EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01-014.567/18-92
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018
TIPO: MENOR PREÇO

•

OBJETO: Prestação de serviços de detecção, registro e processamento das imagens de infrações
de trânsito mediante utilização dos equipamentos “Controlador Eletrônico de Velocidade do tipo
Portátil com função Estático” e “Barreira Eletrônica de Velocidade”.

•

CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES: Dia 27/03/2018, até às 14h45.

•

ENDEREÇO: Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900 – Bairro Buritis, Belo Horizonte.
Prédio 1 – Sala de Reuniões da CPL – BHTRANS
As LICITANTES deverão entregar o Documento de Credenciamento, com a respectiva
documentação comprobatória, a Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, a
Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso, e os envelopes de
Proposta Comercial e de Documentos para Habilitação à Pregoeira ou a qualquer um dos membros
da Equipe de Apoio, no local, data e horário indicados acima.

•

ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO: Dia 27/03/2018 às 15

•

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília.

•

CONSULTAS E/OU ESCLARECIMENTOS: Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para
abertura da sessão pública, exclusivamente através do e-mail: bhtrans.cpl@pbh.gov.br ou via fax:
(0xx31) 3379-5590, nos termos do item 1.1 deste Edital.

•

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

•

INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO: As informações sobre o andamento da licitação e os
resultados dos julgamentos e de recursos, se houver, serão publicados unicamente no DOM e
disponibilizados na internet no site www.bhtrans.pbh.gov.br.

•

SITE PARA CONSULTAS AO EDITAL: www.bhtrans.pbh.gov.br.

•

SITE DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE – DOM: www.pbh.gov.br/dom.

•

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer licitante poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, apontando as falhas e
irregularidades que o viciariam, obedecidas as disposições do item 8.1 deste Edital.
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horas.

PREÂMBULO
O Município de Belo Horizonte – MG, com recursos do Fundo de Transporte Urbano – FTU, através
da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS, por meio de Pregoeira e
respectiva Equipe de Apoio, designados pela Portaria SMOBI nº 064/2017 de 27/12/2017, torna
público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO,
regido pela Lei n.º 10.520/2002, Decretos Municipais n.º 12.436/2006, 11.245/2003 e 15.113/2013,
com aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666/1993, suas alterações posteriores e legislação
complementar vigente, observadas, ainda, a Lei Complementar n.º 123/2006 e as condições do
presente Edital e seus Anexos.
CAPÍTULO 1
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 – As consultas e os esclarecimentos serão respondidos pela Pregoeira, respeitada a legislação
pertinente, devendo as LICITANTES formular consultas por escrito (correspondência, fax ou e-mail),
no prazo estipulado na folha de rosto deste Edital.
1.1.1 – As respostas, quando de caráter geral, serão disponibilizadas através da internet
(www.bhtrans.pbh.gov.br) e/ou publicadas no DOM.
1.1.2 – As dúvidas e/ou esclarecimentos de caráter interpretativo, que não venham a influenciar no
entendimento e participação de outras empresas, serão respondidas diretamente à(s) LICITANTE(S)
através de e-mail.
1.2 – Constituem Anexos deste Instrumento Convocatório, dele fazendo parte integrante:
ANEXO I

–

PROJETO BÁSICO

ANEXO II

–

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SOFTWARE E APLICATIVOS

ANEXO III

–

LOCAIS PREVISTOS PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

ANEXO IV

–

NORMAS BÁSICAS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO
TRABALHO

ANEXO V

–

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

ANEXO VI

–

MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE HABILITAÇÃO

ANEXO VII

–

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA ME, EPP OU EQUIPARADA

ANEXO VIII

–

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR

ANEXO IX

–

PLANILHA DE PREÇOS E BDI ESTIMADOS

ANEXO X

–

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL “A” E MODELO DE COMPOSIÇÃO
DO BDI “B”

ANEXO XI

–

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

ANEXO XII

–

ANÁLISE CONTÁBIL E FINANCEIRA

ANEXO XIII

–

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

ANEXO XIV

–

MINUTA DE CONTRATO
CAPÍTULO 2
OBJETO

2.1 – Prestação de serviços de detecção, registro e processamento das imagens de infrações de
trânsito mediante utilização dos equipamentos “Controlador Eletrônico de Velocidade do tipo Portátil
com função Estático” e “Barreira Eletrônica de Velocidade”.
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2.1.1 – O detalhamento e as especificações técnicas do objeto estão devidamente explicitados no
Projeto Básico – Anexo I, Equipamentos de Informática, Software e Aplicativos – Anexo II, Locais
Previstos para Instalação dos Equipamentos – Anexo III, Normas Básicas de Engenharia de
Segurança e Medicina do Trabalho – Anexo IV e na Minuta de Contrato – Anexo XIV.
CAPÍTULO 3
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E IMPEDIMENTOS
3.1 – Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas, legalmente constituídas,
isoladamente ou em forma de consórcio, que operem no ramo pertinente ao objeto licitado, desde
que satisfaçam as exigências deste Edital e seus Anexos.
3.1.1 – É condição, ainda, para participação na presente licitação a entrega no local, data e horário
indicados na folha de rosto deste Edital, dos seguintes documentos (separados):
a) Carta de Credenciamento – Anexo V, com a respectiva documentação comprobatória (ver
Capítulo 4);
b) Declaração sobre Habilitação – Anexo VI (ver Capítulo 4);
c)

Declaração de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada – Anexo VII,
quando couber;

d) ENVELOPE n.º 01 – Proposta Comercial (ver Capítulo 5);
e) ENVELOPE n.º 02 – Documentos para Habilitação (ver Capítulo 6).
3.1.2 – Os envelopes indicados no subitem anterior deverão estar devidamente fechados, rubricados
no fecho e identificados em sua parte externa com os seguintes dizeres:
PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2018
ENVELOPE N.° 01
PROPOSTA COMERCIAL

À
Pregoeira Oficial da BHTRANS
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS
Local:
Endereço:

Sala de Licitações da BHTRANS
Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Buritis
30455-902 – Belo Horizonte/MG
Nome/Razão Social da Licitante/CNPJ

PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2018
ENVELOPE N.° 02
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
À
Pregoeira Oficial da BHTRANS
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS
Local:
Endereço:

Sala de Licitações da BHTRANS
Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Buritis
30455-902 – Belo Horizonte/MG
Nome/Razão Social da Licitante/CNPJ
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3.1.3 – Para o caso da indicação acima referida apresentar-se incompleta ou com algum erro de
transcrição nos envelopes, tais fatos não constituirão motivo para exclusão da empresa do
procedimento licitatório, desde que a incorreção apontada não cause dúvida ou não prejudique o
andamento do processo.
3.1.4 – Não serão aceitos documentos enviados por fax ou por qualquer tipo de correio eletrônico.
3.1.5 – Os envelopes de documentos para habilitação e proposta comercial, quando enviados por via
postal ou equivalente (serviços especializados de entrega, transportadoras etc.), somente serão
considerados se derem entrada no Protocolo da CPL – BHTRANS até a data e hora definidas na
folha de rosto deste Edital, independentemente da data e horário da postagem ou da remessa.
3.2 – A participação neste Pregão implica aceitação, plena e irrevogável, das normas constantes do
presente Edital e seus Anexos.
3.3 – A participação nesta licitação estará impedida às pessoas físicas bem como jurídicas que, na
data prevista neste Edital para a entrega dos envelopes, encontrarem-se em qualquer uma das
seguintes situações:
a) com falência decretada;
b) declaradas inidôneas por qualquer Órgão Público;
c) em suspensão temporária e impedidas de licitar ou contratar com a Administração Municipal
de Belo Horizonte e/ou suas Unidades descentralizadas e/ou vinculadas;
d) empresas estrangeiras sem funcionamento no país.
3.3.1 – A observância das vedações acima é de inteira responsabilidade da LICITANTE que, pelo
descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis.
CAPÍTULO 4
CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES
4.1 – O credenciamento far-se-á por meio de Instrumento Público ou Particular de Procuração, com
prazo de validade em vigor, ou por Carta de Credenciamento, conforme Modelo disposto no Anexo V,
em cujos termos sejam outorgados ao procurador/credenciado os poderes necessários à pratica de
todos os atos pertinentes ao certame, inclusive formular lances verbais em sessão pública de pregão,
bem como negociar preço diretamente com a Pregoeira, rubricar propostas e documentos, manifestar
a intenção de interpor recurso, ou renunciar ao direito de fazê-lo, e assinar atas em nome da
LICITANTE.
4.1.1 – Nas hipóteses de credenciamento mediante Instrumento Particular de Procuração ou Carta de
Credenciamento, é obrigatório o reconhecimento da(s) firma(s) do(s) respectivo(s) outorgante(s) por
cartório competente, bem como a apresentação, no ato do credenciamento, dos documentos que
lhe(s) comprove a titularidade dos poderes necessários à constituição do procurador ou representante
credenciado (Estatuto, Contrato Social, etc.).
4.1.2 – Sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente da empresa LICITANTE, deverá
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos os poderes
necessários para, isoladamente ou em conjunto, exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura.
4.1.2.1 – No caso previsto no subitem 4.1.2, quando tratar-se de representante sócio, proprietário ou
dirigente com poderes para exercer direitos e assumir obrigações em conjunto, torna-se necessária a
apresentação de Carta de Credenciamento – Anexo V ou Instrumento Público ou Particular de
Procuração.
4.1.3 – No caso de Consórcio, as empresas dele integrantes serão representadas pela empresa líder
do Consórcio, com poderes para a prática dos atos necessários e inerentes ao procedimento.
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4.1.3.1 – A empresa líder, por sua vez, poderá credenciar um procurador ou fazer-se representar por
sócio que detiver representação, observado o disposto no Capítulo 4 e seus subitens, tudo sem
prejuízo da responsabilidade solidária dos integrantes do consórcio pelos atos praticados por seu
representante.
4.1.4 – Nas sessões públicas, somente será admitida a participação efetiva de um único
representante de cada LICITANTE durante os trabalhos.
4.1.5 – O horário e local de credenciamento estão definidos na folha de rosto deste Edital.
4.2 – O credenciado deverá identificar-se no ato de entrega dos envelopes.
4.3 – A LICITANTE que não apresentar o documento de credenciamento, nos termos definidos no
item 4.1 e respectivos subitens, ficará impedida de apresentar lances, não poderá manifestar-se
durante a sessão e interpor recurso. Somente será aproveitada a sua proposta escrita, sendo-lhe
resguardado o direito de assistir à sessão pública.
4.4 – A LICITANTE deverá apresentar, ainda, no ato do credenciamento, a Declaração sobre a
Habilitação (Modelo no Anexo VI), assinada pelo representante legal, conforme exigido no inciso VII
do art. 4º da Lei 10.520/02.
4.5 – Os documentos solicitados poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de
cópia autenticada na forma da Lei ou publicação em órgão da Imprensa Oficial.
4.5.1 – Os documentos apresentados em cópias não autenticadas somente serão considerados se
acompanhados dos respectivos originais para autenticação pela Pregoeira ou Equipe de Apoio na
sessão de abertura.
CAPÍTULO 5
PROPOSTA COMERCIAL
5.1 – A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser encaminhada no ENVELOPE n.º 01, de acordo com o
Modelo de Proposta Comercial e Composição do BDI – Anexo X, Planilhas “A” e “B”, em 1 (uma) via
cada, contendo a identificação da LICITANTE, datada, rubricada em todas as suas páginas,
devidamente assinada pelo(s) representante(s) legal(ais), dela constando:
a) Preços unitário mensal, total mensal, subtotais I, II e III e BDI grafados numericamente;
b) Preço global grafado numericamente e por extenso;
c) Marca/modelo dos equipamentos ofertados;
d) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de sua
apresentação ao Protocolo da CPL – BHTRANS;
e) Declaração de que a LICITANTE conhece e concorda com todas as condições estabelecidas
no Edital e seus Anexos.
5.1.1 – Nos Anexos X ”A” e “B”, as LICITANTES deverão preencher apenas os campos
assinalados com a cor AMARELA. Os demais campos não deverão ser alterados, sob pena de
desclassificação.
5.1.1.1 – O somatório dos valores preenchidos pelas LICITANTES na Planilha do Anexo X “B”
serão automaticamente transferidos para o Modelo de Proposta Comercial – Anexo X “A”.
5.1.2 – As propostas que omitirem o prazo previsto na alínea “d” do item 5.1 serão entendidas como
válidas pelo prazo indicado na referida alínea.
5.2 – No ENVELOPE N.º 01 – Proposta Comercial deverão ser apresentadas, ainda:
5.2.1 – A Documentação que comprove os poderes de representação dos respectivos
signatários (Estatuto, Contrato Social, etc.), salvo se já tiver sido apresentada nas situações
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previstas no item 4.1.
5.2.1.1 – A LICITANTE deverá observar, conforme definido no Estatuto, Contrato Social, etc., os
poderes para assinatura da proposta comercial (isoladamente ou em conjunto).
5.2.2 – A Declaração de Elaboração Independente de Proposta, devidamente assinada pelo(s)
representante(s) legal(ais), conforme modelo previsto no Anexo XI.
5.2.3 – Planilha de Composição do BDI, conforme modelo apresentado no Anexo X, Planilha
“B”, ou em modelo próprio, desde que de acordo com critérios aceitos pelo Tribunal de Contas
da União.
5.2.3.1 – Conforme Súmula nº 254/2010 do Tribunal de Contas da União, o IRPJ – Imposto de Renda
Pessoa Jurídica e a CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – não se consubstanciam em
despesa indireta passível de inclusão na taxa de Bonificações e Despesas Indiretas – BDI do
orçamento-base da licitação, haja vista a natureza direta e personalística desses tributos, que oneram
pessoalmente o contrato.
5.3 – Os preços deverão ser expressos em Real (R$), com duas casas decimais, inclusive os
unitários, se houver, devendo neles estarem incluídos todos os impostos, taxas, transportes, material,
mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas e demais custos diretos e indiretos aplicáveis e
constituirão a única remuneração pela prestação de serviços do objeto desta licitação.
5.4 – A Proposta Comercial e a Composição do BDI deverão ser apresentadas
PREFERENCIALMENTE conforme o modelo apresentado no Anexo X, Planilhas “A” e “B”.
5.4.1 – A LICITANTE poderá apresentar a Proposta Comercial e a Composição do BDI em outro
modelo, desde que observe todas as exigências deste Capítulo e preserve todas as informações
constantes no Anexo X, Planilhas “A” e “B” – Modelo de Proposta Comercial e Composição do BDI.
5.4.1.1 – Caso a LICITANTE não utilize o Anexo X, Planilhas “A” e “B” para apresentar a Composição
do BDI, deverá informar a metodologia de cálculo utilizada.
5.4.1.2 – Caso a metodologia não seja informada, a Pregoeira poderá promover diligência para que a
LICITANTE apresente esta informação.
5.5 – Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente de
fato superveniente e aceito pela Pregoeira.
5.6 – A apresentação da Proposta Comercial pressupõe o conhecimento e aceitação integral deste
Edital e todos os seus Anexos, nos quais estão detalhadas todas as informações e/ou condições da
prestação de serviços do objeto desta licitação.
5.7 – Ocorrendo divergência ou dúvida entre os preços unitários e totais propostos pela LICITANTE,
serão considerados como corretos os preços unitários.
5.8 – A Pregoeira poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas formais
sanáveis e que não afetem o seu conteúdo.
5.9 – A presente licitação será julgada e adjudicada à LICITANTE que ofertar o MENOR PREÇO
GLOBAL, observados os requisitos deste Edital, os previstos nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n.º 123/06 e na legislação pertinente.
5.10 – 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;
c) não se refiram a integralidade do objeto, assim considerado o lote;
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d) não atendam às exigências estabelecidas em diligências;
e) tenham sido baseadas em outra proposta;
f) apresentem preço global superior ao informado no subitem 5.11 deste Edital;
g) não esteja acompanhada da Planilha de Composição do BDI;
h) apresentem o(s) preço(s) unitário(s) acima de 20% (vinte por cento) do(s) unitário(s)
estimado(s) no Anexo IX – Planilha de Preços e BDI Estimados;
i) apresentem BDI com porcentagem acima de 20% (vinte por cento) do BDI máximo disposto no
Anexo IX – Planilha de Preços e BDI Estimados;
j) apresentem preços excessivos, simbólicos, irrisórios ou manifestamente inexequíveis.
5.10.1 – Serão considerados preços excessivos:
a) o(s) preço(s) global(ais) acima do preço global máximo indicado no subitem 5.11 deste Edital;
b) o(s) preço(s) unitário(s) que esteja(m) acima de 20% (vinte por cento) do(s) unitário(s)
estimado(s) no Anexo IX – Planilha de Preços e BDI Estimados;
c) o(s) percentual(ais) de BDI que esteja(m) com porcentagem acima de 20% (vinte por cento)
do BDI estimado no Anexo IX – Planilha de Preços e BDI Estimados.
5.11 – O preço global máximo para esta licitação é de R$ 4.265.835,58 (quatro milhões,
duzentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).
5.12.1 – Havendo dúvidas quanto ao preço máximo, a Pregoeira poderá realizar ou requisitar à área
solicitante, à época do julgamento, novas pesquisas para confronto das ofertas de forma a produzir
contraprova ou demonstrar um eventual equívoco da Administração.
5.13 – Serão considerados preços inexequíveis aqueles que não venham a ter demonstrada sua
viabilidade através de documentação que comprove que os custos são coerentes com os de mercado
e que os coeficientes são compatíveis com a execução do objeto.
5.13.1 – 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
item anterior.
5.13.2 – A não apresentação da documentação mencionada no subitem 5.13.1, no prazo determinado
pela Pregoeira, resultará na desclassificação da(s) proposta(s) da(s) LICITANTE(s) e incorrerá em
penalidades conforme previsto no Capítulo 12 deste Edital.
CAPÍTULO 6
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
O ENVELOPE N.º 02, ao ser entregue, deverá conter os seguintes documentos obrigatórios, com os
prazos de validade em vigor:
6.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA
6.1.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual.
6.1.2 – 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.
6.1.2.1 – Os documentos relacionados no subitem 6.1.2 poderão ser substituídos apenas pela última
alteração, caso seja consolidada.
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6.1.3 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercício.
6.1.4 – 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.
6.1.5 – CONSÓRCIOS
As LICITANTES que optarem pela participação em forma de Consórcio deverão apresentar, além dos
documentos exigidos de todas as empresas participantes, o seguinte:
6.1.5.1 – Compromisso público ou particular de constituição de Consórcio, subscrito pelas
consorciadas, com indicação da empresa líder responsável pelo Consórcio e da proporção da
participação de cada uma, observadas as seguintes normas:
a) a liderança do Consórcio caberá, obrigatoriamente, à empresa nacional;
b) a líder do Consórcio deverá ser a empresa que, proporcionalmente, tiver maior atribuição de
responsabilidade na prestação do serviço objeto desta contratação;
c) é solidária a responsabilidade dos integrantes pelos atos praticados em Consórcio, tanto na
fase de licitação quanto na de execução do Contrato;
d) a empresa LICITANTE consorciada não poderá participar nesta licitação em mais de um
Consórcio ou isoladamente, nos termos da Lei.
6.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
6.2.1 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou
sede da LICITANTE.
6.2.2 – Comprovante de Regularidade perante o INSS.
6.2.3 – Comprovante de Regularidade perante o FGTS.
6.2.4 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
6.2.5 – Para fins de comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal (subitem 6.2.1) e
Regularidade perante o INSS (subitem 6.2.2), 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.
6.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
6.3.1 – Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da empresa LICITANTE (ver
subitem 6.6.6).
6.3.2 – Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentadas na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da LICITANTE, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por meio de índices
oficiais, quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data limite para apresentação da proposta.
Serão considerados aceitos, na forma da lei, o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis
assim apresentados:
a) Sociedades Anônimas: publicação do balanço em Diário Oficial ou jornal de grande circulação
da sede da LICITANTE;
b) Empresas com mais de 1 (um) ano de existência: balanço patrimonial e a demonstração do
resultado do último exercício social, com os respectivos termos de abertura e encerramento
registrados na Junta Comercial ou Cartório da sede ou domicílio da LICITANTE;
BHTRANS – PP n.º 01/2018 – Edital – Página 8 de 19

c) Empresas com menos de 1 (um) ano de existência: balanço de abertura, devidamente
registrado ou autenticado na Junta Comercial ou Cartório da sede ou domicílio da
LICITANTE;
d) Empresas sujeitas ou optantes pela Escrituração Contábil Digital – ECD, também chamada
de SPED-Contábil: balanço patrimonial e a demonstração do resultado do último exercício
social, com o respectivo recibo de entrega de livro digital.
6.3.2.1 – O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão conter assinatura do(s)
responsável(is) da empresa e do profissional de contabilidade habilitado.
6.3.2.2 – Ocorrendo a atualização prevista no subitem 6.3.2, deverá ser apresentado o memorial de
cálculo correspondente anexado ao balanço.
6.3.2.3 – Para a qualificação econômico-financeira da LICITANTE, os índices de LC, LG e SG,
apurados no Anexo XII – Análise Contábil e Financeira, deverão apresentar resultado iguais ou
maiores que 1 (um).
6.3.3 – Além dos índices apurados no Anexo XII, a LICITANTE deverá comprovar possuir
PATRIMÔNIO LÍQUIDO mínimo de R$ 426.583,55 (quatrocentos e vinte e seis mil, quinhentos e
oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do preço
global máximo, devendo a comprovação ser feita através do balanço patrimonial exigido no subitem
6.3.2.
6.3.4 – Em caso de participação de empresas em Consórcio, admite-se, para efeito de qualificação
econômico-financeira exigida nos subitens 6.3.2.3 e 6.3.3, o somatório dos valores de cada
consorciado, na proporção de sua respectiva participação.
6.4 – CAPACITAÇÃO E IDONEIDADE TÉCNICA
6.4.1 – Certidão atualizada do registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA
em nome da LICITANTE, na qual conste(m) o(s) nomes(s) do(s) responsável(eis) técnico(s) e o
número de seu(s) registro(s) junto àquela entidade.
6.4.2 – Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) em nome da LICITANTE, expedido(s) por
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado com responsabilidade de administração de trânsito,
que comprove(m):
a) o fornecimento, a implantação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos para a
fiscalização das infrações de trânsito por método intrusivo ao pavimento;
b) o fornecimento e a operação de software para a fiscalização das infrações de trânsito através
de tecnologia baseada em reconhecimento ótico de caracteres ROC (ou OCR – Optical
Character Recognition).
6.4.2.1 – É obrigatório que os Atestado(s) de Capacidade seja(m) emitido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado com responsabilidade de administração de trânsito, desde que este(s)
comprove(m) a prestação de serviços com fornecimento, implantação, manutenção e operação de
equipamentos eletrônicos de fiscalização das infrações de trânsito com a associação dos
sistemas/funcionalidades descritas e exigidas na alínea “b” do subitem 6.4.2.
6.4.2.2 – O(s) atestado(s) deverá(ão) possuir a indicação do(s) local(ais) de instalação dos
equipamentos, natureza e características dos serviços prestados, descrições, quantitativos, prazos e
outras informações julgadas cabíveis, compatível(eis) em características com o objeto desta licitação,
devendo destacar que os serviços foram realizados de forma satisfatória, além de conter(em)
informações que permitam a identificação do emitente.
6.4.2.3 – Não será(ão) aceito(s) atestado(s) correspondente(s) a demonstrações e/ou testes, acordos
e convênios de cooperação técnica sem fins lucrativos.
6.4.2.4 – O(s) atestado(s) deverá(ão) vir acompanhado(s) pela(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico
emitida(s) pelo CREA, concedida(s) em nome da LICITANTE. O emissor do(s) atestado(s) deverá ser
responsável por administração de trânsito
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6.4.2.5 – Em se tratando de Atestado(s) emitido(s) em nome do Responsável Técnico, deverá ser
feita a comprovação do vínculo do profissional Responsável Técnico com a empresa LICITANTE.
Esta comprovação poderá ser feita através de cópia da Ficha de Registro do empregado, da CTPS,
do Contrato de prestação de serviços ou documento equivalente.
6.4.2.5.1 – Nos termos do § 10 do art. 30 da Lei nº 8.666/93, os profissionais indicados pela
LICITANTE para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional deverão participar dos
serviços objeto desta licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência
equivalente ou superior, desde que aprovada pela BHTRANS.
6.4.3 – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE, comprovando que a LICITANTE, caso seja
contratada, possuirá instalações, equipamentos e pessoal para prestação dos serviços em Belo
Horizonte ou região metropolitana, ainda que não seja sediada nesta Capital, assinada pelo(s)
representante(s) legal(ais) da LICITANTE, conforme modelo indicado no Anexo XIII – Declaração de
Disponibilidade.
6.4.4 – Em caso de participação de empresas em consórcio, admite-se, para efeito de comprovação
de capacidade e idoneidade técnica o somatório dos quantitativos de cada consorciada.
6.5 – DECLARAÇÃO expressa de que a LICITANTE não emprega trabalhador nas situações
previstas no inciso V do art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93, acrescido pela Lei Federal n.º 9.854/99 e
declaração de não possuir superveniência de fato impeditivo de habilitação, assinada pelo
representante legal da LICITANTE, conforme modelo constante no Anexo VIII.
6.6 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À HABILITAÇÃO
6.6.1 – CADASTRO NO SUCAF
6.6.1.1 – Os documentos relacionados nos subitens 6.2.1 a 6.3.1 poderão ser substituídos pelo
Comprovante de Cadastro no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo
Horizonte – SUCAF. Os demais documentos exigidos neste Capítulo deverão ser apresentados, sob
pena de inabilitação.
6.6.1.2 – A LICITANTE poderá estar habilitada em qualquer linha de fornecimento (material e/ou
serviços).
6.6.1.2.1 – Caso a LICITANTE se torne adjudicatária do certame, esta deverá comprovar cadastro no
SUCAF em conformidade com códigos indicados na alínea “c” do item 10.2.
6.6.1.3 – Na data de abertura da sessão pública, 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 junto aos órgãos pertinentes, incluindo o
Certificado de Registro Cadastral – CRC.
6.6.1.3.1 – A LICITANTE que estiver com algum documento em situação irregular junto ao SUCAF,
deverá incluir, previamente, no ENVELOPE n.º 02, documento substituto que comprove, na data
limite para apresentação das propostas, a regularidade do documento indicado na consulta como
irregular, sob pena de inabilitação.
6.6.1.4 – A Pregoeira não aceitará recibo de protocolo de documentos, em substituição ao
comprovante de cadastro no SUCAF.
6.6.2 – 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.
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6.6.3 – 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 na
sessão de abertura.
6.6.3.1 – O comprovante de cadastro emitido pelo SUCAF e as Certidões emitidas pela Internet ficam
dispensados de autenticação.
6.6.3.2 – A Pregoeira e/ou Equipe de Apoio efetuará consulta aos sites dos órgãos emissores para
confirmar a autenticidade dos documentos extraídos pela Internet.
6.6.4 – Quaisquer documentos apresentados em língua estrangeira deverão estar acompanhados
das respectivas traduções oficiais juramentadas, inclusive quanto aos registros.
6.6.5 – As certidões e demais documentos que possuem validade deverão estar com vigência plena
na data limite fixada para apresentação das propostas.
6.6.5.1 – 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.
6.6.6 – A não apresentação do Anexo XII – Análise Contábil e Financeira não implicará na inabilitação
da LICITANTE, uma vez que os índices poderão ser calculados através dos dados do Balanço
Patrimonial apresentado.
6.6.7 – As Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e Equiparadas poderão se
utilizar das prerrogativas previstas nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006 e no artigo
4º do Decreto Municipal nº 13.791/2009, observando as disposições seguintes.
6.6.7.1 – As ME, EPP e Equiparadas deverão apresentar toda a documentação exigida para
habilitação, mesmo que estas apresentem alguma restrição fiscal e/ou trabalhista.
6.6.7.2 – Havendo 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 proponente da melhor proposta, 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.
6.6.7.3 – A prorrogação do prazo para regularização fiscal e trabalhista dependerá de requerimento
apresentado tempestivamente, devidamente fundamentado, a ser dirigido à Pregoeira.
6.6.7.3.1 – Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis
inicialmente concedidos.
6.6.7.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.6.7.2 ou, se for o
caso, no subitem 6.6.7.3, implicará decadência do direito à contratação sem prejuízo das sanções
previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as LICITANTES
remanescentes, na ordem de classificação.
CAPÍTULO 7
FASES DA SESSÃO PÚBLICA E PROCEDIMENTOS
Primeira Fase: ABERTURA DA SESSÃO
7.1 – No dia, horário e local estabelecidos na folha de rosto deste Edital, a Pregoeira fará a abertura
da sessão, após ter recebido das empresas participantes ou de seus representantes a Carta de
Credenciamento – Anexo V, com a respectiva documentação comprobatória, a Declaração sobre
Habilitação – Anexo VI e a Declaração de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada
– Anexo VII, se for o caso, juntamente com os ENVELOPES n.º 01 – Proposta Comercial e n.º 02 –
Documentos para Habilitação.
7.2 – Não será admitida a atuação de mais de um representante para a mesma empresa ou de um
mesmo representante para duas ou mais empresas.
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Segunda Fase: DESENVOLVIMENTO DA SESSÃO PÚBLICA
7.3 – A sessão do Pregão desenvolver-se-á conforme segue:
7.3.1 – Abertura dos envelopes de Proposta Comercial.
7.3.2 – Análise, desclassificação das propostas que estejam em desacordo com o solicitado neste
Edital e classificação das propostas que estejam em consonância com o exigido.
7.3.2.1 – Após a análise das propostas pela Pregoeira, as participantes, através de seus
representantes, darão visto nas propostas apresentadas.
7.3.3 – Indicação das LICITANTES que participarão da rodada de lances verbais.
7.3.3.1 – Participará dos lances verbais a LICITANTE que apresentar o menor preço global e todas as
demais cujas propostas situarem-se no limite de até 10% (dez por cento) acima do menor preço.
7.3.3.2 – Se não houver no mínimo 3 (três) propostas comerciais nas condições definidas no subitem
anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3 (três), para
que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas
propostas apresentadas.
7.3.4 – A convocação para a oferta de lances, pela Pregoeira, terá como referencial os preços
ofertados, levando em consideração o menor preço global proposto, iniciando-se com a empresa
ofertante de maior preço e finalizando com a ofertante de menor preço global, devendo o lance
ofertado cobrir o de menor preço já registrado pela Pregoeira.
7.3.4.1 – Na hipótese de duas ou mais propostas escritas em absoluta igualdade de condições
ficarem empatadas, será realizado sorteio pela Pregoeira para definir a ordem de apresentação dos
lances verbais por seus representantes.
7.3.4.2 – A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes a Pregoeira considerar necessário.
7.3.5 – A Pregoeira poderá fixar em até 30 (trinta) minutos o tempo máximo total para o fechamento
dos lances, devendo avisar as LICITANTES quando decidir pela última rodada de lances que poderá,
inclusive, ocorrer antes do exaurimento do tempo máximo anteriormente estipulado.
7.3.6 – Durante a etapa de lances verbais, a Pregoeira monitorará os preços ofertados, de modo a
desclassificar propostas inexequíveis ou com preços excessivos.
7.3.7 – A LICITANTE que não apresentar o seu lance, na forma indicada no subitem 7.3.4, quando
convocada pela Pregoeira, será excluída da etapa de lances verbais e será mantido o último preço
apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
7.3.8 – Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade da proposta de menor
preço global com o preço máximo para a contratação.
7.3.9 – Declarada encerrada a etapa de lances e ordenadas as propostas, a Pregoeira aplicará para
as microempresas e empresas de pequeno porte os critérios de desempate previstos nos artigos 44 e
45 da Lei Complementar n.º 123/06 e Decreto Municipal 13.791/2009, quando for o caso.
7.3.9.1 – Posteriormente, procederá à análise da(s) proposta(s) de menor preço global, no que tange
à sua aceitabilidade quanto ao objeto e preço, e decidirá motivadamente a respeito.
7.3.10 – Havendo apresentação de apenas uma oferta e desde que esta atenda aos termos deste
Edital e seus Anexos e que seu preço não seja superior ao preço global máximo, esta poderá ser
aceita, podendo a Pregoeira negociar com a LICITANTE para que seja obtido preço melhor.
7.3.11 – Apurada a melhor proposta que atenda ao Edital e seus Anexos, a Pregoeira poderá
negociar com a LICITANTE para a obtenção de melhor preço, se for o caso.
7.3.12 – A fase para solicitação de amostras, quando exigida, será aberta pela Pregoeira após a
classificação das propostas e antes da abertura do envelope contendo os documentos de habilitação.
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7.3.13 – Classificada a proposta de menor preço global e, caso sua amostra seja aprovada, quando
exigida, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação da LICITANTE, decidindo a
Pregoeira quanto à sua habilitação ou inabilitação, observado o disposto no art. 43 da Lei
Complementar n.º 123/06, quando for o caso.
7.3.14 – Se a oferta não for aceita ou a LICITANTE não atender às exigências habilitatórias, a
Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até apuração de uma
proposta aceitável, cuja LICITANTE atenda a todas às exigências deste Edital e seus Anexos.
7.3.15 – Somente será considerada habilitada a LICITANTE que houver preenchido os requisitos de
habilitação previstos no Capítulo 6, ressalvada a possibilidade de regularização de documentação de
regularidade fiscal e trabalhista por microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, nos
termos do art. 43 da Lei Complementar n.º 123/06.
7.3.16 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a LICITANTE será DECLARADA
VENCEDORA.
7.3.17 – A LICITANTE vencedora será notificada pela Pregoeira para apresentar nova proposta
contendo o preço global resultante da fase de lances verbais, com os detalhamentos necessários, no
prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da notificação, sob pena de decair do direito à contratação.
7.4 – No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas e dos documentos e nem a validade jurídica destes,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de classificação e habilitação.
7.5 – A Pregoeira poderá, caso julgue necessário, submeter as propostas comerciais e/ou os
documentos para habilitação à apreciação/análise da Gerência de Análise e Processamento de
Infrações – GEAPI.
7.6 – Ao final da sessão, após declarada a vencedora pela Pregoeira, qualquer LICITANTE poderá
manifestar, motivadamente, sua intenção de interpor recurso, devendo constar em ata a síntese das
suas razões.
7.6.1 – Ocorrendo o disposto no item anterior, a sessão será suspensa e adotados os procedimentos
cabíveis, na forma do disposto no item 8.2 e seus subitens.
7.6.2 – A Pregoeira poderá solicitar que a LICITANTE registre, de próprio punho e em folha avulsa, a
síntese das suas razões recursais, devendo este documento ser anexado a ata.
7.7 – No caso da Sessão do Pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas
todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda da
Pregoeira e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na Sessão marcada
para o prosseguimento dos trabalhos.
7.8 – Após o fechamento do Pregão e assinatura da Ata da Sessão pela Pregoeira, Equipe de Apoio
e pelos representantes das empresas, serão devolvidos os envelopes dos Documentos de
Habilitação das LICITANTES remanescentes, à exceção dos relativos aos 2º (segundo) e 3º (terceiro)
colocados em preço, que ficarão retidos até assinatura do Contrato pela LICITANTE vencedora.
CAPÍTULO 8
IMPUGNAÇÃO E RECURSOS
8.1 – IMPUGNAÇÃO
8.1.1 – Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 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.
8.1.2 – A impugnação deverá obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não ser conhecida:
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a) ser dirigida à Pregoeira;
b) ser apresentada em uma via, contendo razão social, CNPJ, endereço, telefone e/ou e-mail da
empresa impugnante, rubricada em todas as folhas e assinada pelo(s) representante(s)
legal(ais), devidamente comprovado(s) por meio de contrato social, se sócio, contrato social e
procuração, se procurador, somente procuração, se pública;
c) ser protocolizada na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitação, localizada à Av.
Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte/MG, CEP 30.455902, ou encaminhada para o e-mail bhtrans.cpl@pbh.gov.br ou por fax para o número (31)
3379-5590, até às 17h30 do dia de seu vencimento.
8.1.3 – 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.
8.1.4 – A apresentação de impugnação após o prazo estipulado no subitem 8.1.1 não a caracterizará
como tal, recebendo tratamento como mera informação.
8.1.5 – As impugnações de caráter interpretativo, que não venham a influenciar no entendimento e
participação de outras empresas, terão suas respostas enviadas apenas ao impugnante via fax ou email.
8.1.5.1 – Caso a decisão da Pregoeira gere retificação no Edital e/ou Anexos, esta será
disponibilizada através da internet (www.bhtrans.pbh.gov.br) e publicada no DOM.
8.1.6 – 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.
8.1.7 – Nos termos do § 2º do art. 41 da Lei n.º 8.666/93, decairá do direito de impugnar os termos do
Edital aquele que, tendo-o aceitado sem objeção, venha a apontar, após o prazo indicado no subitem
8.1.1, falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de
recurso.
8.2 – RECURSOS
8.2.1 – Dos atos e decisões relacionados com o Pregão, cabe recurso nos seguintes casos:
a) resultado do julgamento da proposta de preço e/ou da habilitação da LICITANTE vencedora;
b) anulação ou revogação do Pregão.
8.2.2 – A manifestação da intenção de interpor recurso de que trata a alínea “a” do subitem 8.2.1
deverá ser feita ao final da sessão após a declaração de vencedor, motivadamente, com registro em
ata da síntese das suas razões.
8.2.2.1 – 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.
8.2.2.2 – O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
8.2.2.3 – Será concedido o prazo de até 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, sendolhes assegurada vista imediata aos autos.
8.2.2.3.1 – Os recursos e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob
pena de não serem conhecidos:
a) ser dirigido ao Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, aos cuidados da Pregoeira, no
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prazo indicado no subitem 8.2.2.3;
b) ser apresentado em uma via, contendo razão social, CNPJ e endereço da empresa, rubricado
em todas as folhas e assinado pelo(s) representante(s) legal(ais), devidamente
comprovado(s) por meio de contrato social, se sócio, contrato social e procuração, se
procurador, somente procuração, se pública;
c) ser protocolizado na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitação, localizada à Av.
Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte/MG, CEP 30.455902, ou encaminhada para o e-mail bhtrans.cpl@pbh.gov.br ou por fax para o número (31)
3379-5590, 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.
8.2.2.3.2 – 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.
8.2.2.4 – A não apresentação das razões, conforme subitem 8.2.2.3, configurará a desistência do
direito de recorrer.
8.2.2.5 – Não serão aceitos como recursos as alegações que não se relacionem com as síntese das
razões indicadas pela LICITANTE na sessão pública.
8.2.3 – Requisitos/condições para interposição de recursos contra os atos previstos na alínea “b” do
subitem 8.2.1:
8.2.3.1 – O recurso deverá ser interposto no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação
dos atos.
8.2.3.2 – Deverá ser dirigido ao Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, no prazo determinado
no subitem anterior, nos termos do art. 109, inciso I, alínea “c”, da Lei Federal n.º 8.666/93, 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.
8.2.3.3 – A intimação dos atos referidos na alínea “b” do subitem 8.2.1 será feita mediante publicação
no DOM.
8.2.3.3.1 – Os recursos e contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não
serem conhecidos:
a) ser apresentado em uma via, contendo razão social, CNPJ e endereço da empresa, rubricado
em todas as folhas e assinado pelo(s) representante(s) legal(ais), devidamente
comprovado(s) por meio de contrato social, se sócio, contrato social e procuração, se
procurador, somente procuração, se pública;
b) ser protocolizado na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitação, localizada à Av.
Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte/MG, CEP 30.455902, ou encaminhada para o e-mail bhtrans.cpl@pbh.gov.br ou por fax para o número (31)
3379-5590, até às 17h30 do dia de seu vencimento;
c) na hipótese da interposição de recursos ou contrarrazões à distância, os documentos que
porventura o integrem como anexos deverão ser protocolizados (original, em fotocópias
autenticadas na forma da Lei, em publicação em jornal da Imprensa Oficial, ou em cópias não
autenticadas, se acompanhados dos respectivos originais para autenticação pela CPL) na
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sala da CPL – Comissão Permanente de Licitação, em até 2 (dois) dias úteis a contar da
interposição dos mesmos.
CAPÍTULO 9
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
9.1 – Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação à LICITANTE
declarada vencedora, com posterior homologação do resultado pelo Secretário Municipal de Obras e
Infraestrutura.
9.2 – Impetrado recurso, após decidido, a Pregoeira divulgará a decisão mediante publicação no
DOM e no site da BHTRANS. O Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura adjudicará o objeto à
LICITANTE vencedora e homologará o procedimento licitatório.
9.2.1 – A adjudicação só será realizada pelo Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura no caso
em que, havendo recurso, a Pregoeira mantiver a sua decisão.
CAPÍTULO 10
CONTRATAÇÃO
10.1 – 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.
10.2 – 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 em atividade pertinente
ao objeto da presente licitação em qualquer um dos Códigos 42.20 – Segurança –
Equipamento Radar e/ou 05.15 – Manutenção e/ou Conserto de – Equipamentos
Elétricos/Eletrônicos e/ou 08.21 – Locação e/ou Administração de – Equipamentos
Eletro/Eletrônico.
c.1) Os códigos indicados na alínea anterior são meramente indicativos, podendo sofrer
variação no momento da contratação, em conformidade com as regras e normativos definidos
pelo órgão regulador.
d) PORTARIA DE APROVAÇÃO DOS MODELOS DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS,
EMITIDA PELO INMETRO.
e) Prestação da garantia contratual no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
preço global indicado na sua proposta comercial, na forma da Cláusula Décima
Primeira da Minuta de Contrato – Anexo XIV.
e.1) Caso seja feita opção pela modalidade caução em dinheiro, a mesma deverá ser
recolhida em conta a ser indicada pela BHTRANS.
10.2.1 – Para atendimento à alínea “c” do subitem anterior, a ADJUDICATÁRIA deverá requerer seu
cadastramento diretamente ao SUCAF, no seguinte endereço:
- Para atendimento presencial dirigir-se à Unidade do BH RESOLVE:
Endereço: Av. Santos Dumont, 363 - 1º andar – Centro (com entrada, também, pela Rua dos
Caetés, 342). Horário de Funcionamento: 8h às 18h.
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- Para interessados SEDIADOS FORA DE BELO HORIZONTE, encaminhar documentação
para:
Gerência de Cadastro de Fornecedores, da Secretaria Municipal Adjunta de Gestão
Administrativa – SMAGEA
Endereço: Rua Espírito Santo, 605 - 14º andar - Bairro Centro - CEP 30.160-919
Telefone: 0xx 31 3277-4677
e-mail: gemec@pbh.gov.br
10.3 – 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 preço global proposto,
além de outras sanções legais cabíveis.
10.4 – O descumprimento do disposto na alínea “c” do item 10.2 será configurado como
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a ADJUDICATÁRIA infratora ao
pagamento de multa correspondente a 3% (três por cento) do preço global proposto, além de outras
sanções legais cabíveis.
10.5 – 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.
10.5.1 – 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 cujas validades tenham-se expirado no prazo transcorrido desde a data limite para
apresentação das propostas.
10.6 – O disposto no item 10.3 se aplica também às LICITANTES remanescentes convocadas para
assinar o Contrato, caso o prazo de validade de sua proposta não tenha exaurido.
CAPÍTULO 11
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
11.1 – Sem prejuízo das disposições previstas em lei obrigar-se-á a Contratada a:
11.1.1 – Assegurar a boa qualidade na prestação dos serviços.
11.1.2 – Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por danos e prejuízos que causar por
descumprimento, omissões ou desvios no objeto deste Pregão.
11.2 – As demais obrigações e responsabilidades das partes contratantes estão definidas e
detalhadas na Minuta de Contrato – Anexo XIV.
CAPÍTULO 12
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1 – 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
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
XIV.
12.2 – 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:
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12.2.1 – Multa de 3% (três por cento) sobre o preço global máximo para esta 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.

12.3 – Os percentuais e as multas decorrentes do descumprimento contratual estão indicados na
Minuta de Contrato – Anexo XIV.
12.4 – As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, garantidos os princípios
da ampla defesa e do contraditório.
12.5 – A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções
administrativas.
CAPÍTULO 13
CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA CONTRATAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 – A forma de apresentação do faturamento, a forma de pagamento e as condições de reajuste
estão definidas na Minuta de Contrato – Anexo XIV.
13.2 – As despesas decorrentes da presente licitação serão providas por recursos indicados na
Funcional Programática n.º 26.452.060.2837, Natureza de Despesa 33.90.39, Item 63, Fonte 03.00,
Subação 01, Unidade Orçamentária 2710 e Unidade Administrativa 1100 do Fundo de Transporte
Urbano – FTU.
CAPÍTULO 14
DISPOSIÇÕES GERAIS DO PREGÃO
14.1 – É facultado à Pregoeira ou à autoridade superior:
a)

proceder consultas ou diligências que entender cabíveis, interpretando as normas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação;

b)

relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos para fins de
habilitação e classificação da LICITANTE, 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.
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14.2 – Fica entendido que toda 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, quaisquer
que sejam.
14.3 – Nenhuma indenização será devida às LICITANTES pela apresentação da documentação ou
elaboração das propostas de que trata o presente Edital.
14.4 – Os termos dispostos neste Edital e os constantes nos demais Anexos se completam entre si,
reportando um instrumento ao outro em caso de dúvidas ou omissões.
14.5 – Para atender a seus interesses, a BHTRANS reserva-se o direito de alterar quantitativos, sem
que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no art.
65 da Lei Federal n.º 8.666/93.
14.6 – Todos os procedimentos relativos à presente licitação, inclusive quanto aos casos omissos, se
subordinam aos princípios e disposições contidos nas legislações mencionadas no preâmbulo deste
Edital.
14.7 – Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para solucionar
quaisquer questões oriundas desta licitação.

Belo Horizonte, 12 de março de 2018.

Josué Costa Valadão
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte – PBH
Fundo de Transporte Urbano – FTU
ATENÇÃO

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Os envelopes mencionados no item 7.8 deste Edital estarão disponíveis para devolução às
interessadas pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação do extrato do
Contrato. Encerrado esse prazo, os envelopes não retirados serão considerados inservíveis e
inutilizados, juntamente com o seu conteúdo, pela Pregoeira e Equipe de Apoio.
CPL – BHTRANS
Av. Eng. Carlos Goulart, 900, Prédio 1 – Bairro Buritis
CEP: 30455-902 – Belo Horizonte/MG
Telefone:0 xx 31 3379-5591
Fax: 0xx31 3379-5590
Site: www.bhtrans.pbh.gov.br
e-mail: bhtrans.cpl@pbh.gov.br
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ANEXO I
PROJETO BÁSICO
1. OBJETO
1 – Prestação de serviços de detecção, registro e processamento das imagens de infrações de
trânsito mediante utilização dos equipamentos “Controlador Eletrônico de Velocidade do tipo Portátil
com função Estático” e “Barreira Eletrônica de Velocidade”.
1.1 – As infrações de trânsito a serem identificadas são de excesso de velocidade.
1.2 – Fazem parte da prestação de serviços:
a) Fornecimento e disponibilização de 2 (duas) unidades móveis (veículos), com todos os
respectivos motoristas/técnicos responsáveis, cada qual dotado com um equipamento do tipo
“Controlador Eletrônico de Velocidade do tipo Portátil com função Estático”, com dispositivo
registrador de imagem mediante a utilização de equipamentos/sistemas eletrônicos com a
tecnologia descrita no subitem 5 deste Projeto Básico;
b) Fornecimento e disponibilização de “Barreira Eletrônica de Velocidade” incluindo os
equipamentos e todos os sistemas necessários, além das implantações, relocações,
manutenções e atualizações tecnológicas, materiais e pessoal, mediante a utilização de
equipamentos/sistemas eletrônicos com a tecnologia descrita no item 5 deste Projeto Básico;
b.1) Deverão ser utilizados equipamentos/sistemas eletrônicos com tecnologia intrusiva ao
pavimento.
c) Emissão de relatórios técnicos e estatísticos;
d) Gerenciamento de todos os serviços necessários ao processamento das imagens.
1.3 – O detalhamento e as especificações técnicas do objeto estão devidamente explicitados neste
Instrumento e no Anexo II – Equipamentos de Informática, Softwares e Aplicativos.
2. CONCEITOS
2.1 – Definições relevantes para melhor compreensão do objeto:
a) Equipamentos Eletrônicos de Fiscalização:
a.1) CPEV: Controlador Eletrônico de Velocidade do tipo Portátil/Estático;
a.2) BEV: Barreira Eletrônica de Velocidade.
b) ROC: software para reconhecimento ótico e automático de caracteres.
c) VEÍCULOS DE OPERAÇÃO: São os veículos utilizados na operação do equipamento
“CPEV”;
d) VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO: São os veículos utilizados pela equipe técnica da
Contratada para fazer os ajustes e manutenções preventivas necessárias;
e) RELOCAÇÃO: trata-se da transferência dos equipamentos completos e suas respectivas
infraestruturas físicas, de um determinado local para outro distinto, pressupondo-se a
necessidade de execução de novas obras físicas, energizações e verificações metrológicas
ou de conformidade, por parte dos órgãos competentes (quando e se necessárias).
3. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
3.1 – A Contratada deverá fornecer, para o cumprimento do Contrato, equipamentos completos
necessários para a fiscalização informada:
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ITEM

DENOMINAÇÃO

TIPO

DESCRIÇÃO

Nº DE
EQUIPAMENTOS/FAIXAS

1. EQUIPAMENTOS COMPLETOS DO PORTÁTIL/ESTÁTICO
1.1

CPEV

Equipamento
Conjugado

Controlador Eletrônico de
Velocidade do tipo
Portátil/Estático

2 equipamentos

1.2

BEV

Equipamento
Simples

Barreira Eletrônica de
Velocidade

12 faixas

3.2 – Independentemente dos elementos descritos no subitem 3.1, deverão ser fornecidos, também:
a) Todos os elementos de informática necessários à plena execução do Contrato, dentre eles:
computadores completos do tipo desktop, servidores (de dados e internet), adaptadores,
roteadores, modems, storages, switches, fontes, filtros, protetores de alimentação, antenas,
no breaks, racks, fios, cabos, porcas, parafusos, impressoras, scanners, todos os
componentes necessários à estruturação da rede (cabeada ou wireless), para o bom
funcionamento da prestação de serviço, em conformidade com as especificações constantes
no Anexo II;
b) Licenças dos sistemas operacionais, dos softwares e aplicativos, necessárias à prestação dos
serviços;
c) Linha(s) telefônica(s) e provedores de acesso à internet;
d) Todo o mobiliário apropriado e necessário às equipes envolvidas (tanto da BHTRANS como
da Contratada), os quais deverão ser disponibilizados para uso nas dependências da
BHTRANS, ou em lugar por ela designado, durante todo o período de vigência contratual.
d.1) Entende-se por mobiliário, no mínimo, mesas, cadeiras, armários, gaveteiros, estações
de trabalho e divisórias.
e) Toda a infraestrutura e rede de comunicação necessárias à transmissão dos dados coletados
em campo pelos equipamentos aos servidores designados;
f)

A manutenção preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva de todos os equipamentos,
softwares e demais elementos instalados e disponibilizados para o cumprimento do Contrato.

4. DESCRIÇÃO DAS
EQUIPAMENTOS

INFRAÇÕES

DE

TRÂNSITO

A SEREM

FISCALIZADAS

PELOS

4.1 – As infrações a serem fiscalizadas são:
a) Velocidade: transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% - Art. 218, I, do
CTB.
b) Velocidade: transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% e até 50%
- Art. 218,II, do CTB.
c) Velocidade: transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50% - Art. 218,
III, do CTB.
5. ESPECIFICAÇÃOES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
5.1 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS BEV
5.1.1 – Entende-se por “BEV” os sistemas automáticos metrológicos de fiscalização, constituídos por
registrador digital de imagens, que não necessitem da interferência humana em qualquer das fases
do seu respectivo funcionamento, o qual proceda à detecção dos veículos infratores. Estes
equipamentos terão a função de fiscalizar os desrespeitos às velocidades máximas regulamentadas
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para as vias do Município de Belo Horizonte, nos dias e horários pré-estabelecidos pelo órgão gestor
de transporte e trânsito do Município.
5.1.2 – As câmeras poderão ser monocromáticas ou policromáticas, a critério da Contratada.
5.1.3 – Os equipamentos eletrônicos deverão registrar as imagens de quaisquer tipos de veículos que
desrespeitem as velocidades máximas regulamentadas para as vias fiscalizadas, quer sejam
automóveis, caminhões, motocicletas, motonetas e ônibus.
5.1.4 – Os equipamentos deverão ter a capacidade de registrar claramente a imagem dos veículos
em situação de infração, possibilitando a sua perfeita identificação. O sistema também deverá ser
capaz de registrar todo o contexto dos locais onde as infrações foram verificadas, de forma a não
deixar qualquer dúvida em relação aos seus reais cometimentos por parte dos condutores.
5.1.5 – Os equipamentos/sistemas ofertados pela Contratada deverão atender ao disposto nas
Resoluções 396/11 e 619/16 do CONTRAN, além das demais disposições (Resoluções,
Determinações, Portarias, etc.) do DENATRAN, INMETRO e CONTRAN vigentes e que
eventualmente vierem a ser publicadas durante o período de vigência contratual.
5.1.6 – Os erros máximos admitidos para a medição de velocidade deverão ser aqueles especificados
pelo INMETRO e as medições deverão ocorrer em km/h (quilômetros por hora).
5.1.7 – Os equipamentos deverão ter seu modelo aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia - INMETRO, atendendo à legislação metrológica em vigor e aos requisitos
estabelecidos na Resolução nº 396/11 do CONTRAN.
5.1.8 – Os equipamentos deverão ser verificados pelo INMETRO ou entidade por ele delegada,
obrigatoriamente com periodicidade máxima de 12 (doze) meses e, eventualmente, conforme
determina a legislação metrológica em vigência.
5.1.9 – Durante todo o período de vigência contratual, nenhum equipamento poderá entrar ou
permanecer em operação sem que tenha sido previamente aferido e aprovado pelo INMETRO ou
entidade por ele acreditada, cumprindo as disposições legais estabelecidas pelo CONTRAN.
5.1.10 – Durante o período de vigência contratual, a BHTRANS poderá solicitar novas verificações
metrológicas dos equipamentos, além das previstas pela legislação vigente, nos casos decorrentes
de falhas ou problemas havidos nos mesmos (como atos de vandalismo, abalroamentos e problemas
técnicos), ficando sob inteira responsabilidade da Contratada os custos de tais procedimentos."
5.1.11 – Os equipamentos do tipo “BEV” a serem fornecidos deverão estar dotados
obrigatoriamente com software de reconhecimento ótico de caracteres (ROC).
5.1.12 – Os equipamentos BEV deverão possuir painel de indicador de velocidade com as
características descritas abaixo:
a) Estrutura física facilmente identificável e visível a uma distância mínima de 100 (cem) metros
pelos condutores de veículos, tanto no período diurno como no noturno;
b) Estrutura física com largura compatível com a legislação municipal vigente, que estabelece
normas para o uso e ocupação do solo no Município de Belo Horizonte;
c) Dispositivo luminoso com luz amarela intermitente indicadora de sua existência, visível aos
condutores a, no mínimo, 100 (cem) metros de distância, tanto no período diurno como no
noturno;
d) “Display” com indicação luminosa da velocidade medida, em cor âmbar, no mínimo com dois
dígitos e com unidade de medida em km/h, abrangendo a passagem de veículos em uma
faixa de rolamento, perfeitamente visível e legível pelo condutor do veículo (cuja velocidade
está sendo medida) a pelo menos 10 (dez) metros de distância do painel, a qualquer hora e
sob quaisquer condições climáticas.
e) A indicação luminosa de velocidade deverá, na ausência de tráfego de veículo, permanecer
apagada e, na passagem do veículo, indicar a velocidade medida do mesmo.
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f)

Para o caso do display fornecido possuir somente 2 dígitos, a indicação luminosa de
velocidade deverá permanecer apagada, também, quando da detecção de veículo com
velocidade igual ou superior a 100 km/h.

g) Deverá existir no corpo do painel indicador de velocidade um sinal R-19, obtido com placa ou
equivalente (fundo: grau técnico; caracteres: alta intensidade) de 50 cm de diâmetro, com a
indicação da velocidade regulamentada da via.
h) Deverá haver sensores que indiquem o funcionamento e a operação do dispositivo luminoso
com luz intermitente e do “display” com a indicação luminosa da velocidade medida, de forma
que, quando do não funcionamento de um desses elementos, seja enviado alarme (sendo um
para cada elemento) para o Centro de Avaliação de Imagem.
5.1.13 – A Contratada deverá apresentar o Estudo Técnico exigido conforme Resolução 396/11 do
CONTRAN.
5.1.14 – Os equipamentos deverão ser instalados de forma fixa, em local público previamente
indicado pela BHTRANS, conforme Anexo III – Locais Previstos para Instalação dos Equipamentos,
devendo ser considerados os planos de operação com dias e horários também estabelecidos por ela.
O sistema, para efeito de captura das placas dos veículos infratores, deverá possibilitar sua ativação
ou desativação (programável), em qualquer período do dia, mantendo inalteradas as suas funções de
monitoramento e estatística.
5.1.15 – Somente serão aceitos equipamentos com tecnologia de registro digital (registro eletrônico).
5.1.16 – A captura eletrônica e automática das placas dos veículos infratores deverá ocorrer tanto no
período diurno como noturno. Para o registro de imagens no período noturno, não poderá ser
utilizada iluminação artificial permanentemente visível (ex: holofote), bem como qualquer dispositivo
que provoque ofuscamento aos motoristas.
5.1.17 – O sistema de iluminação do equipamento eletrônico a ser utilizado para auxiliar a captura
dos registros noturnos, deverá possibilitar a perfeita identificação dos veículos infratores,
independentemente das condições da iluminação pública da via fiscalizada, de modo sincronizado
com os registros de imagem.
5.1.18 – O equipamento deverá permitir a perfeita identificação de todas as placas veiculares
homologadas pelo DENATRAN (inclusive as refletivas), bem como a marca e o modelo dos veículos
infratores. Também deverá ser identificado o contexto dos locais das infrações, além das faixas de
rolamento onde foram cometidas as infrações.
5.1.19 – Caberá exclusivamente à Contratada, a elaboração dos “projetos tipo” de todos os
equipamentos a serem instalados no Município de Belo Horizonte, inclusive os projetos relativos às
eventuais relocações que vierem a ocorrer durante o período de vigência contratual.
5.1.19.1 – Os projetos tipo deverão ser fornecidos em formatos A1 e A3 à BHTRANS, com no mínimo
15 (quinze) dias corridos de antecedência da data estabelecida para o início de operação dos
equipamentos.
5.1.19.2 – Os projetos deverão contemplar, no mínimo, os seguintes elementos:
a) Elementos geométricos;
b) Elementos de sinalização viária (vertical e horizontal);
c) Detalhamento da implantação dos equipamentos;
d) Distâncias entre os elementos citados nas alíneas anteriores.
5.1.19.3 – Os projetos a serem elaborados pela Contratada poderão ser submetidos à Gerência
responsável pela aprovação de Projetos da BHTRANS, para avaliação e aprovação.
5.1.20 – Os equipamentos deverão ser energizados por pontos de alimentação fornecidos pela
Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG). A Contratada será a única responsável pelos
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custos de solicitação e ligação dos pontos de alimentação, pelo pagamento da(s) fatura(s) de energia
elétrica, bem como por todos os custos decorrentes da compra/aquisição dos padrões, cabos,
elementos de aterramento, além de outros equipamentos exigidos pela Concessionária de
Distribuição de Energia do Estado de MG.
5.1.21 – Se houverem interrupções no fornecimento de energia elétrica, o sistema deverá possibilitar
a volta de sua operação normal, automaticamente após o retorno da mesma, mantendo a integridade
dos dados coletados e do relógio interno dos equipamentos.
5.1.22 – Os equipamentos deverão estar aptos a funcionar com alimentação elétrica, conforme as
especificações de corrente e tensão de entrada fornecidas pela CEMIG, assim como sua instalação
deverá seguir a norma da ABNT NBR 15.688:2012 – Versão Corrigida 2013 – Rede de distribuição
aérea de energia elétrica e suas atualizações.
5.1.23 – Os equipamentos deverão ter dispositivos de proteção contra sobrecarga de tensão ou
corrente na sua alimentação elétrica, devendo também possuir proteção contra qualquer tipo de
interferência eletrostática ou eletromagnética.
5.1.24 – Os equipamentos deverão permitir a identificação inequívoca de qual é o veículo infrator,
quando for registrado mais de um veículo na mesma imagem.
5.1.25 – Os equipamentos deverão ser capazes de realizar a contagem volumétrica classificada dos
veículos que transitarem pelos locais fiscalizados, devendo identificar, no mínimo, três grupos de
veículos:
a) Automóveis;
b) Ônibus/Caminhões;
c) Motocicletas.
5.1.26 – Durante o período de vigência contratual, a Contratada deverá disponibilizar empregados,
em número suficiente e compatível com a prestação dos serviços. Os seus empregados, no
desempenho de suas funções, deverão estar devidamente treinados, uniformizados, portando
obrigatoriamente identificação pessoal (crachá) e utilizando os equipamentos de proteção individual.
O cumprimento das Normas Básicas de Segurança e Medicina do Trabalho para Empresas
Contratadas – Anexo IV é obrigatório a esses empregados, em tudo que se lhes resultar aplicável.
5.1.27 – No caso de inoperância da rede de comunicação, o sistema deverá ser capaz de:
a) Compor um pacote de informações pendentes, o qual deverá ser transmitido ao servidor
correspondente, assim que a conectividade for restabelecida ou normalizada;
b) Armazenar, em dispositivo local, no mínimo 1.000 (mil) registros de imagens dos veículos
infratores.
5.1.27.1 – Para fins de integração, o protocolo de comunicação e demais bibliotecas de software
deverão ser abertos.
5.1.27.2 – Os custos totais da transmissão remota dos dados coletados pelos equipamentos serão
suportados exclusivamente pela Contratada.
5.1.27.3 – Caso a inoperância do sistema de comunicação persista por mais de 24 (vinte e quatro)
horas, a Contratada deverá providenciar a coleta manual dos registros gerados pelos equipamentos,
disponibilizando-os à BHTRANS em até 72 (setenta e duas) horas, contadas a partir de suas
respectivas capturas.
5.1.28 – A Contratada deverá manter o acerto dos relógios internos dos equipamentos
permanentemente, para que não sejam criadas defasagens temporais entre equipamentos instalados
de forma sequenciada numa mesma via ou em vias adjacentes.
5.1.29 – Os equipamentos deverão possuir nível de blindagem adequado à proteção mecânica contra
atos de vandalismo, exposição ao tempo e outras ações inerentes a esse tipo de instalação. O
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gabinete de proteção deverá ter mecanismo que impeça o acesso de pessoas não autorizadas aos
seus componentes internos.
5.1.30 – As estruturas de fixação dos equipamentos de fiscalização eletrônica a serem utilizados
deverão ser fixas, a partir de gabinetes instalados em pórtico, semipórtico ou em postes simples na
lateral das vias, deverá atender as normas municipais vigentes no que tange a implantação de
mobiliário urbano.
5.1.31 – O tempo de exposição do sensor de imagem do equipamento no modo automático deverá
ser limitado a um valor que evite que as imagens dos deslocamentos em alta velocidade fiquem
ilegíveis.
5.1.32 – Os equipamentos deverão possibilitar o armazenamento do banco de dados (histórico),
contendo informações gerais para consulta cadastral dos veículos em sua memória interna ou em
periférico devidamente conectado.
5.1.33 – Todas as imagens de veículos infratores a serem geradas pelos equipamentos eletrônicos
de fiscalização deverão ser numeradas sequencialmente.
5.1.34 – A Contratada deverá possuir condições de promover a gestão remota de seus
equipamentos, monitorando permanentemente o status de funcionamento e de comunicação dos
mesmos. A gestão remota deverá ocorrer em tempo real, através da apresentação de mapa
esquemático da área de abrangência do sistema de fiscalização, com ícones de identificação próprios
para cada tipo de equipamento eletrônico em operação.
5.1.35 – Os softwares de processamento deverão possuir ferramentas para se evitar a inclusão de
infrações em duplicidade, considerando a captura de placas coincidentes dentro de um limite
configurável de tempo. Os alertas de duplicidade deverão ser apresentados, via sistema de
processamento, através de alarmes e destaques visuais.
5.1.36 – O Software de reconhecimento ótico de caracteres (ROC) instalado nos equipamentos
deverá possuir as seguintes funcionalidades:
a) Capacidade de fornecer as velocidades médias dos corredores viários onde os equipamentos
encontram-se instalados, após obtenção de dados relativos a dois ou mais pontos de
fiscalização;
b) Capacidade de fornecer o “status de fluidez da via”, com base no histórico de velocidades
médias verificadas e parâmetros a serem definidos pela BHTRANS (Ex: velocidade média
entre 15 e 17km/h – Status do sistema: Trânsito Retido);
c) Capacidade de geração de alarmes visuais e sonoros, quando forem detectadas placas
coincidentes em pontos de fiscalização distintos, considerando um período de tempo préconfigurado no sistema no que tange às suas capturas;
d) Capacidade de criação de rotinas para registro ou descarte de placas coincidentes,
considerando os registros já efetuados anteriormente por equipamentos instalados em locais
distintos, parametrizado dentro de um limite máximo de tempo;
e)

Capacidade de detectar automaticamente tamanhos e cores de placas, bem como os tipos
de caracteres alfanuméricos;

f)

Capacidade de detectar automaticamente as placas dos veículos com ângulo moderado de
incidência dos raios solares;

g) Capacidade de detectar automaticamente as placas dos veículos em condições moderadas
de chuva e/ou neblina;
h) Capacidade de detectar automaticamente as placas dos veículos que estejam desenvolvendo
velocidades acima da permitida pela sinalização;
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i)

Capacidade de detectar automaticamente as placas dos veículos que estejam circulando por
faixas de rolamento de até 4 metros de largura;

j)

Capacidade de se associar a um banco de dados específico a ser fornecido pela BHTRANS.

5.2 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS CPEV
5.2.1 – O equipamento na função ESTÁTICO deverá ser capaz de fiscalizar pelo menos 2 (duas)
faixas de trânsito concomitantemente e na função PORTÁTIL apenas 1 (uma) faixa., devendo
considerar os planos de operações com os dias e horários de funcionamento determinados pela
BHTRANS.
5.2.2 – O equipamento deve possuir mira ótica acoplada a sua unidade com indicação da posição do
feixe do laser, sendo possível detectar e registrar a velocidade de veículos infratores, registrando de
forma legível as suas características, inclusive a placa e os seus caracteres.
5.2.3 – Considera-se desrespeito efetivo à velocidade máxima permitida para o local, a passagem do
veículo em velocidade acima da tolerada, fixada pela BHTRANS.
5.2.4 – O erro máximo admitido para a medição de velocidade deverá ser aquele especificado pelo
INMETRO (Portaria Inmetro nº 544, de 12/12/2014 e suas atualizações).
5.2.5 – Deverá possuir interface e software para o processamento de imagens e dados, em mídia
eletrônica, com a segurança determinada pelo CONTRAN/DENATRAN.
5.2.6 – Quando ligado, deverá efetuar um auto teste e calibração, para averiguar as reais condições
do equipamento informando ao operador as suas características de uso.
5.2.7 – Identificar a captura da velocidade dos veículos nos dois sentidos (aproximação e
distanciamento). Por exemplo: quando em distanciamento ser precedida de sinal negativo (-)
enquanto em aproximação, deverá ser precedida de um sinal positivo (+).
5.2.8 – Detectar os tipos de veículos permitidos a circular em vias terrestres: automóveis, caminhões,
motocicletas e ônibus.
5.2.9 – Deverá haver uma conversão automática do horário fornecido pelo GPS, ou sistema similar,
para o horário de Brasília, já considerando eventual vigência de horário de verão.
5.2.10 – Não serão aceitas baterias externas ao equipamento.
5.2.11 – Possuir carregador de bateria operando com tensão de alimentação 110/220 VCA
(automático).
5.2.12 – Ser a prova d´água e de poeira, no mínimo, conforme os sistemas de classificação “IP 55” e
“NEMA 4”, devidamente identificados no manual de operação.
5.2.13 – O peso total do equipamento não deverá ser superior a 2,0 Kg (dois quilos).
5.2.14 – Possuir saída para comunicação com coletores de dados e computadores, permitindo a
transferência de dados com uso de portas e de cabos, se for o caso, compatíveis com a realidade dos
equipamentos de mercado.
5.2.15 – A mira telescópica deverá indicar a velocidade na própria mira.
5.2.16 – Suportar operações em diferentes condições climáticas: neblina, chuva e operações diurnas
e noturnas.
5.2.17 – Ajuste de luminosidade da mira e do display, permitindo ao operador o melhor ajuste que lhe
convier.
5.2.18 – Indicar códigos de erro, permitindo ao operador, conferir a condição de operação do
equipamento, devidamente registrados e identificados no manual de operação.
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5.2.19 – O equipamento deverá possuir zoom digital através de um simples toque na tela ou teclado
permitindo ampliar determinadas regiões do veiculo infrator.
5.2.20 – Permitir capturar mais de um veículo identificando as velocidades individualmente, mesmo
que estejam trafegando em bloco ou em paralelo, sem o uso de gabaritos e/ou sujeitos a
interpretação humana.
5.2.21 – O equipamento deverá permitir a identificação inequívoca de qual é o veículo infrator quando
for registrado mais de um veículo na mesma imagem.
5.2.22 – O equipamento não deverá interferir em sistemas de comunicação, nas frequências definidas
pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).
5.2.23 – Durante o período contratual, a BHTRANS poderá solicitar novas aferições ou verificações
do equipamento, além das previstas pela legislação vigente, nos casos decorrentes de falhas ou
problemas havidos nos mesmos, ficando sob a responsabilidade da Contratada, os custos de tais
procedimentos.
5.2.24 – A imagem capturada pelo equipamento deve apresentar nitidez, o suficiente para
identificação da placa e apresentar resolução para impressão, envelopamento e postagem aos
infratores.
5.2.25 – Deverá armazenar todos os dados capturados de forma agrupada, gerando arquivo
contendo todos os dados referentes à identificação do equipamento e seu local de instalação como
também os dados capturados de cada veículo incluindo suas imagens, quando for o caso.
5.2.26 – O equipamento deverá possuir software específico para coletar os dados e imagens
capturados. A descarga dos dados e imagens deverá ser realizada sem que o dispositivo de
armazenamento seja removido e/ou substituído.
5.2.27 – O equipamento deverá permitir buscas sequenciais ou aleatórias das imagens capturadas
em sua própria unidade de processamento.
5.2.28 – A imagem registrada deverá conter a parte traseira, de forma a permitir a perfeita
identificação visual da marca, modelo e placa do veículo, sem a utilização de artifícios que alterem a
resolução e a nitidez da imagem.
5.2.29 – O equipamento deve possibilitar a contagem simples de tráfego.
5.2.30 – Cada imagem registrada deverá ser numerada de forma automática e sequencial. A
numeração sequencial deverá ser atribuída de acordo com a ordem cronológica dos registros
efetuados, isto é, toda e qualquer imagem terá um número superior a qualquer imagem registrada em
instantes anteriores.
5.2.30.1 – A inserção dos parâmetros básicos necessários às operações como data, velocidade de
captura, velocidade máxima da via, código ou endereço da via e, hora, deverá ser realizada
diretamente no equipamento e será de total responsabilidade da equipe de funcionários da
Contratada.
5.2.31 – Somente será aceito equipamento com tecnologia de registro digital (registro eletrônico). Os
registros de imagem gerados pelo equipamento poderão ser monocromáticos ou policromáticas e
deverá ser capaz de fiscalizar as infrações cometidas tanto no período diurno como noturno.
5.2.32 – O equipamento deverá possuir banco de imagens e dados que possibilitam a transferência
automática de todos os dados capturados para uma central de processamento, permitindo o seu
processamento para a respectiva emissão do auto de infração.
5.2.33 – Deverá ser dotado de um sistema GPS (Global Positioning System), ou sistema equivalente,
com precisão de até 30 (trinta) metros (± 15 metros, já incluindo o erro intrínseco horizontal HDOP –
Horizontal Geometric Dilutionof Precision).
5.2.34 – O equipamento deve possuir circuitos de controles protegidos contra intempéries e qualquer
tipo de interferências eletrostáticas e eletromagnéticas.
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5.2.35 – O equipamento deverá permitir a operação em monopé e/ou tripé, automatizado e/ou
permitindo acompanhar e registrar a distância e a velocidade de um mesmo veículo de frente e de
trás, por meio de giro de até 360º, sem a necessidade de ser reprogramado ou reinstalado.
5.2.36 – Não serão admitidos medidores de velocidade que utilizem sensores físicos de superfície
(laços indutivos/magnéticos).
5.2.37 – Para o registro de imagens no período noturno, não poderá ser utilizada a iluminação
artificial permanentemente visível (ex: holofote), bem como dispositivos que provoquem ofuscamento
a qualquer motorista que esteja transitando pelo local fiscalizado.
5.2.38 – A iluminação auxiliar do equipamento eletrônico a ser utilizada para captura dos registros
noturnos deverá possibilitar a perfeita identificação dos veículos infratores (placa, marca e modelo),
além do contexto do local da infração, independentemente das condições de iluminação da via
fiscalizada.
5.2.39 – Os equipamentos serão montados/desmontados (caso haja necessidade), bem como
regulados pelos funcionários da Contratada. Estes ainda serão responsáveis pelo acompanhamento
das operações a serem realizadas em campo e por conduzir os veículos até os locais de operação
previamente informados pela BHTRANS.
5.2.40 – A Contratada deverá disponibilizar empregados, em número suficiente para a execução dos
serviços. Os empregados deverão estar devidamente treinados, uniformizados, portando
obrigatoriamente identificação pessoal (crachá) e utilizando os equipamentos de proteção individual,
quando em serviço. O cumprimento das normas de segurança é obrigatório a esses empregados, em
tudo que se lhes resultar aplicável.
5.2.41 – Nenhum dos equipamentos poderá entrar em operação, sem que seja apresentado à
BHTRANS o “Certificado de Verificação” e o “Laudo de Verificação Metrológica” (aferição individual)
nos prazos estabelecidos pela legislação vigente. Somente serão aceitos certificados e laudos de
aferição emitidos pelo INMETRO ou entidades por ele credenciadas.
5.2.42 – A Contratada deverá realizar o acerto dos relógios internos dos equipamentos diariamente,
no período imediatamente anterior ao de sua entrada em operação. Deverão ser verificados também
os parâmetros básicos como o código da via a ser fiscalizada e a data da operação, além da
velocidade máxima da via.
5.2.43 – Os equipamentos/sistemas ofertados pela Contratada deverão atender ao disposto nas
Resoluções 396/11 e 619/16 do CONTRAN e demais disposições (Resoluções, Determinações,
Portarias, etc) do DENATRAN, INMETRO e CONTRAN vigentes e que eventualmente vierem a ser
publicadas.
5.2.44 – Os equipamentos deverão estar aptos a operar tanto dentro como fora dos veículos de
operação. Para as operações programadas utilizando o equipamento do lado de fora do veículo de
operação, o mesmo deverá possuir fonte própria de alimentação, a qual permita seu funcionamento
de forma totalmente autônoma (ou seja, sem a necessidade da permanência do veículo no local de
operação).
5.3 – CPEV NA FUNÇÃO ESTÁTICO
5.3.1 – O equipamento durante a operação na FUNÇÃO ESTÁTICO deverá ser operado pelo técnico
da Contratada.
5.3.2 – O percentual de imagens válidas geradas para cada equipamento em operação na função
estático deverá ser:
a) Maior que 85% (oitenta e cinco por cento) do total de imagens capturadas no mês;
b) O percentual máximo de erro admitido para cada equipamento, no que tange à contagem de
tráfego, não poderá ser superior a 15% (quinze por cento) do total de registros capturados no
mês.
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5.4 – CPEV NA FUNÇÃO PORTÁTIL
5.4.1 – O equipamento durante a operação na FUNÇÃO PORTÁTIL deverá ser operado pela
Autoridade de Trânsito ou por seu Agente no local da autuação.
5.4.2 – O equipamento deve permitir a operação em ângulo em túneis ou sobre viadutos, passarelas,
pontes e outros pontos elevados com relação à faixa de rolamento.
6. RELOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO
6.1 – Durante o período de vigência contratual, a BHTRANS poderá solicitar à Contratada a
RELOCAÇÃO de até 12 (doze) faixas de trânsito, que poderão ser utilizados para os equipamentos
BEV.
6.2 – A Contratada deverá realizar as relocações de equipamentos em um prazo máximo de até 22
(vinte e dois) dias corridos, contados a partir da solicitação da BHTRANS.
6.2.1 – Inclui-se no prazo máximo estabelecido no subitem anterior, a relocação completa do
equipamento e seus componentes, considerando-se inclusive sua energização e sua
aferição/verificação por parte do órgão competente (se necessário).
6.2.2 – Caso a(s) relocação(ões) não ocorra(m) no prazo máximo estabelecido no subitem 6.2, será
glosado todo o período de inoperância, até a data de entrega efetiva do equipamento em questão.
7. IMAGENS
7.1 – REGISTRO DE IMAGENS CAPTURADAS PELOS EQUIPAMENTOS
7.1.1 – Os registros de imagem capturados pelos equipamentos eletrônicos deverão permitir a
perfeita identificação visual das marcas, modelos e placas dos veículos, bem como dos locais
fiscalizados, sem a utilização de quaisquer recursos adicionais de tratamento ou edição.
7.1.2 – Em todos os registros de imagens gerados deverão constar a data, a hora, o local (descritivo
ou codificado), o número de identificação do equipamento que registrou a infração, a identificação da
faixa de rolamento, a identificação do órgão autuador, a descrição da infração e seus respectivos
enquadramentos, dentre outras informações a serem determinadas pela BHTRANS.
7.1.3 – Nos registros de imagens a serem gerados, ainda deverão constar as informações da
velocidade máxima regulamentada da via, a velocidade do veículo em situação de infração medida
pelo aparelho, a velocidade considerada, a data de verificação metrológica do equipamento
(aferição).
7.1.4 – Todas as informações constantes nos registros de imagens gerados pelos equipamentos
deverão estar obrigatoriamente grafadas em Português (no padrão brasileiro).
7.1.5 – Os dados coletados em campo pelos equipamentos deverão ser gravados em padrão
criptografado, não sendo permitido o uso das informações em sistema não compatível. Estes dados
somente poderão ser descriptografados no momento de suas respectivas disponibilizações para
processamento e análise, através de credenciais validadas por senhas que garantam a segurança do
sistema.
7.2 – TIPOS DE REGISTROS DE IMAGENS
7.2.1 – As imagens registradas deverão possuir as características exigidas pela legislação em vigor
atendendo às leis, decretos municipais, resoluções do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN e
Portaria do Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN.
7.2.1.1 – As imagens deverão ser numeradas no momento do seu registro chegando ao Centro de
Avaliação de Imagem já com seu número inserido na sua lateral direita superior.
7.2.1.2 – O número gerado para identificar a foto deverá ser sequencial e ter seu formato iniciado
pelo número do equipamento seguido da faixa.
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7.2.1.3 – A numeração deverá ser em ordem cronológica, isto é, não poderá haver uma imagem com
numeração superior em relação à outra imagem que foi registrada com horário posterior.
7.2.1.4 – A numeração dos registros deverá ser reiniciada às 00:00:00 horas do primeiro dia de cada
mês.
7.2.2. – A imagem que caracteriza a infração não poderá ter qualquer tratamento (manual ou
automático) complementar.
7.2.3 – A infração e sua respectiva imagem deverão ser perfeita e completamente caracterizadas
pelos equipamentos de fiscalização.
7.2.4 – Os registros das imagens pelos equipamentos deverão ter um controle para perfeita
identificação e administração dos mesmos, de forma a não haver extravios ou danos nas imagens.
7.2.4.1 – No caso de extravio ou perda de imagens a Contratada deverá comunicar por escrito a
Contratante em até 24h após a sua descoberta.
7.2.4.2 – O extravio ou perda de imagens se configurará em falta grave, estando a Contratada sujeita
às devidas sanções contratuais.
7.2.5 – Os registros de imagens gerados pelos equipamentos eletrônicos instalados nas vias do
Município serão analisados e validados individualmente pela equipe da BHTRANS. As imagens
deverão ser devidamente arquivadas ou encaminhadas para a produção dos AIT’s eletrônicos
correspondentes, após a convalidação do agente da autoridade de trânsito competente.
7.2.6 – As imagens serão classificadas como:
a) IMAGENS VÁLIDAS: as inicialmente aprovadas pela BHTRANS, que tornar-se-ão:
a.1) Imagens CONSISTENTES: são imagens válidas aprovadas pela BHTRANS e que
efetivamente se tornarão AIT’s eletrônicos; ou
a.2) Imagens INCONSISTENTES: são imagens válidas, porém recusadas pela BHTRANS,
em decorrência de perdas que independem dos equipamentos e seus sistemas: veículos em
situação de emergência, placas ilegíveis, veículos sem placas, placas adulteradas, reflexos
em função do sol, veículos entre faixas, etc..
b) IMAGENS INVÁLIDAS: as não aprovadas pela BHTRANS, que geram perdas decorrentes
exclusivamente da ineficiência ou falhas técnicas dos equipamentos e seus sistemas:
problemas de foco, interferências, ruídos, ofuscamentos, falta ou excesso de iluminação
auxiliar, problemas de ajustes de sensibilidade das câmeras, desajustes de qualquer
natureza, atrasos, falhas do software de processamento, problemas relativos ao
enquadramento, inconsistência de legendas, etc.
7.2.7 – A BHTRANS analisará (em uma ou mais etapas) todas as imagens geradas pelos
equipamentos. As imagens válidas consistentes serão utilizadas para a elaboração dos AIT’s
eletrônicos correspondentes. As imagens válidas inconsistentes e inválidas serão devidamente
arquivadas, para eventuais consultas que se fizerem necessárias.
7.3 – CENTRO DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS
7.3.1 – A Contratada deverá manter, durante todo o período de vigência contratual, um Centro de
Processamento de Imagens nas dependências da BHTRANS ou em local por ela designado, onde
deverão ser analisadas e processadas todas as imagens registradas em campo pelos equipamentos
eletrônicos de fiscalização.
7.3.1.1 – O prazo máximo admitido para a estruturação do Centro de Processamento de Imagens
pela Contratada nas dependências da BHTRANS é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir
da data de assinatura do Contrato.
7.3.2 – A Contratada será responsável pela estruturação do Centro de Processamento de Imagens,
devendo fornecer todos os elementos de informática, estruturar a topologia de rede (física e lógica),
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fornecer os softwares e aplicativos necessários, instalar rede de telefonia e de internet, fornecer todo
o mobiliário necessário, sistemas de climatização de ambiente, além de outros elementos julgados
necessários.
7.3.2.1 – Para dimensionar corretamente o sistema de climatização do Centro de Processamento de
Imagens, a Contratada deverá considerar a sua área disponível, o número de computadores e de
pessoas que estarão empenhadas nas atividades inerentes à prestação dos serviços.
7.3.3 – O Centro de Processamento de Imagens será de uso compartilhado, devendo abrigar tanto a
equipe de empregados da BHTRANS como da Contratada.
7.3.4 – O mobiliário deverá ser fornecido pela Contratada completo (mesas, cadeiras, ilhas de
trabalho, suportes, etc.), devendo possuir qualidade reconhecida no mercado.
7.3.4.1 – Todo o mobiliário a ser fornecido pela Contratada deverá considerar integralmente as
condições ergonômicas descritas na Norma Regulamentadora 17 (NR17), publicada pela Secretaria
de Inspeção do Trabalho (SIT).
7.3.4.2 – A Contratada deverá prever, durante o período de vigência contratual, a substituição,
manutenção e/ou reparação do mobiliário colocado à disposição da BHTRANS que eventualmente
vier a ser danificado.
7.3.5 – A Contratada deverá prever, durante o período de vigência contratual, a manutenção do
sistema de climatização colocado à disposição da BHTRANS em seu Centro de Processamento de
Imagens.
7.3.6 – Ao final do Contrato, a Contratada poderá proceder à retirada de todos os elementos
disponibilizados por ela no Centro de Processamento da BHTRANS.
8. VEÍCULOS
8.1 – VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO
8.1.1 – A Contratada deverá disponibilizar veículos em boas condições de conservação à sua equipe,
para a execução de todos os serviços previstos no Contrato. Os veículos deverão ser disponibilizados
em número adequado ao atendimento das demandas contratuais. Ficará a critério da BHTRANS, a
escolha do tipo, sendo a cor preferencialmente: BRANCO ou PRATA, marca, modelo e ano de
fabricação dos veículos a serem disponibilizados para a execução do contrato.
8.1.2 – O prazo máximo admitido para a disponibilização dos veículos previstos no subitem anterior é
de 40 (quarenta) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do Contrato.
8.1.3 – Para a escolha do modelo dos veículos a serem disponibilizados, a Contratada deverá
considerar a natureza dos serviços prestados por ela, de modo que todos os materiais e pessoas
sejam transportados em boas condições de segurança e dentro da previsibilidade legal.
8.1.4 – Os veículos deverão ser, preferencialmente, licenciados no Município de Belo Horizonte e só
poderão circular se todos os impostos e eventuais multas vencidas estiverem devidamente quitados,
com o CRLV válido, em conformidade com o cronograma anual de licenciamento divulgado pelo
DETRAN.
8.1.5 – Os veículos a serem disponibilizados pela Contratada deverão possuir identificação visual de
acordo com o layout a ser definido pela BHTRANS, quando o Contrato de prestação dos serviços for
efetivamente assinado entre as partes.
8.1.6 – A BHTRANS poderá solicitar, a qualquer momento, que os veículos disponibilizados pela
Contratada sejam vistoriados por ela durante todo o período de vigência contratual, para que sejam
avaliadas permanentemente as condições de segurança e conservação dos mesmos.
8.1.7 – Todos os veículos deverão estar equipados com sinalização visual do tipo dispositivo
luminoso intermitente, com lentes na cor âmbar, além de sirene eletrônica. Os dispositivos
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luminosos deverão ser instalados nos veículos, devendo utilizar sistemas de emissão de luz através
de LED (diodo emissor de luz).
8.1.8 – Os empregados condutores da Contratada, na prestação dos serviços, deverão portar
obrigatoriamente todos os documentos de licenciamento e de habilitação exigíveis para a circulação
de veículos automotores nas vias urbanas da cidade.
8.1.9 – A Contratada deverá considerar a utilização do talão de “Estacionamento Rotativo” quando se
utilizar de áreas de estacionamento controladas por este sistema.
8.1.10 – A Contratada deverá solicitar as Autorizações Especiais de Trânsito de Veículos – AETV,
para circulação de determinados tipos de veículos na área central, corredores e orla da Lagoa da
Pampulha, em consonância com as Portarias publicadas pela BHTRANS.
8.2 – VEÍCULOS DE OPERAÇÃO
8.2. – Deverão ser disponibilizados diariamente 2 (dois) veículos, cada qual dotado com um
equipamento completo de fiscalização de velocidade do tipo “portátil”, com respectivos
motoristas/técnicos responsáveis. Os motoristas da Contratada serão responsáveis por conduzir os
veículos aos locais de operação, além de instalar e realizar os ajustes técnicos necessários, para que
o sistema possa operar adequadamente. Estes também serão responsáveis por dar o devido suporte
técnico aos empregados da BHTRANS durante as atividades diárias, além de notificá-los sobre
eventuais falhas ou problemas havidos nos equipamentos eletrônicos.
8.2.1 – Os veículos a serem disponibilizados pela Contratada deverão possuir suportes apropriados
para fixação das câmeras, notebooks e todos os equipamentos e acessórios necessários à
fiscalização eletrônica proposta.
8.2.2 – Todos os veículos deverão estar equipados com sinalização visual do tipo dispositivo fixo
luminoso intermitente com lentes na cor âmbar, além de sirene eletrônica.
8.3 – Os veículos deverão ser disponibilizados à BHTRANS para realização da inspeção de
conformidade, no mínimo 3 dias antes da data prevista para o início da prestação dos serviços
contratados.
8.4 – A BHTRANS concederá, a cada veículo disponibilizado pela Contratada, um número limitado de
horas/mês (não implicando em glosa nas medições mensais), para que os mesmos passem por
revisões periódicas (manutenções corretivas e preventivas), desde que seja apresentado
comprovante destas manutenções, de acordo com o quadro abaixo:
Franquia de horas/mês para cada veículo disponibilizado pela CONTRATADA
Para que sejam realizadas as manutenções preventivas e corretivas (incluindose as revisões programadas pelo fabricante).

24 horas
corridas

Nos casos de reparos ocasionados por acidentes de trânsito independente de
culpa, como abalroamento, capotamento, etc.

72 horas
corridas

8.4.1 – Nos casos em que os prazos máximos estabelecidos acima forem descumpridos
(extrapolados), outro veículo similar deverá ser colocado à disposição pela Contratada para o
cumprimento do respectivo contrato, pelo período em que o veículo original estiver indisponível, sob
pena de haver descontos nas medições mensais correspondentes às horas escaladas e não
trabalhadas.
8.4.2 – A Contratada deverá considerar que esta franquia só será concedida para manutenção e
reparo exclusivamente dos veículos propriamente ditos.
8.4.3 – A Contratada deverá considerar que a franquia de horas constante no subitem 7.2.4.1 (24h),
está limitada a uma única ocorrência por mês para cada motivo (manutenção e reparos). Acima do
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limite estabelecido, as glosas nas medições mensais serão proporcionais ao número de horas não
trabalhadas.
8.4.4 – A Contratada não poderá em hipótese alguma parar os dois veículos de operação ao mesmo
tempo por motivo de manutenção.
8.5 – A Contratada deverá disponibilizar veículos em boas condições de conservação à sua equipe,
para a execução de todos os serviços previstos no Contrato.
8.6 – Os veículos só poderão circular se todos os impostos e eventuais multas vencidas estiverem
devidamente quitadas, com CRLV válido.
8.7 – Os veículos a serem disponibilizados pela Contratada deverão estar identificados (plotados), de
acordo com o layout criado pela Contratada e a ser aprovado pela BHTRANS.
8.8 – A BHTRANS poderá solicitar, a qualquer momento, os veículos disponibilizados para o
cumprimento do contrato, para a realização de vistoria, em que sejam avaliadas as condições de
segurança e conservação dos mesmos.
8.9 – Ficará a critério da Contratada, a escolha do tipo, marca, modelo e ano de fabricação dos
veículos a serem disponibilizados para a execução do contrato, sendo a cor, preferivelmente,
BRANCO ou PRATA.
9. INFRAESTRUTURAS
9.1 – As infraestruturas dos equipamentos deverão ser instaladas nas vias urbanas, em consonância
com as normas municipais vigentes, sem quaisquer prejuízos à circulação de veículos e pedestres,
resguardando-se as áreas a eles destinadas.
9.2 – A Contratada deverá repor todo e qualquer elemento presente na via pública que eventualmente
tenha sido alterado ou avariado em função da instalação ou retirada dos equipamentos eletrônicos de
fiscalização.
9.3 – Estarão sob responsabilidade exclusiva da Contratada os custos decorrentes da recomposição
da via pública ao seu estado original, em casos de instalação, remoção e/ou relocação dos
equipamentos eletrônicos.
9.4 – As demolições necessárias deverão ser executadas com o devido cuidado, resguardando-se as
infraestruturas, as urbanizações (calçadas, gramas e jardins) e os pavimentos existentes, devendo
ser recomposto e reparado tudo o que for avariado.
9.5 – Todas as áreas próximas aos equipamentos deverão ser entregues totalmente limpas e nas
mesmas condições anteriores à fase de suas respectivas implementações.
9.6 – Ao término do Contrato, a Contratada ficará responsável pela retirada dos equipamentos e de
todos os elementos instalados na via pública, bem como pela recomposição destes locais aos seus
estados originais.
9.7 – O prazo máximo admitido para as recomposições descritas nos subitens 9.2 e 9.6 será de 10
(dez) dias corridos, contados a partir da data de notificação escrita por parte da BHTRANS. Caso as
recomposições não ocorram neste prazo, a Contratada sujeitar-se-á às penalidades previstas no
Contrato.
9.8 – Havendo necessidade de bloqueio total ou parcial da via para a instalação ou retirada dos
equipamentos e suas infraestruturas, a Contratada deverá formalizar a solicitação à BHTRANS com
antecedência mínima de 3 (três) dias úteis. Quando o bloqueio implicar em desvio do transporte
coletivo, a solicitação deverá ser providenciada com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis.
9.9 – A Contratada, na execução das obras, deverá depositar os materiais inservíveis em locais
previamente determinados pela BHTRANS. Os detritos ou resíduos resultantes não poderão atingir
áreas destinadas aos passeios, pistas de rolamento ou galerias de águas pluviais.
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9.10 – A Contratada deverá zelar pela perfeita conservação das redes e equipamentos de terceiros,
já instalados, devendo informar imediatamente ao órgão responsável e ao Município, quando houver
rompimento ou obstrução de rede, ou quaisquer danos em elementos do mobiliário urbano.
9.11 – A Contratada deverá consultar os órgãos competentes quando a obra ou serviço implicar em
remanejamento, colocação ou retirada de outras redes ou equipamentos.
9.12 – A Contratada deverá sinalizar adequadamente todos os locais de obras, instalando todos os
elementos necessários à promoção da segurança dos veículos e pedestres que estejam circulando
por estes locais.
9.13 – A Contratada deverá manter permanentemente as boas condições das estruturas dos
equipamentos, substituindo-as quando estas forem danificadas, vandalizadas ou sofrerem desgastes
ocasionados pelo tempo.
10. DISPONIBILIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO (BACK UP) DE ARQUIVOS DE DADOS
10.1 – A Contratada deverá entregar à BHTRANS os Arquivos de Dados de Infrações, com as
informações necessárias para geração dos Autos de Infração de Trânsito (AIT’s), de acordo com as
determinações do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).
10.2 – Além das informações exigidas no subitem anterior, a Contratada também deverá entregar em
meio ótico, os arquivos de imagens digitalizadas dos veículos infratores.
10.3 – A BHTRANS fornecerá previamente o layout dos Arquivos de Dados de Infrações e a estrutura
de diretórios a serem entregues pela Contratada.
10.3.1 – O layout originalmente estabelecido poderá sofrer alterações, no decorrer do período de
vigência da contratação, conforme julgado necessário pela BHTRANS.
10.4 – Todas as imagens geradas pelos equipamentos deverão possuir 2 (duas) cópias de segurança
(backup’s), as quais deverão ser gravadas em CD ou DVD ou HD Externo. Uma das cópias deverá
ser disponibilizada mensalmente à BHTRANS e a outra armazenada pela Contratada. Ao final do
período de vigência contratual, a Contratada deverá repassar todos os backup’s arquivados para a
BHTRANS, para os devidos encaminhamentos.
10.5 – O sistema de consulta do banco de dados deverá possibilitar facilidade de localização dos
registros arquivados, através de ferramentas de pesquisa que considerem o número do AIT, as
placas dos veículos, as datas, as horas, os locais da infração, os tipos de infrações, ou qualquer outro
localizador julgado necessário.
10.6 – É obrigatória a comunicação imediata por parte da Contratada à BHTRANS, quando forem
verificados quaisquer extravios ou perdas de dados. A BHTRANS, neste caso, tomará as medidas
cabíveis em relação ao fato.
10.7 – É vedada à Contratada a reprodução das imagens tanto por meio digital, em papel ou qualquer
outro meio, sem o prévio consentimento da BHTRANS. A divulgação indevida de imagens por parte
da Contratada acarretará a aplicação da penalidade prevista no subitem 10.2, alínea “f”, da Minuta de
Contrato – Anexo XIV além da rescisão de Contrato.
11. SISTEMA DE INFORMAÇÃO
11.1 – O sistema de informação a ser disponibilizado pela Contratada deverá ser constituído por
subsistemas, os quais deverão coletar, recuperar, processar, controlar, armazenar e distribuir as
informações obtidas em campo pelos equipamentos eletrônicos de fiscalização. Para tanto, serão
exigidos:
11.1.1 – Subsistema de Geração dos Arquivos de Dados de Infrações:
a) O sistema deverá permitir a geração de Arquivos de Dados de Infrações a partir dos registros
eletrônicos de infrações obtidos pelos equipamentos de fiscalização.
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b) O layout dos Arquivos de Dados de Infrações poderá sofrer atualizações ao longo do período
de vigência contratual, conforme necessidades da BHTRANS ou para atendimento às
disposições legais que vierem a ser publicadas durante este período.
c) Os arquivos a serem disponibilizados pela Contratada deverão considerar padronização dos
procedimentos administrativos na lavratura de Auto de Infração, conforme previsto na
Resolução do CONTRAN nº 619/2016 e demais disposições legais que vierem a ser
publicadas.
d) O banco de dados do subsistema deverá ter a capacidade de indexar todos os registros
relativos à infração (por exemplo: imagens e arquivos de texto), possibilitando assim, a
emissão, por parte da BHTRANS, do Auto de Infração de Trânsito Eletrônico correspondente.
e) Para proteção e manutenção da integridade dos dados coletados pelos equipamentos, o
sistema deverá possuir cadastro de operadores com acessos através de senhas pessoais e
log de todas as transações efetuadas pelos usuários (inclusão, alteração, exclusão).
f)

A Contratada deverá manter um rígido controle de seu banco de dados, promovendo
permanentemente a execução do backup de todas as informações já coletadas e
processadas.

11.1.2 – Subsistema de Gerenciamento de Imagens: O subsistema de gerenciamento de imagens
possui função de controlar e encaminhar, através de fluxos de dados pré-estabelecidos, os registros
eletrônicos coletados em campo pelos equipamentos, considerando suas classificações obtidas após
suas respectivas análises (válidas ou inválidas).
11.1.3 – Subsistema para Emissão de Relatórios
11.1.3.1 – A Contratada deverá fornecer mensalmente à BHTRANS relatórios (em modelos a serem
definidos), contendo as principais informações relativas à prestação dos serviços:
11.1.3.1.1 – Relatórios de volume veicular classificado (no mínimo em três grupos):
a) Por faixa horária em intervalos de 15 minutos;
b) Volume diário totalizado em 1 hora;
c) Volume semanal;
d) Volume mensal;
e) Volumes médios diários, semanais e mensais;
f)

Volume mensal totalizado por dia da semana.

11.1.3.1.2 – Relatórios de velocidade:
a) Frequências de velocidade por classe (acumulada e relativa);
b) Média de velocidades por faixa horária, em intervalos de 1 hora;
c) Velocidade média diária, semanal e mensal;
11.1.3.1.3 – Relatórios de performance dos equipamentos:
a) Número de imagens válidas (consistentes e inconsistentes) e inválidas geradas para cada
faixa de trânsito no mês;
b) Número de perdas totais verificadas no mês, com descrição dos motivos de inconsistência ou
invalidação.
11.1.3.1.4 – Relatórios de Tendência: Descrição dos locais, dias e horários com o maior número de
infrações registradas, para cada tipo de equipamento.
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11.1.3.1.5 – Relatórios de Manutenções: Controle de todas as manutenções realizadas nos
equipamentos (com classificação para preventiva, corretiva ou adaptativa), com descrição dos
serviços executados, data e hora de realização dos procedimentos, número de série do equipamento
e nome do técnico responsável. Inclui-se também as manutenções realizadas nos veículos, previstas
no item 8 deste Projeto Básico.
11.1.3.1.6 – Relatórios de Ocorrências: Controle de todas as ocorrências verificadas nos
equipamentos (por exemplo: atos de vandalismo e acidentes), com descrição dos danos gerados,
número de série do equipamento, data e hora das ocorrências, número dos BO’s correspondentes.
11.1.3.1.7 – Relatórios de Log’s: Controle de todos os registros verificadas nos equipamentos (por
exemplo: registro da infração, hora, início de operação e interrupção de operação do equipamento).
11.1.3.1.8 – Relatórios de Gestão:
a) Controle das datas de elaboração e disponibilização dos projetos tipo;
b) Controle das datas de instalação física e eletrônica dos equipamentos;
c) Controle das datas de energização dos equipamentos;
d) Controle das datas de aferição/verificação dos equipamentos;
e) Controle das datas de início e término de operação dos equipamentos em cada local;
f)

Controle das relocações efetuadas;

g) Controle dos períodos de inoperância dos equipamentos.
12. PRAZOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
12.1 – PRAZOS GERAIS
12.1.1 – Caberá à Contratada:
a) Promover a transmissão remota dos registros de imagens capturados pelos equipamentos em
campo, coletando-os no local, num prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas da data de
suas respectivas gerações, nos casos de inoperância do sistema de comunicação;
b) Disponibilizar integralmente os registros de imagens capturados pelos equipamentos à equipe
da BHTRANS, em no máximo 48 horas, para as devidas análises e encaminhamentos
necessários;
c) Gerar os relatórios estatísticos periódicos exigidos e descritos pela BHTRANS;
d) Promover o back up e armazenamento das informações coletadas e processadas;
e) Fornecer cópias perfeitamente legíveis em papel (quando necessário), das imagens
capturadas pelos equipamentos;
f)

Gerar os Arquivos de Dados de Infrações, no prazo máximo de 18 (dezoito) dias corridos, a
partir da data de registro da imagem, os quais deverão ser disponibilizados ao Setor de
Processamento de Multas da BHTRANS;

12.1.2 – No caso de algum equipamento apresentar defeito, ser alvo de atos de vandalismo ou
acidentes, independentemente da determinação de culpa, a Contratada deverá comunicar o fato
imediatamente à BHTRANS e substituí-lo ou repará-lo de acordo com o prazo definido abaixo:
a) Máximo de 48 (quarenta e oito) horas corridas, contadas a partir da constatação do problema
pela Contratada ou pela BHTRANS, para correção dos defeitos e/ou substituição de qualquer
componente do equipamento, total ou parcialmente. A substituição inclui todos os
componentes do sistema, sejam eles cabos, laços, postes, caixas blindadas, placas
eletrônicas, câmeras e CPU`s;
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b) Dentro do prazo máximo estabelecido no subitem anterior, verificada a resolução do(s)
problema(s) que originou (aram) a interrupção dos serviços, não deverá haver glosa na
medição mensal em função da inoperância dos equipamentos, salvo nos casos em que
este(s) tenha(m) sido ocasionado(s) por erros, negligência ou omissão da Contratada,
cabendo, neste caso, o desconto proporcional às horas de paralisação;
c) A franquia de horas a ser concedida pela BHTRANS, e constante no subitem anterior, se
limitará a 96 (noventa e seis) horas/mês por faixa. Acima deste número de horas, todo o
tempo de inoperância extraordinária será proporcionalmente descontado no valor unitário de
remuneração mensal previsto para cada faixa.
12.1.3 – Nos casos de vandalismo e/ou acidentes que impliquem na interrupção de funcionamento
dos equipamentos de fiscalização eletrônica, a Contratada deverá providenciar o mais breve possível,
o BO (Boletim de Ocorrência) emitido pela POLÍCIA MILITAR ou pela POLÍCIA CIVIL. Uma cópia do
mesmo deverá ser encaminhada à BHTRANS, imediatamente após o recebimento do referido
documento por parte da Contratada.
12.1.4 – O pacote de software de processamento relativo aos equipamentos em operação deverá
possuir funcionalidades intuitivas e de fácil interpretação por parte de seus usuários.
12.1.4.1 – O software de processamento deverá permitir a análise dos registros em etapas distintas:
avaliação, validação e consistência, onde o empregado da BHTRANS e o Agente da Autoridade,
responsáveis por avaliar os registros de imagem, convalidará ou não as informações incluídas
originalmente no sistema pelo empregado que iniciou o processo de análise.
12.1.5 – Quaisquer rotinas do sistema da Contratada que venham a provocar lentidão no
processamento das imagens dos veículos infratores, deverão ser reprogramadas para horários
alternativos do dia, de forma a otimizar as tarefas de competência das equipes envolvidas.
12.1.6 – No caso de algum item fornecido pela Contratada apresentar defeito (computadores,
softwares, servidores, roteadores e impressoras), ser alvo de atos de vandalismo ou acidentes,
independentemente da determinação de culpa, a Contratada deverá comunicar o fato imediatamente
à BHTRANS e substituí-lo ou repará-lo de acordo com o prazo definido abaixo:
12.1.6.1 – Máximo de 48 (quarenta e oito) horas corridas, considerando os dias úteis, contadas a
partir da constatação do problema pela Contratada ou pela BHTRANS, para correção dos defeitos
e/ou substituição de qualquer componente.
12.1.6.2 – Dentro do prazo máximo estabelecido no subitem anterior, verificada a resolução do(s)
problema(s) que originou (aram) a interrupção dos serviços, não deverá haver glosa na medição
mensal em função da inoperância dos equipamentos, salvo nos casos em que este(s) tenha(m) sido
ocasionado(s) por erros, negligência ou omissão da Contratada, cabendo, neste caso, o desconto
proporcional às horas de paralisação.
12.1.6.3 – A franquia de horas a ser concedida pela BHTRANS, e constante no subitem anterior, se
limitará a 72 (setenta e duas) horas/mês. Acima deste número de horas, todo o tempo de inoperância
extraordinária será descontado 5% (cinco por cento) do valor total da medição do mês
correspondente.
12.2 – PRAZOS DE MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
12.2.1 – A mobilização por parte da Contratada, para o início de suas atividades, deverá ocorrer
imediatamente após a assinatura do Contrato entre as partes.
12.2.2 – A BHTRANS emitirá Ordens de Serviço de Instalação dos Equipamentos Completos do BEV
(OSI-EQ), nas quais a Contratada terá prazo de até 30 (trinta) dias corridos para a instalação dos
respectivos equipamentos.
12.2.3 – Quaisquer fatores impeditivos que por ventura implicarem em atrasos no cronograma de
implantações estabelecido para a Contratada deverão ser relatados por escrito à BHTRANS, a qual
deverá analisar os fatos e eventualmente estabelecer novos prazos, se pertinente for.
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13. DEMAIS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
13.1 – Os serviços deverão ser realizados nos dias e horários previamente definidos pela BHTRANS.
13.2 – Durante o período de vigência contratual, a BHTRANS emitirá Ordens de Serviço para
instalação de equipamentos e infraestruturas (OSI’s) e Ordens de Serviço mensais para a execução
do Contrato (OSO’s).
13.3 – A Contratada deverá, durante todo o período de vigência contratual, proceder às manutenções
preventivas, corretivas e adaptativas que se fizerem necessárias, tanto do hardware como dos
pacotes de software e aplicativos colocados à disposição para o cumprimento do Contrato, sem
nenhum custo adicional à BHTRANS. A garantia de equipamentos, componentes, subsistemas,
peças e serviços deverá se estender por todo o prazo de vigência contratual.
13.4 – A Contratada deverá manter um rígido controle de qualidade das imagens capturadas,
priorizando permanentemente seus ajustes, reduzindo-se assim, a ocorrência de perdas decorrentes
de problemas técnicos dos equipamentos eletrônicos que as geraram.
13.5 – A Contratada será a responsável pelo fornecimento, instalação, operação, manutenção e
atualização de todos os elementos do sistema de detecção e registro de infrações de trânsito no
município de Belo Horizonte, conforme constituem o objeto deste Projeto Básico.
13.6 – A Contratada deverá manter empregado(s), em número compatível com a demanda de
serviços, diariamente, no Centro de Processamento de Imagens e em campo, para tratar e dar
encaminhamentos a todos os assuntos que se relacionam à prestação dos serviços.
13.7 – A equipe da BHTRANS será responsável por auditar individualmente os registros de imagens
gerados pelos equipamentos, considerando as normas pré-definidas para o processamento das
informações.
13.8 – Os equipamentos deverão ser instalados nos locais previamente definidos pela BHTRANS,
dentro dos limites do Município de Belo Horizonte, conforme detalhamento constante no Anexo III.
13.9 – A BHTRANS se reserva o direito de alterar os locais definidos no Anexo III para a implantação
dos equipamentos, desde que não tenham sido emitidas as Ordens de Serviço de Instalação (OSI’s)
correspondentes à Contratada, devendo ser observada a viabilidade técnica dos novos locais a
serem escolhidos.
13.10 – A Contratada deverá manter ao menos uma unidade de atendimento na Região Metropolitana
de Belo Horizonte (escritório), onde todos os serviços inerentes à contratação deverão ser tratados.
14. CONDIÇÕES DE MEDIÇÃO
14.1 – Na execução do Contrato, o valor total a ser pago para cada faixa de trânsito fiscalizada
corresponderá ao seu preço unitário mensal, conforme apresentado na proposta vencedora,
observadas as condições destacadas a seguir:
a) a remuneração total dos serviços considerará as horas programadas e efetivamente
cumpridas pela Contratada, para efeito de fiscalização eletrônica das infrações nas faixas
de trânsito determinadas.
14.2 – Do valor total do preço unitário por faixa de trânsito, será glosado o valor correspondente às
horas não trabalhadas no mês, conforme detalhado abaixo:
Preço por dia = Preço unitário/30
Preço por hora = Preço por dia/Número de horas programadas
14.3 – O período de medição a ser considerado corresponderá aos serviços executados entre o
primeiro e o último dia de cada mês. Medições relativas a serviços iniciados ou finalizados em dias
distintos dos citados anteriormente, serão elaboradas proporcionalmente, considerando o número de
dias estabelecido para o “mês comercial”.
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14.4 – A glosa na medição mensal deverá ser efetuada considerando-se os prazos de franquia
concedidos pela BHTRANS, observando-se o disposto no subitem 12.1.2 deste Projeto Básico.
14.5 – Nos casos de interrupções dos serviços verificados com fracionamento de horas, as glosas
deverão ser calculadas da seguinte forma:
a) Para interrupções inferiores a 30 (trinta) minutos, não haverá glosa;
b) Para interrupções iguais ou superiores a 30 (trinta) minutos, considerar-se-á hora cheia de
inoperância, devendo ser glosada a sua totalidade.
14.6 – Para efeito de cálculo dos valores mensais de remuneração dos serviços, será considerado
como referência o “mês comercial”, o qual possui 30 (trina) dias por convenção, independentemente
do número de dias específicos estabelecidos para cada mês do ano.
14.7 – Para efeito de pagamento inicial dos equipamentos recém-instalados, será considerada a data
em que os mesmos forem disponibilizados à BHTRANS completos e energizados, em plena condição
de operabilidade, com suas verificações ou certificações, se exigíveis, já devidamente executadas
pelos órgãos competentes.
14.7.1 – A disposição constante no subitem anterior também deverá ser aplicada para os
equipamentos que, durante o período de vigência contratual, forem transferidos de seu local original,
por necessidade de relocação conforme item 6 deste Projeto Básico.
14.7.2 – Para fazer jus ao início de remuneração, conforme previsto no subitem 14.7 deste Projeto
Básico, a Contratada deverá encaminhar à BHTRANS, o Termo de Entrega do Equipamento (TEE).
14.7.3 – Caberá à BHTRANS, neste caso, vistoriar e aprovar o equipamento entregue pela
Contratada, iniciando sua remuneração pela data de sua aprovação que consta no formulário de
vistoria, caso o mesmo se apresente em conformidade com as condições descritas neste Projeto
Básico.
15. DEMAIS DISPOSIÇÕES
As demais condições encontram-se definidas no Edital e seus Anexos.
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ANEXO II
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SOFTWARE E APLICATIVOS
1 – A Contratada deverá disponibilizar para a prestação dos serviços, em até 60 (sessenta) dias
corridos contados a partir da data de assinatura do Contrato:
Item

Descrição
Servidor

1
2
3
4
5
6

Desktop (clientes)
Impressora Multifunção c/ Scanner/Copiadora
Roteador wireless
HD externo
Sistema Operacional e demais licenças de software

Quantidade Mínima
Em número e capacidade
julgada suficiente
pela CONTRATADA
03
01
01
02
Para todos os computadores

2 – Configuração mínima estabelecida para os desktops (clientes):

Processador:

Compatível com o padrão x86-64
Número de Núcleos : 04
Frequência: 3Ghz*

Placa Mãe:

1 Slot PCI Express 1x
2 Canais SATA (6Gb/s)
6 Portas USB 2.0 (com pelo menos uma porta frontal 2 USB 3.0)
1 Porta de Rede RJ45 – padrão Gigabit

Audio Integrado;
Vídeo Integrado: Suporte a DirectX 11, ShadersModel 5.0, e OpenGL 4.0;
Memória: 256MB compartilhada
Memória RAM:

Memória SDRAM DDR3 1.600Mhz
Quantidade: 4GB

SSD

Quantidade: 01
Interface: SATA II (6Gb/s)
Capacidade: 60GB

Fonte de
Alimentação:

Padrão: ATX12V v2.2
Certificação 80 Plus
Frequência: 60hz
Cabos com malha (sleeve) de proteção
Capacidade de 400W

Gabinete: Padrão ATX
Teclado: Interface PS/2 ou USB, idioma Português (ABNT2)
Monitor LCD com tela mínima de 19”

Mouse:

No-break:

Interface: PS/2 ou USB
Sensor: Óptico (Laser/LED)
Botões: 2 + 1 (scroll)
Resolução: 400dpi
Microprocessado
Potência máxima de saída: 600VA
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Número de Tomadas: 04
Tensão Entrada: 115v
Frequência de entrada: 60Hz
3 – Configuração mínima estabelecida para a impressora:
Modelo: Multifuncional Laser colorida
Interface: USB 2.0
Resolução: 600 x 600 dpi
Velocidade de Impressão (preto): 20ppm (A4)
Ciclo mensal: 10.000 páginas
Capacidade da bandeja de entrada: 200 folhas
Bandeja de Entrada com suporte para os formatos: A4, Ofício e Carta
Opções de impressão frente e verso (dúplex): Automática
Scanner Tipo CCD em cores com Resolução 600 dpi e alimentação manual e autormática frente e
verso
4 – Configuração mínima estabelecida para o HD externo:
Capacidade mínima de 2 TB
Interface: USB 2.0 ou 3.0
5 – Software:
Sistemas Operacionais devidamente licenciados para todos os computadores
Software de processamento das imagens coletadas em campo pelos equipamentos, devidamente
licenciados
Demais aplicativos necessários ao cumprimento do Contrato, devidamente licenciados
6 – OBSERVAÇÕES:
6.1 – Todos os computadores a serem disponibilizados pela Contratada deverão possibilitar acesso à
internet através de BANDA LARGA, com velocidade de conexão satisfatória, promovendo a
realização das consultas que se fizerem necessárias.
6.2 – Todos os custos decorrentes ao acesso à internet (provedores de acesso, modem’s), ficarão
unicamente sob responsabilidade da Contratada.
6.3 – A Contratada será responsável pela atualização tecnológica dos computadores disponibilizados
a cada 30 (trinta) meses, caso a BHTRANS julgue necessário. Entende-se por atualização
tecnológica, o upgrade de alguns componentes como memória RAM e HD.
6.4 – A Contratada deverá considerar que os desktop’s “clientes” a serem disponibilizados por ela, em
quantitativo descrito no item 1 deste Anexo, serão designados para o processamento das imagens,
devendo estes serem utilizados exclusivamente pela equipe da BHTRANS. A Contratada deverá,
portanto, estimar um quantitativo extra de computadores (clientes), os quais deverão ser utilizados
por sua própria equipe, no Centro de Processamento de Imagens.
6.5 – O quantitativo de equipamentos informado neste anexo poderá ser reajustado durante o período
de vigência contratual, para fins de adequação ao volume de registros gerados pelos dispositivos
eletrônicos instalados em campo.
6.5.1 – A Contratada deverá considerar que o número de equipamentos de informática descrito no
item 1 poderá ser reduzido ou acrescido, em conformidade com a variação da demanda de registros
eletrônicos a serem processados, sendo todos os custos de eventuais acréscimo suportados
integralmente por ela.
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6.6 – A Contratada deverá considerar que todos os custos de manutenção preventiva e corretiva dos
equipamentos de informática colocados à disposição para o cumprimento do Contrato estarão sob
sua responsabilidade.
6.7 – A Contratada deverá considerar que todos os custos decorrentes da estruturação da topologia
de rede necessária (física e lógica), ficarão sob sua responsabilidade.
6.8 – A Contratada deverá considerar que todos os custos de manutenção preventiva, corretiva e
adaptativa dos sistemas informatizados colocados à disposição para o cumprimento do Contrato
estarão sob sua responsabilidade.
7 – Prazos Admitidos para Manutenção/Substituição dos Equipamentos Defeituosos
No caso de algum equipamento descrito neste Anexo apresentar defeito ou problemas de qualquer
natureza, a Contratada deverá prestar manutenção ou substituí-lo em, no máximo, 48 (quarenta e
oito) horas corridas, contadas a partir da constatação do problema pela Contratada ou pela
BHTRANS, para proceder à manutenção e/ou substituição de quaisquer componentes de informática
avariados, parcialmente ou integralmente.
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ANEXO III
LOCAIS PREVISTOS PARA A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

BARREIRA ELETRÔNICA DE VELOCIDADE - BEV
REFERÊNCIA

SENTIDO

Nº DE
FAIXAS

Entre Av. Afonso Pena e Rua Gonçaves Dias

Centro / Bairro

3

Rua Alagoas

Entre Av. Contorno e Av. Getúlio Vargas

Bairro / Centro

3

BEV

A ser definido

Área Hospitalar

Centro / Bairro

3

BEV

A ser definido

Área Hospitalar

Bairro / Centro

3

ORDEM

TIPO

LOGRADOURO

1

BEV

Rua Rio Grande do Norte

2

BEV

3
4

TOTAL DE FAIXAS BEV
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ANEXO IV
NORMAS BÁSICAS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO
TRABALHO PARA EMPRESAS CONTRATADAS
1. OBJETIVO
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.
3.3 – A Contratante poderá interditar, imediatamente, por medida de cautela, os serviços ou parte
destes, no caso de descumprimento, por parte a Contratada, das normas que regulam a segurança e
medicina do trabalho. Paralisações desta natureza, se vierem a ocorrer, não serão caracterizadas
como justificativa por atraso na execução dos serviços.
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.
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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 V
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
(Modelo de credenciamento a ser apresentado nos termos do subitem 3.1.1 e Capítulo 4 do Edital)

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2018

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a Empresa ______________________CNPJ
n°______________________, por seu Representante Legal abaixo assinado, credencia o(a)
Sr.(a)______________________________________, portador do documento de identidade nº
_____________, CPF nº _______________________ para participar das reuniões relativas ao
processo licitatório em referência, o qual está autorizado(a) a manifestar-se em nome da empresa,
requerer vistas de documentos e propostas, formular lances verbais em sessão pública, negociar
preço diretamente com o(a) Pregoeiro(a), assinar e rubricar documentos, atas e propostas, manifestar
a intenção de interpor recurso ou renunciar ao direito de fazê-lo e praticar, na forma da lei, todos os
demais atos inerentes ao certame indicado, a que tudo daremos por firme e valioso.

________________________________________
Local e data

_______________________________________________
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais)
(Cargo – CI n.º – CPF)

Observações:
a) O texto acima é mera sugestão. A empresa licitante poderá alterá-lo, se considerar conveniente,
desde que as alterações contemplem claramente as designações necessárias ao Credenciado,
sem deixar dúvidas.
b) Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa, ou apor o carimbo do CNPJ.
c) Reconhecer a(s) firma(s) do Representante(s) Legal(ais) (outorgante), conforme previsto
no § 2º do art. 654 do Código Civil.
d) Observar o disposto no Capítulo 4 do Edital, em especial os subitens 4.1.1 e 4.1.2.1.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE HABILITAÇÃO
(Modelo da declaração a ser apresentada nos termos do subitem 3.1.1 e item 4.4 do Edital)

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2018

A Empresa ___________________________, CNPJ n°_______________________, por seu(s)
Representante(s) Legal(ais) abaixo assinado(s), DECLARA(M) ao(à) Pregoeiro(a) e respectiva Equipe
de Apoio da BHTRANS que, em conformidade com o disposto no inciso VII do art. 4º da Lei
10.520/02, está APTA a cumprir todos os requisitos habilitatórios exigidos no edital que rege o
certame referenciado.

________________________________________
Local e data

_______________________________________________
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais)
(Cargo – CI n.º – CPF)

OBSERVAÇÕES:
a) O texto acima é mera sugestão. A empresa licitante poderá alterá-lo, se considerar conveniente,
desde que as alterações atendam à exigência legal indicada.
b) Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa, ou apor o carimbo do CNPJ.
c) A presente Declaração deverá ser entregue conforme disposto no subitem 3.1.1 e item 4.4 do
Edital.
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE
PEQUENO PORTE OU EQUIPARADA
(Modelo da declaração a ser apresentada nos termos do subitem 3.1.1 do Edital, quando couber)

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2018

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 favorecido
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)

_______________________________________________
Local e Data

_______________________________________________
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais)
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR
(Modelo da declaração a ser apresentada na fase de habilitação nos termos do item 6.5 do Edital)

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2018

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 atende à exigência do inciso V do art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93,
acrescido pela Lei Federal n.º 9.854 de 27 de outubro de 1999, não empregando menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregando menor de dezesseis anos;

(Assinalar a “Ressalva” a seguir, caso ocorra a situação)
[

]

Ressalva:

emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz.

Declara ainda que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos à sua Habilitação, na forma do
disposto no § 2° do art. 32, da Lei Federal n.° 8.666/93.

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 IX
PLANILHA DE PREÇOS E BDI ESTIMADOS

LOTE ITEM DENOMINAÇÃO
1.

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE DE FAIXAS

PREÇO UNITÁRIO
MENSAL

EQUIPAMENTOS COMPLETOS (incluindo todos os sistemas necessários, suas implantações, as manutenções e atualizações tecnológicas, materiais e pessoal)

1.1.

CPEV

1.2.

BEV

Controlador Eletrônico Portátil/Estático de Velocidade

2

R$

22.376,00

R$

44.752,00

Barreira Eletrônica de Velocidade

12

R$

4.807,65

R$

57.691,80

R$

3.073.314,00

SUBTOTAL I (SOMATÓRIO DOS PREÇOS TOTAIS DO ITEM 1) x 30 MESES
DESCRIÇÃO

ITEM
1

PREÇO TOTAL
MENSAL

PREÇO
UNITÁRIO

QUANTIDADE DE FAIXAS

2.

SERVIÇOS (conforme disposto no item 6 e seus subitens do Projeto Básico - Anexo I)

2.1

Relocação dos Equipamentos BEV

12

R$

159.435,00

SUBTOTAL II (SOMATÓRIO DOS PREÇOS TOTAIS DO ITEM 2)

R$

159.435,00

SUBTOTAL III (SUBTOTAL I + SUBTOTAL II)

R$

3.232.749,00

R$

1.033.186,58

R$

4.265.935,58

BDI - Bonificações e Despesas Indiretas (Percentual sobre o Subtotal III)

PERCENTUAL DO BDI

PREÇO GLOBAL (SUBTOTAL III + BDI) *

* OBSERVAÇÕES
Ver o valor máximo autorizado para esta contratação, conforme subitem 5.11 do Edital.
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R$

13.286,25

PREÇO
TOTAL

31,96

ANEXO XA
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

LOTE ITEM DENOMINAÇÃO
1.

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE DE
FAIXAS

MARCA/MODELO

PREÇO UNITÁRIO
MENSAL

EQUIPAMENTOS COMPLETOS (incluindo todos os sistemas necessários, suas implantações, as manutenções e atualizações tecnológicas, materiais e pessoal)

1.1.

CPEV

1.2.

BEV

Controlador Eletrônico Portátil/Estático de Velocidade

2

R$

-

R$

-

Barreira Eletrônica de Velocidade

12

R$

-

R$

-

SUBTOTAL I (SOMATÓRIO DOS PREÇOS TOTAIS DO ITEM 1) x 30 MESES
DESCRIÇÃO

ITEM
1

PREÇO TOTAL
MENSAL

R$
PREÇO
UNITÁRIO

QUANTIDADE DE FAIXAS

2.

SERVIÇOS (conforme disposto no item 6 e seus subitens do Projeto Básico - Anexo I)

2.1

Relocação dos Equipamentos BEV

12

R$

-

SUBTOTAL II (SOMATÓRIO DOS PREÇOS TOTAIS DO ITEM 2)

R$

-

SUBTOTAL III (SUBTOTAL I + SUBTOTAL II)

R$

-

R$

-

R$

-

BDI - Bonificações e Despesas Indiretas (Percentual sobre o Subtotal III)

PERCENTUAL DO BDI

PREÇO GLOBAL (SUBTOTAL III + BDI)

R$

PREÇO
TOTAL

-

0,00

OBSERVAÇÕES:
1. PRENCHER APENAS AS CÉLULAS ASSINALADAS COM A COR AMARELA (MARCAS/MODELOS E OS PREÇOS UNITÁRIOS). OS DEMAIS PREÇOS SERÃO CALCULADOS
AUTOMATICAMENTE. O PERCENTUAL TOTAL DO BDI SERÁ INSERIDO AUTOMATICAMENTE APÓS O PREENCHIMENTO COMPLETO DO ANEXO X, PLANILHA "B", MODELO DE PLANILHA
DE COMPOSIÇÃO DO BDI.
2. Conforme subitem 5.10, alíneas "f" à "i", do Edital, serão desclassificadas as propostas que:
f) apresentem preço global superior ao informado no subitem 5.11 do Edital;
g) não esteja acompanhada da Planilha de Composição do BDI;
h) apresentem o(s) preço(s) unitário(s) acima de 20% (vinte por cento) do(s) unitário(s) estimado(s) no Anexo IX – Planilha de Preços e BDI Máximos;
i) apresentem o BDI com porcentagem acima de 20% (vinte por cento) do BDI máximo disposto no Anexo IX – Planilha de Preços e BDI Máximos.
OBS.: Para efeito de medição, a remuneração se dará por hora efetivamente trabalhada/mês/equipamento. Do valor total do preço unitário por faixa de trânsito será glosado o valor correspondente às
horas não trabalhadas no mês, conforme detalhado abaixo:
Preço por dia = Preço unitário/30
Preço por hora = Preço por dia/Número de horas programadas
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ANEXO XA
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

* Preço Global (por extenso):________________________________________________________

* Prazo de validade da proposta: ____________________ dias (ver alínea "d" do item 5.1 do Edital)

Declaramos:
1. Conhecimento de todas as condições previstas para o fornecimento do objeto licitado no Edital do Pregão Presencial n.º 01/2018 e respectivos Anexos, e com eles concordamos.
2. Conhecimento das exigências para contratação dispostas no Capitulo 10 do Edital, incluindo a obrigatoriedade da comprovação do cadastro no SUCAF - Sistema Único de Cadastro de
Fornecedores do Município de Belo Horizonte (item 10.2, alínea "c", do Edital).

Local e Data: ________________________,____ de ________________ de 2018.

Identificação da Empresa LICITANTE: __________________________
Identificação do(s) Representante(s) Legal(ais): ____________________________
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais): ____________________________
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ANEXO XB
MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

DISCRIMINAÇÃO

ITEM
GRUPO A*
A-1
A-2
A-3
A-4

DESPESAS ADMINISTRATIVAS/FINANCEIRAS
Administração Central
Despesas Financeiras
Riscos e Imprevistos
Seguro e Garantia
Total Grupo A

GRUPO B*
Lucro Bruto
B-1

GRUPO C
C-1
C-2
C-3**
C-4

%

0,00

LUCRO
Total Grupo B

0,00

IMPOSTOS
PIS
COFINS
ISSQN
INSS (no caso de desoneração na folha)
Total Grupo C

0,00

PERCENTUAL TOTAL DO BDI

0,00

Referências: * Grupo "A e B" - Acórdão 2622-2013 TCU
** ISSQN - Lei Municipal 10.692/13
Fórmula do BDI:
BDI = {[

(1,00 + (AC/100) * (1,00 + DF/100) * (1+ RI/100) * (1,00 + SG/100) * (1,00 + LB/100)
1 - (I/100)

] - 1,00} * 100

De acordo com o TCU não existe uma norma ou metodologia única e consensual para realizar o cálculo do
BDI, nem para definir os componentes que devam integrá-lo, sendo este modelo baseado no Acórdão
2622/2013 do TCU . Portanto, este Modelo de BDI é mera sugestão, podendo ser modificado pela Licitante,
desde que em conformidade com os preceitos legais que regem o tema.
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ANEXO XI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(Modelo de declaração a ser apresentada no Envelope nº 1 – Proposta Comercial, nos termos do subitem
5.2.2 do Edital)

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2018

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído da empresa (Identificação completa da licitante ), doravante denominado LICITANTE,
para fins do disposto no subitem 5.2.2 do Edital da licitação em referência, DECLARA(M), sob as
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pelo 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 BHTRANS – Empresa de
Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A. – 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 XII
ANÁLISE CONTÁBIL E FINANCEIRA
(Anexo a ser apresentado na fase de habilitação, nos termos dos subitens 6.3.2.3 e 6.3.3 do Edital.)

0,00
0,00

=

#DIV/0!

LG - LIQUIDEZ GERAL =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

=

0,00
0,00

+
+

0,00
0,00

SG - SOLVÊNCIA GERAL =

Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

=

0,00

0,00
+

0,00

LC - LIQUIDEZ CORRENTE =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

=

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: ......................................................
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=

#DIV/0!

=

#DIV/0!

ANEXO XIII
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE
(Modelo da declaração a ser apresentada na fase de habilitação nos termos do subitem 6.4.3 do Edital)

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2018

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 Presencial nº 01/2018, possuirá instalações,
equipamentos e pessoal para prestação dos serviços em Belo Horizonte ou região metropolitana,
ainda que não seja sediada nesta Capital.

________________________________________
Local e data

_______________________________________________
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) (CI n.º e/ou CPF)
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ANEXO XIV
MINUTA DE CONTRATO
O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, inscrito no
CNPJ sob o nº 18.715.383/0001-40, com recursos do
FUNDO DE TRANSPORTE URBANO (FTU), doravante
denominado Contratante, neste ato representado pelo
Secretário Municipal de Serviços Urbanos, Sr. Josué
Costa
Valadão,
através
da
EMPRESA
DE
TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE
S/A – BHTRANS, sociedade de economia mista
municipal situada à Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º
900, Buritis, Belo Horizonte, MG, CEP 30.455-902,
inscrita no CNPJ sob o n.° 41.657.081/0001-84, neste
ato representada por seu Presidente, Sr. Celio Freitas
Bouzada,
e
a
....................................................,
estabelecida na ....................................................., CEP
..............., inscrita no CNPJ sob o n.º .........................,
neste
ato
representada
por
.........................................................,
doravante
denominada Contratada, celebram este contrato, sendo
o presente regido pelas normas da Lei Federal n.º
8.666/93, suas modificações posteriores e pelas
cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO E DO GERENCIAMENTO
1.1. O presente Contrato está vinculado aos termos do Processo Administrativo n.º 01-014.567/18-92,
Pregão Presencial n.º 01/2018 e à proposta da Contratada, que integra este documento,
independentemente de transcrição.
1.2. A gestão deste Contrato será exercida pela Diretoria de Ação Regional e Operação – DRO da
Contratante.
1.3. A fiscalização deste Contrato será exercida pela Gerência de Análise e Processamento de
Infrações – GEAPI da Contratante.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1. Prestação de serviços de detecção, registro e processamento das imagens de infrações de
trânsito mediante utilização dos equipamentos “Controlador Eletrônico de Velocidade do tipo Portátil
com função Estático” e “Barreira Eletrônica de Velocidade.
2.2. As especificações técnicas e detalhamentos estão contidos no Projeto Básico – Anexo I,
Equipamentos de Informática, Software e Aplicativos – Anexo II, Normas Básicas de Engenharia de
Segurança e Medicina do Trabalho – Anexo IV e neste Instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da presente contratação serão providas por recursos indicados na
Funcional Programática n.º 26.452.060.2837, Natureza de Despesa 33.90.39, Item 63, Fonte 03.00,
Subação 01, Unidade Orçamentária 2710 e Unidade Administrativa 1100 do Fundo de Transporte
Urbano – FTU.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO
4.1. O presente Contrato tem o valor global de R$ .........................................................................,
conforme proposta da Contratada autuada no processo.
4.2. O valor previsto no item 4.1 será pago parceladamente, considerando os quantitativos
estabelecidos em cada medição realizada e os valores contratados.
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4.3. No valor global estabelecido na Proposta da Contratada estão incluídos todos os impostos, taxas,
transportes e demais custos diretos e indiretos aplicáveis e constituirá a única remuneração pela
prestação dos serviços contratados durante o período de vigência deste Contrato.
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O presente Contrato terá vigência de 30 (trinta) meses, contada a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente.
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE
6.1. 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).

6.2. Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir da solicitação da Contratada.
6.3. Caso haja interesse entre as partes, o índice de reajuste poderá negociado.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Sem prejuízo das disposições previstas em lei e outras contidas neste Instrumento, são obrigações
da Contratada:
7.1. Possuir instalações, equipe e equipamentos adequados para prestação dos serviços, com
escritório na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ainda que não seja sediada nesta Capital.
7.2. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execução deste Contrato, obrigando-se
ainda ao cumprimento das condições e exigências contidas nas especificações técnicas dos
equipamentos contratados.
7.3. Utilizar sempre materiais, suprimentos, equipamentos e acessórios de qualidade reconhecida,
observando, quando aplicáveis, as normas vigentes da ABNT.
7.4. Realizar, de forma eficaz e permanente, a manutenção preventiva, corretiva, adaptativa e
evolutiva de todos os equipamentos, sistemas e demais elementos contratados, substituindo, nos
prazos máximos admitidos, todos os itens julgados necessários.
7.5. Arcar com todos os custos diretos e indiretos decorrentes da execução contratual, dentre os
julgados cabíveis:
a) o fornecimento dos sistemas completos de fiscalização (equipamentos, seus acessórios,
licenças de software e aplicativos necessários, infraestruturas, materiais e custos de
transmissão remota);
b) as atualizações tecnológicas dos equipamentos, software e aplicativos, clientes, servidores e
demais elementos de informática exigidos no Anexo II – Especificações dos Equipamentos de
Informática, Software e Aplicativos;
c) o fornecimento e a manutenção de todos os elementos necessários à estruturação dos
Centros de Processamento da Contratante (mobiliário ergonômico, estruturação de rede,
linha telefônica, provedor de acesso à internet e sistema de climatização);
d) o consumo de energia elétrica, os custos de ligação dos pontos de energia junto à CEMIG;
e) o transporte, os impostos, as tarifas, taxas e tributos obrigatórios, obrigações trabalhistas e
sociais, seguros e aluguéis;
f)

toda mão de obra necessária à implantação, manutenção e gestão dos equipamentos
eletrônicos e seus sistemas;

g) veículos necessários ao cumprimento do Contrato e suas manutenções;
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h) os custos das verificações dos equipamentos metrológicos e avaliações de conformidade dos
equipamentos não metrológicos, em atendimento à legislação vigente estabelecida pelo
CONTRAN e INMETRO;
i)

custos integrais das relocações dos equipamentos;

j)

custos decorrentes da implantação e manutenção de seu escritório;

k) custos de recomposição da via pública ao seu estado original, nos casos de instalação,
relocação ou retirada dos equipamentos durante o período de vigência contratual ou ao seu
final;
l)

todos os demais custos oriundos das obrigações previstas no Projeto Básico – Anexo I.

7.6. Responsabilizar-se pelas verificações metrológicas dos equipamentos que as requererem, nos
prazos máximos estabelecidos pela legislação em vigor, devendo promover os agendamentos
necessários junto ao IPEM/MG (órgão delegado pelo INMETRO para a realização de tais
procedimentos).
7.6.1. A Contratada será responsável pela conferência de todos os dados constantes nos
documentos de verificação metrológica emitidos pelo IPEM/MG (laudos e certificados), devendo, no
caso de identificação de erros de qualquer natureza, solicitar suas respectivas retificações junto ao
órgão emissor.
7.7. Responsabilizar-se pelas verificações metrológicas dos equipamentos que as requererem, sob
caráter extraordinário, nos casos decorrentes de eventuais falhas, problemas técnicos, acidentes ou
atos de vandalismo praticados contra os equipamentos e seus elementos.
7.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo na execução do Contrato.
7.9. Manter, por si e por seus profissionais, durante e após o período de vigência contratual, completo
sigilo sobre dados, informações e detalhes obtidos através do sistema de fiscalização fornecido, não
podendo divulgar a terceiros quaisquer informações relacionadas ao objeto deste Contrato e seus
Anexos, sem prévia autorização por escrito da Contratante, sob pena de ser enquadrada nas sanções
previstas neste Contrato, respondendo civil e criminalmente pela inobservância dessas obrigações.
7.10. Não reproduzir ou divulgar imagens dos veículos infratores por meio digital, em papel ou por
qualquer outro meio, sem o prévio consentimento da Contratante.
7.11. Não prestar informações relativas ao serviço em questão, a terceiros, imprensa ou qualquer
outro órgão ou entidade, sem o prévio consentimento da Contratante.
7.12. Indicar, em até 5 (cinco) dias úteis contados a partir da assinatura deste Contrato, um
Supervisor de Atividades, para representá-la perante a Contratante, em tudo que se relaciona com
esta contratação.
7.13. Comunicar prontamente à Contratante, por escrito, quaisquer ocorrências que forem verificadas
nos equipamentos, seus elementos e respectivos sistemas.
7.14. Comunicar à Contratante eventuais alterações nos equipamentos, em seus componentes ou
sistemas, devendo proceder a atualização dos anexos e manuais técnicos correspondentes.
7.15. Disponibilizar empregados, em número compatível com as obrigações assumidas e compatíveis
com o objeto.
7.15.1. Disponibilizar empregados, por solicitação da Contratante, quando esta julgar que os
empenhados para a execução contratual não são suficientes.
7.16. Fornecer relação contendo o nome e a função dos empregados colocados à disposição para o
cumprimento deste Contrato, devendo ser comprovado o vínculo empregatício de todos eles, através
da apresentação, à Contratante, da cópia de suas CTPS’s ou através do Livro/Fichas de Registro de
Empregados.
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7.17. Substituir, a pedido da Contratante, num prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, qualquer
empregado que não esteja cumprindo satisfatoriamente o trabalho a ele atribuído.
7.17.1. Todas as substituições deverão ser comunicadas à Contratante.
7.18. Realizar as relocações e remanejamentos dos equipamentos e infraestruturas que vierem a ser
solicitadas pela Contratante.
7.19. Promover, sem nenhum custo adicional para a Contratante, em prazo não superior a 30 (trinta)
dias corridos contados da data de assinatura deste Contrato, curso(s) com instruções técnicas para
os empregados da Contratante envolvidos nas atividades relacionadas à fiscalização eletrônica.
7.19.1. Disponibilizar local apropriado, todo o suporte áudio-visual necessário (Datashow, projetor de
slides, TV, vídeo, DVD, etc.), bem como o material didático necessário à realização do(s) curso(s)
descrito(s) no subitem anterior.
7.20. Fornecer veículo(s) para o cumprimento do Contrato, em número compatível com a demanda de
serviços sob a responsabilidade da Contratada, nas condições previstas no Projeto Básico – Anexo I.
7.21. Estruturar e manter, dentro dos limites da Região Metropolitana de Belo Horizonte, durante o
período de vigência contratual, escritório para atendimento das demandas relativas à execução
contratual.
7.22. Cumprir os prazos máximos admitidos para a mobilização, instalação, relocação,
remanejamento e retirada dos equipamentos, infraestruturas e demais elementos constituintes do
sistema de fiscalização.
7.23. Providenciar, junto à Concessionária de Energia do Estado de Minas Gerais (CEMIG), a
energização dos equipamentos eletrônicos instalados nas vias do município, instalando todos os
elementos necessários e exigidos por esta Empresa.
7.24. Fornecer e manter todos os elementos descritos no Projeto Básico – Anexo I e demais Anexos,
especialmente o Anexo II – Especificações dos Equipamentos de Informática, Software e Aplicativos.
7.25. Realizar, de forma permanente, o backup de todas as informações e dados gerados durante o
período contratual, nas condições previstas e exigidas no Projeto Básico – Anexo I.
7.26. Elaborar e fornecer os “projetos tipo” de todos os equipamentos instalados nas vias urbanas do
Município de Belo Horizonte, nas condições previstas e exigidas no Projeto Básico – Anexo I.
7.27. Elaborar e fornecer à Contratante, a partir dos registros de imagens para cada local fiscalizado,
os relatórios estatísticos periódicos contendo as informações previstas no Projeto Básico – Anexo I.
7.27.1. Os relatórios descritos no subitem anterior deverão ser fornecidos à Contratante em até 10
(dez) dias corridos, contados a partir da data de término do processamento das imagens relativas ao
mês que se deseja apurar.
7.28. Promover a integração de seus sistemas e aplicativos, disponibilizados para a execução dos
serviços, com os sistemas informatizados utilizados pela Contratante, promovendo as interfaces e
atualizações que se fizerem necessárias ao longo de todo o período contratual.
7.29. Gerar os relatórios periódicos exigidos e descritos pela Contratante.
7.30. Promover o backup e armazenamento das informações coletadas e processadas.
7.31. Fornecer cópias coloridas e perfeitamente legíveis em papel (quando necessário) das imagens
capturadas pelos equipamentos.
7.32. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.
7.33. Não transferir ou ceder o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem a autorização prévia da
Contratante.
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7.34. Não caucionar ou utilizar o Contrato em favor de terceiros, no todo ou em parte, sem a
autorização prévia da Contratante.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1. Exercer amplo e irrestrito acompanhamento, administração e fiscalização da prestação dos
serviços, sem restringir a plenitude da responsabilidade da Contratada pela execução dos mesmos.
8.2. Estabelecer as condições de execução contratual, com base nas disposições constantes no
Projeto Básico – Anexo I.
8.3. Emitir as Ordens de Serviço e autorizar a operação dos equipamentos nos dias e horários
previamente estabelecidos.
8.4. Zelar pela boa qualidade dos serviços prestados, bem como estimular sua eficiência, receber e
apurar reclamações dos usuários.
8.5. Propiciar à Contratada condições satisfatórias para a execução dos serviços, prestando as
informações necessárias e instruindo permanentemente a equipe empenhada na execução das
atividades.
8.6. Informar à Contratada quando constatar ou suspeitar haver qualquer defeito nos equipamentos e
sistemas, solicitando a reparação ou substituição dos mesmos nos prazos máximos admitidos,
conforme disposto no Projeto Básico – Anexo I.
8.7. Auditar permanentemente o status de funcionamento dos equipamentos, em conformidade com
os planos de operação estabelecidos nas escalas específicas.
8.8. Identificar e controlar todos os registros de imagens gerados pelos equipamentos em operação,
mantendo um rigoroso controle de sua utilização.
8.9. Analisar todos os registros de imagens enviadas pela Contratada, possibilitando o
encaminhamento dos Autos de Infração de Trânsito eletrônicos correspondentes pela Contratada,
nas condições informadas no Projeto Básico – Anexo I.
8.10. Verificar e manter sob sua custódia os documentos originais referentes às verificações
metrológicas dos equipamentos, fornecidos pela Contratada e obtidos junto ao órgão competente
delegado pelo INMETRO.
8.11. Exercer acompanhamento permanente das equipes da Contratada empenhadas na execução
dos serviços, tanto no âmbito externo como interno, orientando-as quando forem constatadas
situações que estejam em desacordo com as condições estabelecidas no Projeto Básico – Anexo I.
8.12. Deliberar sobre os casos omissos e não previstos no Projeto Básico – Anexo I e seus
respectivos anexos, observadas as disposições da Lei nº 8.666/93 e/ou mediante acordo entre as
partes.
8.13. Notificar a Contratada, por escrito, quando forem verificadas irregularidades na prestação dos
serviços ou nos equipamentos e sistemas contratados.
8.14. Aplicar as penalidades contratuais cabíveis, notificando a Contratada, por escrito, quando da
aplicação de eventuais multas.
8.15. Notificar e justificar à Contratada, por escrito, quando forem descontados valores nas medições
mensais, por motivos de:
a) falhas ou inoperância injustificada dos equipamentos;
b) erros ocasionados por desatenção, omissão ou negligência de seus empregados e/ou
responsáveis.
8.16. Suspender temporariamente os trabalhos, total ou parcialmente, quando considerar que não
existem condições apropriadas para sua boa execução.
8.16.1. A suspensão mencionada no subitem anterior poderá ser determinada por:
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a) Eventual necessidade ou interesse da Contratante;
b) Casos fortuitos ou de força maior;
c) Motivos resultantes de falhas, deficiência técnica, erros e/ou má gestão da Contratada, seja
na prestação dos serviços, em materiais empregados ou nos equipamentos utilizados.
c.1) A suspensão terá efeito imediato e os trabalhos só poderão ser retomados após
autorização por escrito da Gerência de Análise e Processamento de Infrações – GEAPI da
Contratante. Neste tipo de ocorrência, a Contratada será ainda responsabilizada na forma
prevista neste Contrato.
8.17. Suspender ou sustar o pagamento de cobrança pendente na hipótese de atraso injustificado na
execução do objeto, até que a Contratada retome os trabalhos, nas condições originalmente
previstas.
8.18. Extinguir a contratação, na forma e nos casos previstos na Lei e neste Instrumento.
8.19. Efetuar o pagamento dos serviços prestados, na forma definida neste Instrumento.
8.20. Providenciar o desvio ou a canalização de tráfego que se fizer necessária, de forma a garantir a
execução dos serviços, através do acionamento da gerência regional correspondente à área de
influência das atividades programadas.
CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.8. 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
CNPJ: 18.715.383/0001-40
Inscrição Estadual: Isenta
9.8.1. Caso a Contratada se enquadre nas condições previstas no art. 1º do Decreto Municipal n.º
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 n.º 9.145/06, e, ainda, o valor recebido ou devido em consequência da prestação do
serviço.
9.8.1.1. O desconto a que se refere o subitem anterior deverá ser discriminado no corpo do
documento fiscal da seguinte forma: "Desconto conforme Lei Municipal n.º 9.145/06”.
9.8.2. Os documentos fiscais deverão ser entregues no endereço: Av. Nossa Senhora de Fátima, nº
1.700, bairro Carlos Prates, Belo Horizonte/MG, CEP 30710-020, na Gerência de Análise e
Processamento de Infrações – GEAPI, que fará as conferências pertinentes e atestará a execução
dos serviços.
9.9. O período de medição a ser considerado corresponderá aos serviços executados entre o primeiro
e o último dia de cada mês.
9.10. Os trabalhos de fechamento e conferência serão realizados entre o 1º e o 5º (primeiro e quinto)
dia útil do mês subsequente ao período de medição.
9.11. Após o encerramento dos trabalhos de fechamento e conferência da medição, e a emissão da
Nota de Empenho, a Contratada providenciará o envio da Nota Fiscal correspondente.
9.12. A elaboração das medições não implica na aceitação total ou parcial dos serviços.
9.13. Se porventura houver discordância sobre quaisquer dos dados (quantitativos, valores), após a
emissão dos Boletins de Medição deverá a Contratada impugná-los por escrito, dentro do prazo
máximo de 5 (cinco) dias, contados a partir da emissão do documento.
9.14. Apurado o pleito formulado no subitem anterior, o ajuste que eventualmente se faça necessário
será feito no Boletim de Medição subsequente.
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9.15. Os documentos fiscais deverão ser atestados pela Gerência de Análise e Processamento de
Infrações – GEAPI após a execução dos serviços.
9.16. 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.
9.17. O pagamento será realizado mediante depósito na conta corrente da Contratada. A Contratante
não utilizará outra forma de pagamento.
9.18. O pagamento será feito de acordo com os serviços efetivamente executados pela Contratada,
em 10 (dez) dias após a data de recebimento da Nota Fiscal pela Gerência de Orçamentos e
Finanças – GEORF da Contratante, devidamente atestada.
9.19. Na hipótese da Contratada apresentar a Nota Fiscal incorreta, 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.
9.20. 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 – 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 n.º 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 15.113/2013:
10.1. Advertência.
10.2. Multas, nas seguintes condições:
a) Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia corrido de atraso, pela
inexecução parcial do objeto, por descumprimento de quaisquer dos termos, prazos e
condições previstos nos itens 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13 do Projeto Básico – Anexo I e no
Anexo II – Especificações dos Equipamentos de Informática, Software e Aplicativos, 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 da remuneração mensal (Equipamentos Completos)
consignado na Proposta Comercial da Contratada;
b) Multa moratória de 0,04% (quatro centésimos por cento) por dia corrido de atraso, pela
inexecução parcial do objeto, por descumprimento de quaisquer dos termos, prazos e
condições previstos no Projeto Básico – Anexo I até o limite de 1,2% (um inteiro e dois
décimos por cento), correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor
da remuneração mensal (Equipamentos Completos);
c) Multa de 3% (três por cento) sobre o valor global deste 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;
d) Multa, nos percentuais informados abaixo, sobre o valor da remuneração mensal para cada
faixa de trânsito, por ocorrência, caso o percentual de imagens válidas em relação ao total de
imagens capturadas seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento), conforme disposto abaixo:
Faixas percentuais de imagens
VÁLIDAS/MÊS para cada faixa de trânsito
em operação

Percentual de multa a ser aplicada sobre o
valor de remuneração mensal para cada
faixa de trânsito em operação

> 85%

0%

> 75% e < 85%

10%
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> 65% e < 75%

20%

> 55% e < 65%

30%

> 0% e < 55%

100%

e) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global deste Contrato, na hipótese de a
Contratada entregar o objeto contratual 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;
f)

Multa indenizatória de 3% (três por cento) sobre o valor global deste Contrato, quando a
Contratada descumprir o disposto no subitem 10.7 do Projeto Básico – Anexo I;

g) Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global deste Contrato, quando a
Contratada der causa à rescisão do Contrato.
10.2.1. A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação superveniente de
outras multas previstas no item 10.2, cumulando-se os respectivos valores.
10.2.2. 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.
10.2.3. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente a outras sanções administrativas.
10.2.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido na GEORF – Gerência de Orçamentos e
Finanças da Contratante no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação.
10.2.5. Caso a Contratada deixe de pagar a multa aplicada, o valor correspondente será executado
observando-se os seguintes critérios:
10.2.5.1. O valor será descontado da garantia prestada.
10.2.5.2. 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;
10.2.5.3. Inexistindo garantia ou sendo esta insuficiente, descontar-se-á das faturas futuras;
10.2.5.4. Impossibilitando o desconto a que se refere o subitem anterior, será o crédito
correspondente inscrito em dívida ativa.
10.3. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como inexecução total
do Contrato, devendo rescindir-se os instrumentos respectivos, salvo razões de interesse público
devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação.
10.4. Sustação de pagamentos de qualquer fatura, no todo ou em parte, pela prestação de serviços
em desacordo com o estabelecido.
10.5. Suspensão temporária dos direitos de contratar com a Administração, nos termos da Lei Federal
n.º 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 15.113/2013.
10.5.1. O descumprimento reiterado de obrigações contratuais é hipótese de aplicação da penalidade
de suspensão temporária dos direitos de contratar com a Administração, bem como a ocorrência de
ato ou fato identificado no caso concreto, em regular processo administrativo, que implique em lesão
grave ao interesse público.
10.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos
da Lei Federal n.º 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 15.113/2013.
10.7. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, garantidos os princípios
da ampla defesa e do contraditório.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA
11.1. 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.
11.1.1. 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.
11.1.1.1. Ocorrendo o disposto no subiem 11.1.1, o prazo para prestação da garantia será de 15
(quinze) dias, contados a partir da data de assinatura deste Contrato.
11.2. A garantia prevista deverá ser prestada em uma das modalidades previstas no § 1º do art. 56 da
Lei Federal n.º 8.666/93.
11.2.1. A caução em dinheiro só será devolvida após o cumprimento total das obrigações contratuais.
11.2.2. A cobertura do seguro-garantia vigorará até a extinção das obrigações do tomador, devendo
este efetuar o pagamento do respectivo prêmio, por todo o período da garantia, independentemente
do prazo de vigência indicado na apólice, conforme disposto no art. 3º, inciso I, Circular SUSEP n.º
232/03.
11.2.3. A garantia na forma de Fiança Bancária terá sua vigência até o cumprimento total das
obrigações contratuais.
11.3. A Contratante poderá utilizar, total ou parcialmente, da garantia exigida para se ressarcir de
multas estabelecidas no contrato.
11.4. 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.
11.5. 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.
11.6. Em havendo prorrogação do Contrato, a garantia de contratação deverá ser prorrogada ou
substituída, contemplando o novo prazo.
11.6.1. Igual procedimento deverá ser feito caso ocorra aditamento contratual que altere o valor
contratado.
11.7 – Rescindido o Contrato por culpa da Contratada, perderá esta, em favor da Contratante, a
garantia prestada.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO AO CONTRATO
12.1. 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.
12.1.1. Incluem-se na vedação a repactuação/revisão de preços.
12.1.2. Não constitui alteração contratual vedada, o reajuste de preços previsto neste Contrato.
12.1.3. 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 TERCEIRA – DA EXTINÇÃO E DA RESCISÃO
13.1. Este Contrato resultará extinto ao término do prazo de sua vigência.
13.2. 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 n.º 8.666/93 e legislação subseqüente.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
As partes contratantes elegem o foro da comarca de Belo Horizonte, renunciando expressamente a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma,
com as testemunhas abaixo.

Belo Horizonte,

de

de 2018.

Josué Costa Valadão
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Município de Belo Horizonte

Celio Freitas Bouzada
Presidente
BHTRANS

_______________________________________
(Nome)
(Cargo)
(Nome da empresa)

Testemunhas:
1 . _________________________
Nome:
CPF:

2 . _________________________
Nome:
CPF:
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