo para prestação da garantia será de 
15 (quinze) dias, contados a partir da data de assinatura deste Contrato. 

12.2. A garantia prevista deverá ser prestada em uma das modalidades previstas no § 1º do art. 56 da 
Lei Federal nº 8.666/93. 

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. 

12.2.4. A garantia na forma de fiança bancária ou seguro garantia deverá ser emitida em nome do 
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE – FUNDO DE TRANSPORTE URBANO – CNPJ Nº 
18.715.383/0001-40. 

12.3. A Contratante poderá utilizar, total ou parcialmente, da garantia exigida para se ressarcir de 
multas estabelecidas no 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. 

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 do 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 – DO ACRÉSCIMO AO CONTRATO 

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

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

13.1.2. Não constitui alteração contratual vedada, o reajuste de preços previsto neste Contrato. 

13.1.3. Excetuam-se da regra as alterações autorizadas prévia e expressamente pelo 
Representante Legal da Contratante, em processo próprio, com a justificativa da 
imprescindibilidade da alteração contratual para se atingir o interesse público. 

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

14.1. A Contratada obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda informação, 
dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de licenciamento ou da 
operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei n° 13.709/2018, suas alterações e 
regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no presente instrumento 
contratual.  
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14.1.1. A Contratada obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes 
visando a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, dados 
pessoais e/ou base de dados a que se tenha acesso a fim de evitar acessos não autorizados, 
acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, alteração, 
comunicação ou qualquer outra forma de tratamento não previstos.  

14.1.2. A Contratada deve assegurar-se de que seus colaboradores, consultores e/ou prestadores 
de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou conhecimento da 
informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, confidencialidade e sigilo.  

14.1.3. A Contratada não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base de dados a 
que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento contratual.  

14.1.4. A Contratada não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia autorização 
escrita, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em razão do 
cumprimento do objeto deste instrumento contratual.  

14.1.4.1. A Contratada obriga-se a fornecer informação, dados pessoais e/ou base de dados 
estritamente necessários caso quando a transmissão autorizada a terceiros durante o 
cumprimento do objeto descrito neste instrumento contratual.  

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

14.1.5.1. À Contratada não será permitida deter cópias ou backups, informação, dados 
pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do 
objeto deste instrumento contratual.  

14.1.5.1.1. A Contratada deverá eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou 
posse em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual tão logo não haja 
necessidade de realizar seu tratamento.  

14.1.6. A Contratada deverá notificar, imediatamente, a Contratante no caso de vazamento, perda 
parcial ou total de informação, dados pessoais e/ou base de dados. 

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA EXTINÇÃO E DA RESCISÃO 
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15.1. Este Contrato resultará extinto ao término do prazo de sua vigência. 

15.2. A Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, independentemente 
de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos artigos 77 a 80 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e legislação subsequente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

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

 
 

(Nome) 
(Nome da empresa) 

 
 
 

Diogo Oscar Borges Prosdocimi 
BHTRANS 

Josué Costa Valadão 
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

Município de Belo Horizonte 
 
 
 

 
Testemunhas: 
1 . _________________________ 
Nome: 
CPF: 

2 . _________________________ 
Nome: 
CPF: 

 
Destinação das vias: 1ª via – Contratante   2ª via – Contratada 
 


