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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04-000.567/18-67 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2018 

TIPO: MENOR PREÇO 

 

• OBJETO: Aquisição de móveis para a BHTRANS. 

• CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES: Dia 21/06/2018, até às 09h45. 

• 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 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 21/06/2018 às 10 horas. 

• 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 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 pessoa 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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PREÂMBULO 

A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS, por meio de Pregoeira e 
respectiva Equipe de Apoio, designados pela Portaria BHTRANS DPR n.º 104/2017 de 19/12/2017, 
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 – TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE HABILITAÇÃO 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO PARA ME, EPP OU EQUIPARADA 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR 

ANEXO VI – PLANILHA DE PREÇOS ESTIMADOS 

ANEXO VII – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 
PROPOSTA 

CAPÍTULO 2 
OBJETO 

2.1 – Aquisição de móveis para a BHTRANS. 

2.1.1 – O detalhamento e as especificações técnicas do objeto estão devidamente explicitados no 
Termo de Referência – Anexo I. 

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 II, com a respectiva documentação comprobatória (ver 
Capítulo 4); 
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b) Declaração sobre Habilitação – Anexo III (ver Capítulo 4); 

c) ENVELOPE n.º 01 – Proposta Comercial (ver Capítulo 5); 

d) 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 12/2018 

ENVELOPE N.° 01 
PROPOSTA COMERCIAL 

À 
Pregoeira Oficial da BHTRANS 

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

 

Local:                        Sala de Licitações da BHTRANS 

Endereço:                 Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Buritis 
                                 30455-902 – Belo Horizonte/MG 
 

Nome/Razão Social da Licitante/CNPJ 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 12/2018 
ENVELOPE N.° 02 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
À 
Pregoeira Oficial da BHTRANS 

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

 
Local:                        Sala de Licitações da BHTRANS 

Endereço:                 Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Buritis 
                                 30455-902 – Belo Horizonte/MG 
 

Nome/Razão Social da Licitante/CNPJ 

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; 
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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) em funcionamento sob regime de consórcio; 

e) 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 II, 
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 II ou Instrumento Público ou Particular de 
Procuração. 

4.1.3 – 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 III), 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 – Anexo VII, em 1 (uma) via cada, contendo a identificação da 
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LICITANTE, datada, rubricada em todas as suas páginas, devidamente assinada pelo(s) 
representante(s) legal(ais), dela constando: 

a) Preços unitário e total de cada item grafados numericamente; 

b) Preço global do lote grafado numericamente e por extenso; 

c) Marca de cada item; 

d) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de 
abertura da sessão pública; 

e) Prazo de entrega do objeto de, no máximo, 10 (dez) dias contados a partir do recebimento da 
AF emitida pela BHTRANS; 

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

5.1.1 – As propostas que omitirem os prazos previstos nas alíneas “d” e “e” do item 5.1 serão 
entendidas como válidas pelos prazos indicados nas referidas alíneas. 

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 
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 VIII. 

5.2.3 – Declaração de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada – Anexo IV. 

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

5.2.4 – (APENAS PARA OS ITENS 2, 3 e 4 DO MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL – ANEXO 
VII): Certificado de Marca de Conformidade ABNT ou Laudo de Ensaio emitido por laboratório 
acreditado pelo INMETRO para ensaios dimensionais de estabilidade, resistência e 
durabilidade, conforme a seguinte norma regulamentadora da ABNT e NR-17 (ergonomia) do 
Ministério do Trabalho: 

a) 13962:2006 – cadeiras – requisitos e métodos de ensaio. 

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 pelo fornecimento do objeto desta licitação. 

5.4 – A Proposta Comercial deverá ser apresentada PREFERENCIALMENTE conforme o modelo 
apresentado no Anexo VII. 

5.4.1 – A LICITANTE poderá apresentar a Proposta Comercial em outro modelo, desde que observe 
todas as exigências deste Capítulo e preserve todas as informações constantes no Anexo VII. 

5.5 – Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente de 
fato superveniente e aceito pela Pregoeira. 
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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 
contratação do objeto desta licitação. 

5.7 – Ocorrendo divergência ou dúvida entre os valores unitários e totais propostos pela LICITANTE, 
serão considerados como corretos os valores 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; 

d) não atendam às exigências estabelecidas em diligências; 

e) tenham sido baseadas em outra proposta; 

f) apresentem valor global superior ao disposto no subitem 5.11; 

g) não entregue as amostras, quando exigidas, ou as apresente em desacordo com as 
exigências; 

h) apresentem preços excessivos, simbólicos, irrisórios ou manifestamente inexequíveis. 

5.11 – O preço global estimado desta licitação é R$ 178.841,88 (cento e setenta e oito mil, 
oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos). 

5.11.1 – Havendo dúvidas quanto ao valor estimado, 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. 

5.12 – Serão considerados preços inexequíveis os valores 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. 

5.12.1 – 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. 

5.12.2 – A não apresentação da documentação mencionada no subitem 5.12.1, no prazo determinado 
pela Pregoeira, resultará na desclassificação 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 
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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. 

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. 

6.2 – 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 6.5.5.1). 

6.4 – 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 V. 

6.5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À HABILITAÇÃO 

6.5.1 – CADASTRO NO SUCAF 

6.5.1.1 – 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. 

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

6.5.1.2.1 – Caso a LICITANTE se torne adjudicatária do certame, esta deverá comprovar cadastro no 
SUCAF em conformidade com os Códigos indicados no subitem 10.3. 

6.5.1.3 – 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. 
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6.5.1.3.1 – 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, observada a exceção disposta no subitem 6.5.6.1. 

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

6.5.2 – 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. 

6.5.3 – 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. 

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

6.5.3.2 – A Pregoeira e/ou Equipe de Apoio efetuará consulta aos sites dos órgãos emissores para 
confirmar a autenticidade dos documentos extraídos pela Internet. 

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

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

6.5.5.1 – 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.  

6.5.6 – 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, no artigo 4º 
do Decreto Municipal nº 16.535/16 e no art. 11 da Lei Municipal nº 10.936/16 observando as 
disposições seguintes. 

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

6.5.6.2 – Havendo alguma restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal e 
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que a ME, EPP ou Equiparada for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Pregoeira, para regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
negativa. 

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

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

6.5.6.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.5.6.2 ou, se for o 
caso, no subitem 6.5.6.3, 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. 
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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 II, com a respectiva documentação comprobatória, e a Declaração sobre 
Habilitação – Anexo III, 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. 

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 valores 
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 valor estimado 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 n.º 13.791/2009, quando for o caso. 
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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 valor, 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 estimado, 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. 

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 na data da sessão de abertura dos envelopes, ressalvada a possibilidade de regularização 
de documentação de regularidade fiscal 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 Compras, Contratos e Licitações – 
GECOL. 

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. 
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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: 

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 30.455-
902, 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 e-
mail. 

8.1.5.1 – Caso a decisão da Pregoeira e Equipe de Apoio gere retificação no Edital e/ou Anexos, esta 
será disponibilizada através da internet (www.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. 
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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, sendo-
lhes assegurada vista imediata aos autos.  

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

a) ser dirigido ao Diretor de Administração e Finanças da BHTRANS, aos cuidados da Pregoeira, 
no 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 30.455-
902, 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 Diretor de Administração e Finanças da BHTRANS, 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. 

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 Diretor de Administração e 
Finanças da BHTRANS. 
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9.2 – Impetrado recurso, após decidido, a Pregoeira divulgará a decisão mediante publicação no 
DOM e no site da BHTRANS. O Diretor de Administração e Finanças da BHTRANS adjudicará o 
objeto à LICITANTE vencedora e homologará o procedimento licitatório. 

9.2.1 – A adjudicação só será realizada pelo Diretor de Administração e Finanças da BHTRANS no 
caso em que, havendo recurso, a Pregoeira mantiver a sua decisão. 

CAPÍTULO 10 
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 

10.1 – Após a homologação da presente licitação e adjudicação do seu objeto, será emitida a 
Autorização de Fornecimento – AF em nome da LICITANTE vencedora, doravante denominada 
ADJUDICATÁRIA. 

10.2 – A ADJUDICATÁRIA deverá apresentar comprovação das condições de habilitação 
consignadas no Capítulo 6 para todos os documentos. 

10.3 – A ADJUDICATÁRIA deverá apresentar comprovação do cadastro com situação regular junto 
ao SUCAF, para o ramo do objeto licitado, conforme o Código 71.30 – Mobiliário – Para Escritório 
e Complementos. 

10.3.1 – O código do SUCAF indicado no subitem anterior é meramente indicativo, podendo 
sofrer variação no momento da contratação, em conformidade com as regras e normativos 
definidos pelo órgão regulador. 

10.3.2 – Para atendimento 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. 

- 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 

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

10.5 – O descumprimento do disposto no item 10.3 será configurado como descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-se a ADJUDICATÁRIA infratora ao pagamento de multa 
correspondente a 3% (três por cento) do valor global proposto, além de outras sanções legais 
cabíveis. 

10.6 – Não atendendo a ADJUDICATÁRIA à convocação para assinatura da AF 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. 

10.6.1 – 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 a 
apresentação das propostas. 
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10.7 – O disposto no item 10.4 se aplica também às LICITANTES remanescentes convocadas para 
assinar a AF, 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 no fornecimento dos materiais. 

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 no Termo de Referência – Anexo I. 

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 no Termo de Referência – 
Anexo I. 

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:  

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

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

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

c) tumultuar a sessão pública da licitação; 

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

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

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

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

12.3 – Os percentuais e as multas decorrentes do descumprimento contratual estão indicados no 
Termo de Referência – Anexo I. 

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.  
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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 no Termo de Referência – Anexo I. 

13.2 – As despesas decorrentes da presente contratação serão providas por recursos próprios 
consignados no orçamento da Contratante à Conta Contábil n.º 912.01.06, Centro de Custo 11010, 
Funcional Programática n.º 26.452.060.2567, Natureza de Despesa 44.90.52, Item 21, Fonte 04.07, 
Subação 01, Unidade Orçamentária 2709 e Unidade Administrativa 1100. 

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.   

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, 07 de junho de 2018. 

 

 
Celio Freitas Bouzada 

Presidente 
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS 
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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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1. OBJETO 

Aquisição de móveis para a BHTRANS, 

LOTE ITEM 

 
 
 
 
 
1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

2. DETALHAMENTO DO OBJETO

2.1 – Mesa de Trabalho  

2.1.1 – Mesa de trabalho, modelo central de atendimento, com dimensões 
m, com tampo de madeira tipo aglomerado, revestido com
como estrutura metálica, dotada de painel frontal onde serão fixadas duas calhas para passagem de 
fiação.  

2.1.2 – A estrutura dos pés deve ser composta por eixos verticais e hastes horizontais em balanço, de 
modo que as peças verticais e o painel f

2.1.3 – A estrutura e o painel frontal devem permitir, quando justapostas, perfeita continuidade das 
calhas que serão fixadas ao painel frontal. A

2.1.4 – Detalhes da mesa: tampo em madeira aglomerado, com 25 mm de espessura, revestido com 
laminado melamínico plástico, de baixa pressão, de no mínimo 0,6 mm de espessura, cor argila, em 
ambas as faces. Tampo dotado de duas aberturas para passagem de cabos, arrematadas c
de nylon injetado. O topo, em todos os lados do tampo, deverá ser encabeçado com fita de borda, de 
polietileno, espessura 1,5 mm, colada com adesivo tipo 
deverão ser da mesma cor do laminado melamínico. Painel fron
mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão, na mesma cor do tampo. O painel frontal 
deverá encostar-se ao tampo e ficar a aproximadamente 0,25 m do piso. 

2.1.5 – Peças de aglomerado com buchas metálicas para fixa
2 calhas em chapas de aço n° 20 dimensões do perfil 10 x 7,5 cm., com aberturas previstas para 4 
tomadas elétricas em uma das calhas e 2 tomadas de lógica/telefonia na outra. As emendas das 
calhas deverão ser em peças com 
justapostas, permitindo o apoio contínuo do cabeamento.

2.1.6 – Estrutura da mesa em tubos de aço, com espessura mínima de 1,5 mm, perfil 30 mm, com 
tratamento antiferrugem e acabamento 
semi-fosca, texturizada. Apoio no piso com ponteira de nylon, dotado de dispositivo para nivelamento
peça frontal em chapa de aço n°
mesas, observando pelo lado frontal das mesas. Variação aceitável na dimensão da altura de 
(dois por cento). 

2.2 – Cadeira giratória com braços

– Anexo I – Termo de Referência – Página 1 de 9

 
ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

para a BHTRANS, conforme quantitativo e especificação técnica a seguir.
 

MATERIAL UNID.

Mesa de trabalho  Pç. 

Cadeira giratória com braço Pç. 

Cadeira giratória sem braço Pç. 

Cadeira fixa Pç. 

Cadeira tipo longarina 3 lugares Pç. 

Cadeira tipo longarina 2 lugares Pç. 

Painel Divisor Cego  Pç. 

Estante de aço para biblioteca Pç. 

DETALHAMENTO DO OBJETO 

esa de trabalho, modelo central de atendimento, com dimensões 1,00
com tampo de madeira tipo aglomerado, revestido com laminado melamínico plástico. M

como estrutura metálica, dotada de painel frontal onde serão fixadas duas calhas para passagem de 

estrutura dos pés deve ser composta por eixos verticais e hastes horizontais em balanço, de 
modo que as peças verticais e o painel frontal estejam a 0,15 m do lado traseiro do tampo

estrutura e o painel frontal devem permitir, quando justapostas, perfeita continuidade das 
rão fixadas ao painel frontal. As mesas serão fixadas umas nas outras

a mesa: tampo em madeira aglomerado, com 25 mm de espessura, revestido com 
laminado melamínico plástico, de baixa pressão, de no mínimo 0,6 mm de espessura, cor argila, em 
ambas as faces. Tampo dotado de duas aberturas para passagem de cabos, arrematadas c
de nylon injetado. O topo, em todos os lados do tampo, deverá ser encabeçado com fita de borda, de 
polietileno, espessura 1,5 mm, colada com adesivo tipo “HOT MELTING”. 
deverão ser da mesma cor do laminado melamínico. Painel frontal em aglomerado, espessura 18 
mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão, na mesma cor do tampo. O painel frontal 

se ao tampo e ficar a aproximadamente 0,25 m do piso.  

Peças de aglomerado com buchas metálicas para fixação de parafusos. Nos
2 calhas em chapas de aço n° 20 dimensões do perfil 10 x 7,5 cm., com aberturas previstas para 4 
tomadas elétricas em uma das calhas e 2 tomadas de lógica/telefonia na outra. As emendas das 

em peças com chapas de aço n° 20, sobrepostas às duas calhas de mesas 
justapostas, permitindo o apoio contínuo do cabeamento. 

Estrutura da mesa em tubos de aço, com espessura mínima de 1,5 mm, perfil 30 mm, com 
tratamento antiferrugem e acabamento de pintura com tinta a pó, eletrostática, na cor cinza

fosca, texturizada. Apoio no piso com ponteira de nylon, dotado de dispositivo para nivelamento
peça frontal em chapa de aço n° 20, para esconder o cabeamento caso sejam justapostas duas
mesas, observando pelo lado frontal das mesas. Variação aceitável na dimensão da altura de 

om braços.  
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conforme quantitativo e especificação técnica a seguir. 

UNID. QTD. 

 14 

 38 

 100 

 50 

 07 

 04 

 14 

 02 

1,00 x 0,60 m x altura 0,73 
laminado melamínico plástico. Montado 

como estrutura metálica, dotada de painel frontal onde serão fixadas duas calhas para passagem de 

estrutura dos pés deve ser composta por eixos verticais e hastes horizontais em balanço, de 
rontal estejam a 0,15 m do lado traseiro do tampo.  

estrutura e o painel frontal devem permitir, quando justapostas, perfeita continuidade das 
s mesas serão fixadas umas nas outras.  

a mesa: tampo em madeira aglomerado, com 25 mm de espessura, revestido com 
laminado melamínico plástico, de baixa pressão, de no mínimo 0,6 mm de espessura, cor argila, em 
ambas as faces. Tampo dotado de duas aberturas para passagem de cabos, arrematadas com peças 
de nylon injetado. O topo, em todos os lados do tampo, deverá ser encabeçado com fita de borda, de 

“HOT MELTING”. Os encabeçamentos 
tal em aglomerado, espessura 18 

mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão, na mesma cor do tampo. O painel frontal 

ção de parafusos. Nos fundos da mesa, 
2 calhas em chapas de aço n° 20 dimensões do perfil 10 x 7,5 cm., com aberturas previstas para 4 
tomadas elétricas em uma das calhas e 2 tomadas de lógica/telefonia na outra. As emendas das 

de aço n° 20, sobrepostas às duas calhas de mesas 

Estrutura da mesa em tubos de aço, com espessura mínima de 1,5 mm, perfil 30 mm, com 
de pintura com tinta a pó, eletrostática, na cor cinza-platina, 

fosca, texturizada. Apoio no piso com ponteira de nylon, dotado de dispositivo para nivelamento. 
para esconder o cabeamento caso sejam justapostas duas 

mesas, observando pelo lado frontal das mesas. Variação aceitável na dimensão da altura de +/- 2% 
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2.2.1 – Assento: compensado multilaminado
anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3; carenagem do 
assento injetada em polipropileno Copolímero. 
(profundidade mínima). 

2.2.2 – Encosto: estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência; espuma 
injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3; 
carenagem do encosto injetada em Polipropileno Copolímero. 
350 mm (extensão vertical mínima).

2.2.3 – Braços: apoia braços SL New PU em poliuretano injetado, corpo do braço em polipropileno 
copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, com 7
com botão, totalizando 85 mm de curso; chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, 
permitindo regulagem lateral por parafuso.

2.2.4 – Base: base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízi
soldado na extremidade da haste em furos flangeados, evitando que se soltem, coberta por polaina 
injetada em polipropileno copolímero na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo 
rolamento com 50 mm (mínimo) de diâmetro em nylon com capa,
estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em pisos frios; coluna central 
desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado 
de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, regulagem feita por 
alavanca; telescópico injetado em polipropileno copolímero texturizado, dividido em 3 partes 
encaixadas, usado para proteger a coluna.

2.2.5 – Mecanismo: sistema reclinador do e
processo MIG em célula robotizada, com assento fixo tendo 3° de inclinação. Suporte do encosto com 
regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, 
recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero; inclinação do encosto com 20° de curso 
semicircular acionado por alavanca, obtendo
automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador. Todos os el
acessíveis ao usuário quando em posição sentada devem ser arredondados, com raio de curvatura 
maior que 2 mm, e possuir desenho ergonômico permitindo adequada empunhadura e fácil 
acionamento. 

2.2.6 – Acabamento: componentes metálicos internos do me
processo de zincagem; acabamento em pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 mícrons e 
cura em estufa à 200 °C, na cor preto; soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo 
não apresentar nenhuma superfície ás
cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário 
na posição sentada; peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes 
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos; revestimento em couro 
ecológico ou vinil na cor preta.

2.2.7 – Requisitos: o objeto deve atender a todos requisitos aplicáveis dispostos na NR
Portaria 3.214/78 do ministério do Tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: 
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compensado multilaminado com 13 mm de espessura; espuma injetada 
anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3; carenagem do 

ada em polipropileno Copolímero. Dimensões: 460 mm (largura mínima) x 420 mm 

estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência; espuma 
injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3; 

ada em Polipropileno Copolímero. Dimensões: 410 mm (largura m
350 mm (extensão vertical mínima). 

apoia braços SL New PU em poliuretano injetado, corpo do braço em polipropileno 
copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, com 7 posições de regulagem de altura 
com botão, totalizando 85 mm de curso; chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, 
permitindo regulagem lateral por parafuso. 

base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízi
soldado na extremidade da haste em furos flangeados, evitando que se soltem, coberta por polaina 
injetada em polipropileno copolímero na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo 
rolamento com 50 mm (mínimo) de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a 
estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em pisos frios; coluna central 
desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado 

sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, regulagem feita por 
alavanca; telescópico injetado em polipropileno copolímero texturizado, dividido em 3 partes 

s, usado para proteger a coluna. 

sistema reclinador do encosto (SRE) de estrutura monobloco, soldado por 
processo MIG em célula robotizada, com assento fixo tendo 3° de inclinação. Suporte do encosto com 
regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, 

capa injetada em polipropileno copolímero; inclinação do encosto com 20° de curso 
semicircular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno 
automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador. Todos os el
acessíveis ao usuário quando em posição sentada devem ser arredondados, com raio de curvatura 
maior que 2 mm, e possuir desenho ergonômico permitindo adequada empunhadura e fácil 

componentes metálicos internos do mecanismo preparados através de 
processo de zincagem; acabamento em pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 mícrons e 
cura em estufa à 200 °C, na cor preto; soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo 
não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias; as partes lubrificadas da 
cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário 
na posição sentada; peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes 

tantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos; revestimento em couro 
ecológico ou vinil na cor preta. 

o objeto deve atender a todos requisitos aplicáveis dispostos na NR
Portaria 3.214/78 do ministério do Trabalho e emprego e possuir garantia mínima de 05 

Fig. 2: Cadeira giratória com braços 

 

Figura meramente ilustrativa 
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com 13 mm de espessura; espuma injetada 
anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3; carenagem do 

Dimensões: 460 mm (largura mínima) x 420 mm 

estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência; espuma 
injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3; 

Dimensões: 410 mm (largura mínima) x 

apoia braços SL New PU em poliuretano injetado, corpo do braço em polipropileno 
posições de regulagem de altura 

com botão, totalizando 85 mm de curso; chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, 

base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio 
soldado na extremidade da haste em furos flangeados, evitando que se soltem, coberta por polaina 
injetada em polipropileno copolímero na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo 

semiesfera plástica injetada junto a 
estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em pisos frios; coluna central 
desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado 

sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, regulagem feita por 
alavanca; telescópico injetado em polipropileno copolímero texturizado, dividido em 3 partes 

ncosto (SRE) de estrutura monobloco, soldado por 
processo MIG em célula robotizada, com assento fixo tendo 3° de inclinação. Suporte do encosto com 
regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, 

capa injetada em polipropileno copolímero; inclinação do encosto com 20° de curso 
se infinitas posições, com molas para o retorno 

automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador. Todos os elementos 
acessíveis ao usuário quando em posição sentada devem ser arredondados, com raio de curvatura 
maior que 2 mm, e possuir desenho ergonômico permitindo adequada empunhadura e fácil 

canismo preparados através de 
processo de zincagem; acabamento em pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 mícrons e 
cura em estufa à 200 °C, na cor preto; soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo 

pera, pontos cortantes ou escórias; as partes lubrificadas da 
cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário 
na posição sentada; peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes 

tantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos; revestimento em couro 

o objeto deve atender a todos requisitos aplicáveis dispostos na NR-17 da 
balho e emprego e possuir garantia mínima de 05 anos. 
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2.3 – Cadeira giratória sem braços

2.3.1 – Assento: compensado multilaminado
anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3; carenagem do 
assento injetada em polipropileno Copolímero. 
(profundidade mínima). 

2.3.2 – Encosto: estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência; espuma 
injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3; 
carenagem do encosto injetada em Polipropileno Copolímero. 
350 mm (extensão vertical mínima)

2.3.3 – Base: base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio 
soldado na extremidade da haste em furos flangeados, evitando que se soltem, coberta por polaina 
injetada em polipropileno copolímero na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo 
rolamento com 50 mm (mínimo) de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a 
estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em pisos frios; co
desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado 
de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, regulagem feita por 
alavanca; telescópico injetado em polipropil
encaixadas, usado para proteger a coluna

2.3.4 – Mecanismo: sistema reclinador do encosto (SRE) de estrutura monobloco, soldado por 
processo MIG em célula robotizada, com assento fixo tendo 3° de inclinação
regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, 
recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero; inclinação do encosto com 20° de curso 
semicircular acionado por alavanca, obte
automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador. Todos os elementos 
acessíveis ao usuário quando em posição sentada devem ser arredondados, com raio de curvatura 
maior que 2 mm, e possuir desenho ergonômico permitindo adequada empunhadura e fácil 
acionamento. 

2.3.5 – Acabamento: componentes metálicos internos do mecanismo preparados através de 
processo de zincagem; acabamento em pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 mícrons e 
cura em estufa à 200 °C, na cor preto; soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo 
não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias; as partes lubrificadas da 
cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o contato com 
na posição sentada; peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes 
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos; revestimento em couro 
ecológico ou vinil na cor preta.

2.3.6 – Requisitos: o objeto deve atender a todos requisitos aplicáveis dispostos na NR
Portaria 3.214/78 do ministério do Trabalho e emprego e possuir garantia mínima de 05 anos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fig. 1: 
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Cadeira giratória sem braços.  

compensado multilaminado com 13 mm de espessura; espuma injetada 
anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3; carenagem do 

ada em polipropileno Copolímero. Dimensões: 460 mm (largura mínima) x 420 mm 

estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência; espuma 
injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3; 

ada em Polipropileno Copolímero. Dimensões: 410 mm (largura m
350 mm (extensão vertical mínima). 

base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio 
soldado na extremidade da haste em furos flangeados, evitando que se soltem, coberta por polaina 

o copolímero na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo 
rolamento com 50 mm (mínimo) de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a 
estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em pisos frios; co
desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado 
de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, regulagem feita por 
alavanca; telescópico injetado em polipropileno copolímero texturizado, dividido em 3 partes 
encaixadas, usado para proteger a coluna. 

sistema reclinador do encosto (SRE) de estrutura monobloco, soldado por 
processo MIG em célula robotizada, com assento fixo tendo 3° de inclinação. Suporte do encosto com 
regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, 
recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero; inclinação do encosto com 20° de curso 
semicircular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno 
automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador. Todos os elementos 
acessíveis ao usuário quando em posição sentada devem ser arredondados, com raio de curvatura 

suir desenho ergonômico permitindo adequada empunhadura e fácil 

componentes metálicos internos do mecanismo preparados através de 
processo de zincagem; acabamento em pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 mícrons e 
ura em estufa à 200 °C, na cor preto; soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo 

não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias; as partes lubrificadas da 
cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário 
na posição sentada; peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes 
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos; revestimento em couro 
ecológico ou vinil na cor preta. 

o objeto deve atender a todos requisitos aplicáveis dispostos na NR
Portaria 3.214/78 do ministério do Trabalho e emprego e possuir garantia mínima de 05 anos.

Fig. 1: Cadeira giratória sem braços 

 

Figura meramente ilustrativa 
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com 13 mm de espessura; espuma injetada 
anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3; carenagem do 

Dimensões: 460 mm (largura mínima) x 420 mm 

estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência; espuma 
injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3; 

Dimensões: 410 mm (largura mínima) x 

base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio 
soldado na extremidade da haste em furos flangeados, evitando que se soltem, coberta por polaina 

o copolímero na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo 
rolamento com 50 mm (mínimo) de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a 
estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em pisos frios; coluna central 
desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado 
de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, regulagem feita por 

eno copolímero texturizado, dividido em 3 partes 

sistema reclinador do encosto (SRE) de estrutura monobloco, soldado por 
. Suporte do encosto com 

regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, 
recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero; inclinação do encosto com 20° de curso 

se infinitas posições, com molas para o retorno 
automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador. Todos os elementos 
acessíveis ao usuário quando em posição sentada devem ser arredondados, com raio de curvatura 

suir desenho ergonômico permitindo adequada empunhadura e fácil 

componentes metálicos internos do mecanismo preparados através de 
processo de zincagem; acabamento em pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 mícrons e 
ura em estufa à 200 °C, na cor preto; soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo 

não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias; as partes lubrificadas da 
o corpo e com as roupas do usuário 

na posição sentada; peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes 
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos; revestimento em couro 

o objeto deve atender a todos requisitos aplicáveis dispostos na NR-17 da 
Portaria 3.214/78 do ministério do Trabalho e emprego e possuir garantia mínima de 05 anos. 
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2.4 – Cadeira fixa de aproximação

2.4.1 – Assento: compensado multilaminado
anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 50 a 57 kg/m3; Carenagem do 
assento injetada em polipropileno copolímero; revestimento em couro ecológico ou vinil. 
460 mm (largura mínima) x 420

2.4.2 – Encosto: Estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência; espuma 
injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade de 50 a 57 kg/m3; mola 
suporte em aço com 76,20 mm de largura, espessura 6,35 mm; carenagem do encosto inj
polipropileno copolímero; revestimento em couro ecológico ou vinil. Dimensões: 410 mm (largura 
mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima) estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero 
de alta resistência; espuma injetada

2.4.3 – Estrutura: confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40 mm de 
diâmetro (“1”), parede 2,25mm. Sapatas e ponteiras injetadas em Polipropileno
resistência. 

2.4.4 – Acabamento: pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 (
°C, na cor preto liso semi-brilho W
de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura.

2.4.5 – Requisitos: o objeto deve atender a todos requisitos aplicáveis dispostos na NR
Portaria 3.214/78 do ministério do Trabalho e emprego e possuir garantia mínima de 05 anos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.5 – Cadeira tipo longarina 3 lugares

2.5.1 – Cadeira sobre longarina, 03 lugares, travessas e longarinas duplas, em metalon de 30 x 50 
mm, chapa número 14, assento e encosto de formato anatômico. 
mm de espessura, estofados em 
cor cinza-claro, parte traseira do encosto em polipropileno. 
medidno 0,43 x 0,42 m. Sistema 
parafusos sextavados. 

2.6 – Cadeira tipo longarina 2 lugares

2.6.1 – Cadeira sobre longarina, 02 lugares, travessas e longarinas duplas, em metalon de 30 x 50 
mm, chapa número 14, assento e encosto de formato anatômico. Moldurados em compensado de 12 
mm de espessura, estofados em espuma de poliuretano moldado. Revestidos em couro sintético, na 
cor cinza-claro, parte traseira do encosto em polipropileno. Encosto medindo 0,40 x 0,27 m e assento 
medidno 0,43 x 0,42 m. Sistema de fixação por meio de porcas de
parafusos sextavados. 
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Fig. 3: Cadeira fixa de aproximação 

 

Figura meramente ilustrativa 

Cadeira fixa de aproximação.  

compensado multilaminado com 13 mm de espessura; espuma injetada 
anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 50 a 57 kg/m3; Carenagem do 
assento injetada em polipropileno copolímero; revestimento em couro ecológico ou vinil. 
460 mm (largura mínima) x 420 mm (profundidade mínima). 

Estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência; espuma 
injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade de 50 a 57 kg/m3; mola 
suporte em aço com 76,20 mm de largura, espessura 6,35 mm; carenagem do encosto inj
polipropileno copolímero; revestimento em couro ecológico ou vinil. Dimensões: 410 mm (largura 
mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima) estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero 
de alta resistência; espuma injetada.  

confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40 mm de 
diâmetro (“1”), parede 2,25mm. Sapatas e ponteiras injetadas em Polipropileno

pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 (*Rins e cura em estufa à 200 
brilho W-Eco), com superfícies metálicas preparadas previamente através 

de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura.

o objeto deve atender a todos requisitos aplicáveis dispostos na NR
Portaria 3.214/78 do ministério do Trabalho e emprego e possuir garantia mínima de 05 anos.

Cadeira tipo longarina 3 lugares. 

adeira sobre longarina, 03 lugares, travessas e longarinas duplas, em metalon de 30 x 50 
mm, chapa número 14, assento e encosto de formato anatômico. Moldurados em compensado de 12 
mm de espessura, estofados em espuma de poliuretano moldado. Revestidos em couro sintético, na 

claro, parte traseira do encosto em polipropileno. Encosto medindo 0,40 x 0,27 m e assento 
istema de fixação por meio de porcas de garras, com utilização de 

Cadeira tipo longarina 2 lugares. 

adeira sobre longarina, 02 lugares, travessas e longarinas duplas, em metalon de 30 x 50 
mm, chapa número 14, assento e encosto de formato anatômico. Moldurados em compensado de 12 

de espessura, estofados em espuma de poliuretano moldado. Revestidos em couro sintético, na 
claro, parte traseira do encosto em polipropileno. Encosto medindo 0,40 x 0,27 m e assento 

medidno 0,43 x 0,42 m. Sistema de fixação por meio de porcas de garras, com utilização de 
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com 13 mm de espessura; espuma injetada 
anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 50 a 57 kg/m3; Carenagem do 
assento injetada em polipropileno copolímero; revestimento em couro ecológico ou vinil. Dimensões: 

Estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência; espuma 
injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade de 50 a 57 kg/m3; mola 
suporte em aço com 76,20 mm de largura, espessura 6,35 mm; carenagem do encosto injetada em 
polipropileno copolímero; revestimento em couro ecológico ou vinil. Dimensões: 410 mm (largura 
mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima) estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero 

confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40 mm de 
diâmetro (“1”), parede 2,25mm. Sapatas e ponteiras injetadas em Polipropileno Copolímero de alta 

*Rins e cura em estufa à 200 
, com superfícies metálicas preparadas previamente através 

de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura. 

o objeto deve atender a todos requisitos aplicáveis dispostos na NR-17 da 
Portaria 3.214/78 do ministério do Trabalho e emprego e possuir garantia mínima de 05 anos. 

adeira sobre longarina, 03 lugares, travessas e longarinas duplas, em metalon de 30 x 50 
oldurados em compensado de 12 
evestidos em couro sintético, na 

ncosto medindo 0,40 x 0,27 m e assento 
meio de porcas de garras, com utilização de 

adeira sobre longarina, 02 lugares, travessas e longarinas duplas, em metalon de 30 x 50 
mm, chapa número 14, assento e encosto de formato anatômico. Moldurados em compensado de 12 

de espessura, estofados em espuma de poliuretano moldado. Revestidos em couro sintético, na 
claro, parte traseira do encosto em polipropileno. Encosto medindo 0,40 x 0,27 m e assento 

garras, com utilização de 
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2.7 – Painel Divisor Cego. 

2.7.1 – Painel divisório cego/vidro com 50
estações de trabalho e para dividir ambientes, medindo 800

2.8 – Estante de aço para biblioteca

2.8.1 – Estante de aço para biblioteca, estante simples, com 06 prateleiras, base da estante com 
rodapé em chapa de aço número 18, altura 12 cm , laterais da base em chapa de aço número 14, 
altura 30 cm. prateleiras em chapa de aço 
com abas laterais em chapa de aço
no sentido longitudinal, largura 5 cm.
de trás, com travamento em sua parte superior e cruzamento em forma de “X”, em chapa de aço 
número 14, largura de 3 cm, no fundo. T
cm. Tratamento de pintura mediante processo qu
tinta em pó á base de resina híbrida epoxi
1,00 x 0,32 x 2,20 m. variação aceitável de até

3 – GARANTIA DO PRODUTO

3.1 – Será exigida garantia de todos os itens licitados pelo período de, no mínimo, 5 (cinco) anos, 
contados do recebimento do produto.

3.2 – Durante o período de garantia
a BHTRANS, o objeto que apresentar defeitos ou incorreções resultantes da fabricação ou de sua 
correta utilização, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do dia seguinte ao da 
notificação de inconformidade.

– Anexo I – Termo de Referência – Página 5 de 9

Painel divisório cego/vidro com 50 mm de espessura, podendo ser utilizado para montar 
estações de trabalho e para dividir ambientes, medindo 800 x 1600 mm. 

de aço para biblioteca. 

Estante de aço para biblioteca, estante simples, com 06 prateleiras, base da estante com 
rodapé em chapa de aço número 18, altura 12 cm , laterais da base em chapa de aço número 14, 

prateleiras em chapa de aço número 22, largura 21 cm, com dobra na borda frontal, 
com abas laterais em chapa de aço número 18, altura 20 cm, bandejas com 01 reforço do tipo ômega 
no sentido longitudinal, largura 5 cm. Prateleiras fixadas em estrutura formada por 2 colunas, na parte 
e trás, com travamento em sua parte superior e cruzamento em forma de “X”, em chapa de aço 

14, largura de 3 cm, no fundo. Toda a estrutura em chapa de aço número 18, perfi
ratamento de pintura mediante processo químico com desengraxante fosfatizado, pintura com 

tinta em pó á base de resina híbrida epoxi-poliéster, curada em estufa, na cor cinza
1,00 x 0,32 x 2,20 m. variação aceitável de até 5% (cinco por cento), a mais, nas dimensões

Figura 4: Estante de aço para biblioteca 

Figura meramente ilustrativa 

GARANTIA DO PRODUTO 

Será exigida garantia de todos os itens licitados pelo período de, no mínimo, 5 (cinco) anos, 
contados do recebimento do produto. 

Durante o período de garantia, a Contratada obrigar-se-á a substituir ou reparar, sem ônus para 
a BHTRANS, o objeto que apresentar defeitos ou incorreções resultantes da fabricação ou de sua 
correta utilização, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do dia seguinte ao da 

de inconformidade. 
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mm de espessura, podendo ser utilizado para montar 

Estante de aço para biblioteca, estante simples, com 06 prateleiras, base da estante com 
rodapé em chapa de aço número 18, altura 12 cm , laterais da base em chapa de aço número 14, 

número 22, largura 21 cm, com dobra na borda frontal, 
número 18, altura 20 cm, bandejas com 01 reforço do tipo ômega 

rateleiras fixadas em estrutura formada por 2 colunas, na parte 
e trás, com travamento em sua parte superior e cruzamento em forma de “X”, em chapa de aço 

oda a estrutura em chapa de aço número 18, perfil 8 x 2,5 
e fosfatizado, pintura com 

poliéster, curada em estufa, na cor cinza-claro, dimensões: 
(cinco por cento), a mais, nas dimensões. 

 

Será exigida garantia de todos os itens licitados pelo período de, no mínimo, 5 (cinco) anos, 

á a substituir ou reparar, sem ônus para 
a BHTRANS, o objeto que apresentar defeitos ou incorreções resultantes da fabricação ou de sua 
correta utilização, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do dia seguinte ao da 
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3.3 – O término do atendimento ocorrerá no dia de conclusão do reparo e da disponibilidade do objeto 
em perfeito estado de uso nas instalações da BHTRANS.

3.4 – O pedido de substituição ou reparo do objeto, durante o período de garantia
formalizado por telefone, e-mail ou outro meio hábil de comunicação.

3.5 – A garantia, em todos os casos, engloba a proteção contra defeitos advindos da fabricação, 
montagem e desgaste excessivo.

4 – GERENCIAMENTO 

4.1 – A gestão da AF será exercida pela Diretoria de Administração e Finanças 

4.2 – A fiscalização da AF será exercida pela GECO
da BHTRANS. 

5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.1 – A BHTRANS solicitará o objeto licit
Fornecimento – AF, que conterá a descrição do material, a quantidade e o preço ofertado, devendo a 
entrega ser feita em até 10 (dez) dias contados do recebimento da AF.

5.2 – Não será admitida entrega parcial da Autorização de Fornecimento.

5.3 – A entrega deverá ser feita no Almoxarifado da BHTRANS, conforme definido na AF (de segunda 
a sexta-feira, de 9 horas às 11 horas e de 13h30 às 16 horas

5.4 – A entrega fora do prazo estabelecido poderá 
conforme previsto neste Termo.

5.5 – A Contratada deverá responsabilizar
e indiretas que possam surgir a qualquer tempo, pelo fornecimento, transporte, 
descarregamento do material, colocando
deste fornecimento. 

5.5.1 – O transporte do material deverá ser realizado em veículo de pequeno ou médio porte, pois a 
área de estocagem deste materia
caminhões “trucados”. 

6 – ACEITAÇÃO DO OBJETO 

6.1 – Só serão aceitos os materiais que cumprirem todas as especificações definidas neste Termo. 

6.2 – Considerar-se-á cumprida a Autorização de F
devidamente aceito o objeto pela GE

6.3 – O recebimento do objeto não isenta a Contratada da responsabilidade decorrente de defeitos 
de fabricação, sem ônus para a BHTRA

7 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

7.1 – Cumprir rigorosamente os prazos pactuados.

7.2 – Entregar o material de acordo com as especificações co

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

7.4 – Comparecer, sempre que convocada, à sede da 
reclamações ou outras observações que, porventura, possam ocorrer durante o prazo de garantia.

– Anexo I – Termo de Referência – Página 6 de 9

O término do atendimento ocorrerá no dia de conclusão do reparo e da disponibilidade do objeto 
em perfeito estado de uso nas instalações da BHTRANS. 

O pedido de substituição ou reparo do objeto, durante o período de garantia
mail ou outro meio hábil de comunicação. 

A garantia, em todos os casos, engloba a proteção contra defeitos advindos da fabricação, 
montagem e desgaste excessivo. 

será exercida pela Diretoria de Administração e Finanças 

será exercida pela GECOL – Gerência de Compras Contratos e Licitações 

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

A BHTRANS solicitará o objeto licitado em única parcela, mediante a emissão de Autorização de 
AF, que conterá a descrição do material, a quantidade e o preço ofertado, devendo a 

entrega ser feita em até 10 (dez) dias contados do recebimento da AF. 

ega parcial da Autorização de Fornecimento. 

A entrega deverá ser feita no Almoxarifado da BHTRANS, conforme definido na AF (de segunda 
11 horas e de 13h30 às 16 horas). 

A entrega fora do prazo estabelecido poderá acarretar à Contratada a aplicação de multa 
conforme previsto neste Termo. 

A Contratada deverá responsabilizar-se, inteira e exclusivamente, por todas as despesas diretas 
e indiretas que possam surgir a qualquer tempo, pelo fornecimento, transporte, 
descarregamento do material, colocando-o na área para estocagem e quaisquer outras decorrentes 

O transporte do material deverá ser realizado em veículo de pequeno ou médio porte, pois a 
área de estocagem deste material está localizada em local de difícil acesso para carretas ou 

ACEITAÇÃO DO OBJETO  

Só serão aceitos os materiais que cumprirem todas as especificações definidas neste Termo. 

á cumprida a Autorização de Fornecimento – AF quando entregue e 
devidamente aceito o objeto pela GECOP – Gerência de Controle de Permissões

O recebimento do objeto não isenta a Contratada da responsabilidade decorrente de defeitos 
de fabricação, sem ônus para a BHTRANS.  

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

Cumprir rigorosamente os prazos pactuados. 

Entregar o material de acordo com as especificações constantes neste Termo.

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

Comparecer, sempre que convocada, à sede da BHTRANS para atender solicitações, 
reclamações ou outras observações que, porventura, possam ocorrer durante o prazo de garantia.
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O término do atendimento ocorrerá no dia de conclusão do reparo e da disponibilidade do objeto 

O pedido de substituição ou reparo do objeto, durante o período de garantia, poderá ser 

A garantia, em todos os casos, engloba a proteção contra defeitos advindos da fabricação, 

será exercida pela Diretoria de Administração e Finanças – DAF da BHTRANS. 

Compras Contratos e Licitações 

ado em única parcela, mediante a emissão de Autorização de 
AF, que conterá a descrição do material, a quantidade e o preço ofertado, devendo a 

A entrega deverá ser feita no Almoxarifado da BHTRANS, conforme definido na AF (de segunda 

acarretar à Contratada a aplicação de multa 

se, inteira e exclusivamente, por todas as despesas diretas 
e indiretas que possam surgir a qualquer tempo, pelo fornecimento, transporte, embalagem, 

o na área para estocagem e quaisquer outras decorrentes 

O transporte do material deverá ser realizado em veículo de pequeno ou médio porte, pois a 
l está localizada em local de difícil acesso para carretas ou 

Só serão aceitos os materiais que cumprirem todas as especificações definidas neste Termo.  

AF quando entregue e 
Controle de Permissões da BHTRANS. 

O recebimento do objeto não isenta a Contratada da responsabilidade decorrente de defeitos 

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

nstantes neste Termo. 

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

BHTRANS para atender solicitações, 
reclamações ou outras observações que, porventura, possam ocorrer durante o prazo de garantia. 
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7.5 – Cumprir, sistematicamente, as datas e horários estipulados pela BHTRANS. O descumprimento 
implicará em multa. 

7.6 – Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pela BHTRANS, quanto à 
execução do fornecimento. 

7.7 – Garantir a boa qualidade do material entregue.

7.8 – Manter, durante toda a execução da AF, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.

7.9 – Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar à BHTRANS ou 
a terceiros, por sua culpa ou dolo, na pessoa de preposto ou terceiros a seu serviço.

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

7.11 – Apresentar sempre que solicitado pela BHTRANS
obrigações tributárias e sociais, legalmente exigíveis.

7.12 – Submeter-se às normas e determinações da BHTRANS no que se referem à execução da AF.

7.13 – Substituir o material entregue que estiver com defeito em um prazo m
úteis. 

7.14 – Não transferir ou ceder a AF a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da 
BHTRANS. 

7.15 – Não caucionar ou utilizar a AF a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da 
BHTRANS. 

8 – OBRIGAÇÕES DA BHTRANS

8.1 – Emitir as Autorizações de Fornecimento.

8.2 – Efetuar os pagamentos nos termos estabelecidos neste Instrumento.

8.3 – Conferir o objeto recebido.

8.4 – Notificar a Contratada, por escrito, fixando
9ncontradas no fornecimento do objeto.

8.5 – Deliberar sobre os casos omissos e não previstos, observadas as disposições da Lei Federal n.º 
8.666/93 e/ou mediante acordo entre as partes.

9 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1 – A Contratada deverá emitir a nota fiscal/fatura conforme legislação vigente e de acordo com os 
dados a seguir: 

Nominal: Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A 
CNPJ Nº: 41.657.081/0001-84
Inscrição Estadual: Isenta 
Endereço: Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Buritis 

9.1.1 – 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 
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 
fornecimentos. 
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Cumprir, sistematicamente, as datas e horários estipulados pela BHTRANS. O descumprimento 

idenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pela BHTRANS, quanto à 

Garantir a boa qualidade do material entregue. 

Manter, durante toda a execução da AF, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
das as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. 

se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar à BHTRANS ou 
a terceiros, por sua culpa ou dolo, na pessoa de preposto ou terceiros a seu serviço.

se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, 
impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à 

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

se às normas e determinações da BHTRANS no que se referem à execução da AF.

Substituir o material entregue que estiver com defeito em um prazo m

Não transferir ou ceder a AF a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da 

Não caucionar ou utilizar a AF a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da 

RIGAÇÕES DA BHTRANS 

Emitir as Autorizações de Fornecimento. 

Efetuar os pagamentos nos termos estabelecidos neste Instrumento. 

Conferir o objeto recebido. 

Notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos 
ncontradas no fornecimento do objeto. 

Deliberar sobre os casos omissos e não previstos, observadas as disposições da Lei Federal n.º 
8.666/93 e/ou mediante acordo entre as partes. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

A Contratada deverá emitir a nota fiscal/fatura conforme legislação vigente e de acordo com os 

Nominal: Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS
84 

Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Buritis – Belo Horizonte/MG 

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 
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
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Cumprir, sistematicamente, as datas e horários estipulados pela BHTRANS. O descumprimento 

idenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pela BHTRANS, quanto à 

Manter, durante toda a execução da AF, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar à BHTRANS ou 
a terceiros, por sua culpa ou dolo, na pessoa de preposto ou terceiros a seu serviço. 

se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, 
impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à 

, comprovação de cumprimento das 

se às normas e determinações da BHTRANS no que se referem à execução da AF. 

Substituir o material entregue que estiver com defeito em um prazo máximo de 10 (dez) dias 

Não transferir ou ceder a AF a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da 

Não caucionar ou utilizar a AF a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da 

ir defeitos ou irregularidades 

Deliberar sobre os casos omissos e não previstos, observadas as disposições da Lei Federal n.º 

A Contratada deverá emitir a nota fiscal/fatura conforme legislação vigente e de acordo com os 

BHTRANS 

Belo Horizonte/MG – CEP: 30455-902 

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 

consequência da execução dos 
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9.1.1.1 – O desconto a que se refere o subitem anterior deverá ser discriminado no corpo do 
documento fiscal da seguinte forma: “Desconto conforme Lei Municipal n.º 9.145/06.”

9.2 – Os documentos fiscais deverão ser atestados pela
Licitações da BHTRANS após a execução dos fornecimentos.

9.3 – A devolução do faturamento não aprovado pela Contratante, em hipótese alguma, servirá de 
pretexto para que a Contratada suspenda ou interrompa a execução dos fornecimentos.

9.4 – O pagamento será realizado mediante depósito na conta corrente da Contratada, sendo que o 
CNPJ da Nota Fiscal e da conta bancária deve ser o mesmo da Contratada. A Contratante não 
utilizará outra forma de pagamento.

9.5 – O pagamento será feito de acordo 
em até 10 (dez) dias após a data de recebimento da Nota Fiscal pela Gerência de Orçamentos e 
Finanças – GEORF da Contratante, devidamente atestada.

9.6 – Na hipótese da Contratada apresentar a Nota F
tantos dias úteis quantos forem os de atraso na data de sua apresentação na forma correta, sem 
qualquer ônus adicional para a Contratante.

9.7 – Ocorrendo atraso no pagamento por culpa da Contratante, o valor
de 1% (um por cento) ao mês, 
pagamento. 

10 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução parcial ou total do objeto e demais condições resultantes desta 
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, na 
execução dos serviços, até o limite de 9,9%
correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente
parte inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos 
destacados no documento fiscal;

b) Multa de 3% (três por cento) sobre o valor 
das normas jurídicas atinentes ou das obrigaçõ
artigo 7º do Decreto Municipal 15.113/2013;

c) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global
prestar o serviço em desacordo com as especificações, condições e qualidade 
e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se 
destina; 

d) Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor 
der causa à rescisão 

10.2.1 – A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação superveniente de 
outras multas previstas no item 1

10.2.2 – O pagamento das multas a que se refere esta cláusula não exime a Contratada da reparaç
das eventuais perdas e danos ou prejuízos que causar à Contratante ou a terceiros, em decorrência 
da execução da AF. 

10.2.3 – A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente a outras sanções 
administrativas. 
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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.”

Os documentos fiscais deverão ser atestados pela GECOL – Gerência de 
após a execução dos fornecimentos. 

A devolução do faturamento não aprovado pela Contratante, em hipótese alguma, servirá de 
pretexto para que a Contratada suspenda ou interrompa a execução dos fornecimentos.

O pagamento será realizado mediante depósito na conta corrente da Contratada, sendo que o 
CNPJ da Nota Fiscal e da conta bancária deve ser o mesmo da Contratada. A Contratante não 
utilizará outra forma de pagamento. 

O pagamento será feito de acordo com os serviços efetivamente executados pela Contratada, 
em até 10 (dez) dias após a data de recebimento da Nota Fiscal pela Gerência de Orçamentos e 

GEORF da Contratante, devidamente atestada. 

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. 

Ocorrendo atraso no pagamento por culpa da Contratante, o valor devido será corrigido à razão 
(um por cento) ao mês, pro-rata-die, no período compreendido entre o vencimento e o efetivo 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pela inexecução parcial ou total do objeto e demais condições resultantes desta 
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: 

Multas, nas seguintes condições: 

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

Multa de 3% (três por cento) sobre o valor global da AF, 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; 

cinco por cento) sobre o valor global da AF, na hipótese de a Contratada 
prestar o serviço em desacordo com as especificações, condições e qualidade 
e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se 

Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global da AF
der causa à rescisão da AF. 

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. 

O pagamento das multas a que se refere esta cláusula não exime a Contratada da reparaç
das eventuais perdas e danos ou prejuízos que causar à Contratante ou a terceiros, em decorrência 

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

Gerência de Compras, Contratos e 

A devolução do faturamento não aprovado pela Contratante, em hipótese alguma, servirá de 
pretexto para que a Contratada suspenda ou interrompa a execução dos fornecimentos. 

O pagamento será realizado mediante depósito na conta corrente da Contratada, sendo que o 
CNPJ da Nota Fiscal e da conta bancária deve ser o mesmo da Contratada. A Contratante não 

com os serviços efetivamente executados pela Contratada, 
em até 10 (dez) dias após a data de recebimento da Nota Fiscal pela Gerência de Orçamentos e 

iscal incorreta, a quitação será postergada por 
tantos dias úteis quantos forem os de atraso na data de sua apresentação na forma correta, sem 

devido será corrigido à razão 
, no período compreendido entre o vencimento e o efetivo 

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 

atória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia corrido de atraso, na 
(nove inteiros e nove décimos por cento), 

correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente à 
parte inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos 

, quando houver o descumprimento 
es assumidas, nos termos do inciso IV do 

, na hipótese de a Contratada 
prestar o serviço em desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas 
e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se 

da AF, quando a Contratada 

A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação superveniente de 

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 

A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente a outras sanções 
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10.2.4 – O valor da multa aplicada 
Finanças da Contratante no prazo de até 05 (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, res
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

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
total da AF, devendo rescindir
devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação.

10.4 – Sustação de pagamentos de qualquer
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 admin
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.

11 – DEMAIS CONDIÇÕES 

As demais condições encontram
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O valor da multa aplicada deverá ser recolhido na GEORF – Gerência de Orçamento 
Finanças da Contratante no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação.

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

O valor será descontado da garantia prestada. 

.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.

tia ou sendo esta insuficiente, descontar-se-á das faturas futuras.

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

O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como inexecução 
, devendo rescindir-se os instrumentos respectivos, salvo razões de interesse público 

devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação. 

Sustação de pagamentos de qualquer fatura, no todo ou em parte, pelo fornecimento do objeto 
em desacordo com o estabelecido. 

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. 

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 admin
implique em lesão grave ao interesse público. 

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. 

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

As demais condições encontram-se definidas no Edital e seus Anexos. 
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Gerência de Orçamento 
Finanças da Contratante no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação. 

Caso a Contratada deixe de pagar a multa aplicada, o valor correspondente será executado 

ponderá 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. 

á das faturas futuras. 

Impossibilitando o desconto a que se refere o subitem anterior, será o crédito 

corridos será considerado como inexecução 
se os instrumentos respectivos, salvo razões de interesse público 

 

fatura, no todo ou em parte, pelo fornecimento do objeto 

Suspensão temporária dos direitos de contratar com a Administração, nos termos da Lei 

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 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos 

As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, garantidos os princípios 
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ANEXO II 
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 12/2018 
 

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. 
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ANEXO III 
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 12/2018 

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. 
 



 

BHTRANS – PP n.º 12/2018 – Anexo IV – Modelo de Declaração de ME, EPP ou Equiparada – Página 1 de 1 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE  

PEQUENO PORTE OU EQUIPARADA 
 

(Modelo da declaração a ser apresentada nos termos do subitem 5.2.3 do Edital) 

 
 
 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 12/2018 

 
 
 
 
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 V 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR 

 
(Modelo da declaração a ser apresentada na fase de habilitação nos termos do item 6.4 do Edital) 

 
 
 
 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 12/2018 
 
 
 

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) 
 

 



1 Mesa de trabalho 14 Pç 842,53R$          11.795,42R$     

2 Cadeira giratória com braço 38 Pç 952,90R$          36.210,20R$     

3 Cadeira giratória sem braço 100 Pç 767,65R$          76.765,00R$     

4 Cadeira fixa 50 Pç 418,50R$          20.925,00R$     

5 Cadeira tipo longarina 3 lugares 7 Pç 745,50R$          5.218,50R$       

6 Cadeira tipo longarina 2 lugares 4 Pç 712,00R$          2.848,00R$       

7 Painel Divisor Cego 14 Pç 1.675,34R$       23.454,76R$     

8 Estante de aço para biblioteca 2 Pç 812,50R$          1.625,00R$       

178.841,88R$   

PREÇO 
UNITÁRIO 

MÉDIO

1

PREÇO GLOBAL MÉDIO

PREÇO TOTAL 
MÉDIO

ANEXO VI
PLANILHA DE PREÇOS ESTIMADOS

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QTD. UN
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UNITÁRIO TOTAL

1 Mesa de trabalho 14 Pç -R$              -R$                  

2 Cadeira giratória com braço 38 Pç -R$              -R$                  

3 Cadeira giratória sem braço 100 Pç -R$              -R$                  

4 Cadeira fixa 50 Pç -R$              -R$                  

5 Cadeira tipo longarina 3 lugares 7 Pç -R$              -R$                  

6 Cadeira tipo longarina 2 lugares 4 Pç -R$              -R$                  

7 Painel Divisor Cego 14 Pç -R$              -R$                  

8 Estante de aço para biblioteca 2 Pç -R$              -R$                  

-R$                  

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

Identificação da empresa Licitante: ___________________________

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

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

1. Conhecimento de todas as condições previstas para o fornecimento do objeto licitado no Edital do Pregão Presencial n.º

12/2018 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

10.3 do Edital).

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

* Prazo de entrega dos materiais:__________________ meses  (ver alíena "e" do subitem 5.1 do Edital)

QTD. UN
PREÇOS

1

PREÇO GLOBAL

MARCA

Conforme previsto no subitem 5.2.4 do Edital, APENAS PARA OS ITENS 2, 3 e 4 DESTE MODELO DE PROPOSTA

COMERCIAL), deverá ser apresentado no ENVELOPE N.º 01 – Proposta Comercial Certificado de Marca de

Conformidade ABNT ou Laudo de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO para ensaios

dimensionais de estabilidade, resistência e durabilidade, conforme a seguinte norma regulamentadora da ABNT e NR-

17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho:

a) 13962:2006 – cadeiras – requisitos e métodos de ensaio.

ANEXO VII

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

LOTE ITEM DESCRIÇÃO

Declaramos:
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ANEXO VIII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

(Modelo de declaração a ser apresentada no Envelope nº 01 – Proposta Comercial, nos termos do subitem 
5.2.2 do Edital) 

 

 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 12/2018 

 

 
(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) 


