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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01-126.029/17-01 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017 

TIPO: MENOR PREÇO 

 

 OBJETO: Fornecimento de mão de obra para prestação de serviços diversos, bem como limpeza, 
asseio e conservação pela metodologia do metro quadrado limpo das Estações de Integração da 
BHTRANS. 

 CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES: Dia 13/10/2017, 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, a 
Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso, e os envelopes de 
Proposta Comercial e de Documentos para Habilitação à Pregoeira ou a qualquer um dos membros 
da Equipe de Apoio, no local, data e horário indicados acima. 

 ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO: Dia 13/10/2017 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, em jornal de grande circulação no município de Belo Horizonte 
e divulgados na internet, através do site www.bhtrans.pbh.gov.br. 

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

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

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

 IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer 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. 

mailto:bhtrans.cpl@pbh.gov.br
http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
http://www.pbh.gov.br/dom
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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 003/2017 de 13/01/2017, 
torna público que realizará 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 IA – TERMO DE REFERÊNCIA – MÃO DE OBRA 

ANEXO IB – TERMO DE REFERÊNCIA – M
2
 LIMPO 

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MICROCOMPUTADOR 

ANEXO III – TERMO DE VISITA TÉCNICA 

ANEXO IV – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE HABILITAÇÃO 

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

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR 

ANEXO VIII – ANÁLISE CONTÁBIL E FINANCEIRA 

ANEXO IX – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL – MÃO DE OBRA E M
2
 LIMPO – 

PLANILHAS “A” A “R” 

ANEXO X – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL – M
2
 LIMPO – PLANILHAS “A” A “I” 

ANEXO XI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 
PROPOSTA 

ANEXO XII – MINUTA DE CONTRATO 

 

 

http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
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CAPÍTULO 2 
OBJETO E VISITA TÉCNICA 

2.1 – OBJETO 
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO DETALHAMENTO 

1 

1 

Fornecimento de mão de obra para 
prestação de serviços de portaria, 
recepção, jardinagem, manutenção, 
controle de sinalização e supervisão nas 
diversas Estações de Integração da 
BHTRANS, perfazendo um total de 85 
(oitenta e cinco) empregados. 

O detalhamento e as 
especificações técnicas do objeto 
estão devidamente explicitados no 
Termo de Referência – Mão de 
Obra – Anexo IA, Especificação 
Técnica Microcomputador – Anexo 
II e na Minuta de Contrato – Anexo 
XII. 

2 

Prestação de serviços de planejamento, 
execução e manutenção das condições 
adequadas de salubridade e higiene, 
incluindo a retirada de impurezas nos 
equipamentos próprios, com o 
fornecimento de mão de obra, 
saneantes domissanitários, materiais e 
equipamentos, nas diversas Estações 
de Integração da BHTRANS. 

O detalhamento e as 
especificações técnicas do objeto 
estão devidamente explicitados no 
Termo de Referência – M

2
 Limpo – 

Anexo IB, Especificação Técnica 
Microcomputador – Anexo II e na 
Minuta de Contrato – Anexo XII. 

2.2 – VISITA TÉCNICA 

2.2.1 – Todas as empresas interessadas em participar desta licitação deverão efetuar, 
OBRIGATORIAMENTE, visita técnica prévia aos locais de realização dos serviços para constatar as 
condições de execução e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos. 

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

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

2.2.4 – As visitas ficam estabelecidas para os dias 05/10/2017 e 11/10/2017. 

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

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

CAPÍTULO 3 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E IMPEDIMENTOS 

3.1 – Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, 
desde que satisfaçam às 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 IV, com a respectiva documentação comprobatória (ver 
Capítulo 4); 

b) Declaração sobre Habilitação – Anexo V (ver Capítulo 4); 
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c)  Declaração de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada – Anexo VI, 
quando couber; 

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

e) ENVELOPE n.º 02 – Documentos para Habilitação (ver Capítulo 6). 

3.1.2 – Os envelopes indicados no subitem anterior deverão estar devidamente fechados, rubricados 
no fecho e identificados em sua parte externa com os seguintes dizeres: 

 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 18/2017 

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 18/2017 

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 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; 
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b) declaradas inidôneas por qualquer Órgão Público; 

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

d) 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 
IV, 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 IV 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 V), 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. 
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CAPÍTULO 5 
PROPOSTA COMERCIAL 

5.1 – A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser encaminhada no ENVELOPE n.º 01, de acordo com os 
Anexos IX – Planilhas “A” a “R” e X – Planilhas “A” a “I”, em 1 (uma) via cada, contendo a 
identificação da LICITANTE, datada, rubricada em todas as suas páginas, devidamente assinada 
pelo(s) representante(s) legal(ais), delas constando: 

a) Percentual dos encargos sociais, dos tributos incidentes sobre o faturamento, dos encargos 
trabalhistas mensais – pagos por reembolso e do BDI grafados numericamente; 

b) Preços unitários dos uniformes por função grafados numericamente; 

c) Preços unitários dos equipamentos grafados numericamente; 

d) Preços unitários de outros benefícios por trabalhador grafados numericamente (opcional); 

e) Preços total mensal e global do item 1 – mão de obra grafados numericamente; 

f) Preço mensal do m² de cada uma das áreas grafados numericamente; 

g) Preços total mensal e global do item 2 – m
2
 limpo grafados numericamente; 

h) Produtividades por faxineiro em m
2
 de cada área grafados numericamente; 

i) Custo mensal com equipamentos de cada uma das áreas grafados numericamente; 

j) Preço global do lote 1 grafado numericamente e por extenso; 

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

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

5.1.1 – Nos Anexos IX “A” e X “A” as LICITANTES deverão preencher obrigatoriamente apenas 
os campos assinalados com a cor VERDE e, opcionalmente, os campos assinalados com a cor 
AMARELA. Todos os demais campos serão calculados e preenchidos automaticamente, não 
devendo ser alterados, sob pena de desclassificação. 

5.1.1.1 – A LICITANTE deverá transcrever os valores dispostos nas células D52, E52, F52, G52, 
H52 e I52 (ASSINALADAS NA COR AZUL) da Planilha “A” do Anexo X para as células E107 à 
E112 da Planilha “A” do Anexo IX. 

5.1.1.2 – As Planilhas “B” à “R” do Anexo IX e as Planilhas “B” à “I” do Anexo X são de caráter 
apenas informativo e serão preenchidas automaticamente após preenchimento do Anexo IX 
“A” e X “A”, portanto não deverão ser alterados pelas LICITANTES, sob pena de 
desclassificação. 

5.1.2 – As propostas que omitirem os prazos previstos no item 5.1, alínea “k”, serão entendidas como 
válidas pelo prazo indicado na referida alínea. 

5.2 – No ENVELOPE N.º 01 – Proposta Comercial deverão ser apresentadas, ainda: 

5.2.1 – A Documentação que comprove os poderes de representação dos respectivos 
signatários (Estatuto, Contrato Social, etc.), salvo se já tiver sido apresentada nas situações 
previstas no item 4.1. 

5.2.1.1 – A LICITANTE deverá observar, conforme definido no Estatuto, Contrato Social, etc., os 
poderes para assinatura da proposta comercial (isoladamente ou em conjunto). 

5.2.2 – A Declaração de Elaboração Independente de Proposta, devidamente assinada pelo(s) 
representante(s) legal(ais), conforme modelo previsto no Anexo XI. 
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5.3 – Os preços deverão ser expressos em Real (R$), com duas casas decimais, inclusive os 
unitários, se houver, devendo neles estarem incluídos todos os impostos, taxas, transportes, material, 
mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas e demais custos diretos e indiretos aplicáveis e 
constituirão a única remuneração pela prestação de serviços do objeto desta licitação. 

5.4 – A Proposta Comercial deverá ser apresentada OBRIGATORIAMENTE conforme modelos 
apresentados nos Anexos IX – Planilhas “A” a “R” e X – Planilhas “A” a “I”. 

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

5.6 – A apresentação da Proposta Comercial pressupõe o conhecimento e aceitação integral deste 
Edital e todos os seus Anexos, nos quais estão detalhadas todas as informações e/ou condições da 
prestação de serviços do objeto desta licitação. 

5.7 – Ocorrendo divergência ou dúvida entre os 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, disposto no Modelo de Proposta Comercial – Anexo IX Planilha “A”, 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 preço global superior ao disposto no subitem 5.11; 

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

5.11 – O preço global MÁXIMO desta licitação é R$ 12.120.000,00 (doze milhões, cento e vinte 
mil reais). 

5.11.1 – Havendo dúvidas quanto ao valor máximo, a Pregoeira poderá realizar ou requisitar à área 
solicitante, à época do julgamento, novas pesquisas para confronto das ofertas de forma a produzir 
contraprova ou demonstrar um eventual equívoco da Administração. 

5.12 – 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. 
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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 – CADASTRO NO SUCAF 

6.1.1 – Comprovante de Cadastro no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de 
Belo Horizonte – SUCAF e os documentos relacionados nos itens 6.4.2 a 6.6. 

6.1.1.1 – O Cadastro no SUCAF deverá comprovar atividade pertinente ao objeto da presente 
licitação para qualquer um dos seguintes Códigos 08.10 – Locação e/ou Administração de Mão 
de Obra (CRA) e/ou 07.26 – Serviços Gerais de Limpeza e Conservação Predial (Alvará 
Sanitário). 

6.1.1.2 – Na data de abertura da sessão pública, a Pregoeira fará consulta à base de dados do 
SUCAF, relativamente à situação das LICITANTES, para emissão do documento SITUAÇÃO DO 
FORNECEDOR, que deverá comprovar a regularidade dos documentos habilitatórios junto aos 
órgãos pertinentes, incluindo o Certificado de Registro Cadastral – CRC. 

6.1.1.3 – A LICITANTE cadastrada com algum documento em situação irregular junto ao SUCAF, 
deverá incluir, previamente, no ENVELOPE n.º 02, documento substituto que comprove, na data de 
abertura da sessão pública, a regularidade do documento indicado na consulta como irregular, sob 
pena de inabilitação. 

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

6.1.2 – As LICITANTES que não possuírem o cadastro no SUCAF, conforme subitens 6.1.1 e 
6.1.1.1, poderão participar da licitação desde que apresentem toda a documentação 
relacionada nos itens 6.2 a 6.6. 

6.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

6.2.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual. 

6.2.2 – 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. 

6.2.2.1 – Os documentos relacionados no subitem 6.2.2 poderão ser substituídos apenas pela última 
alteração, caso seja consolidada. 

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

6.2.4 – 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. 

6.3 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

6.3.1 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede da LICITANTE. 

6.3.2 – Comprovante de Regularidade perante o INSS. 

6.3.3 – Comprovante de Regularidade perante o FGTS. 

6.3.4 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
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6.3.5 – Para fins de comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal (subitem 6.3.1) e 
Regularidade perante o INSS (subitem 6.3.2), 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. 

6.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

6.4.1 – Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da empresa LICITANTE (ver 
subitem 6.7.5). 

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

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

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

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

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

6.4.2.1 – O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão conter assinatura do(s) 
responsável(is) da empresa e do profissional de contabilidade habilitado. 

6.4.2.2 – Ocorrendo a atualização prevista no subitem 6.4.2, deverá ser apresentado o memorial de 
cálculo correspondente anexado ao balanço. 

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

6.4.3 – Além dos índices apurados no Anexo VIII, a LICITANTE deverá comprovar possuir 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO mínimo de R$ 1.212.000,00 (um milhão, duzentos e doze mil reais), 
correspondente a 10% (dez por cento) do preço global máximo desta licitação, devendo a 
comprovação ser feita através do balanço patrimonial exigido no subitem 6.4.2. 

6.5 – CAPACITAÇÃO E IDONEIDADE TÉCNICA 

6.5.1 – Comprovação de registro da LICITANTE no Conselho Regional de Administração – CRA. 

6.5.2 – Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) em nome da LICITANTE, expedido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CRA – Conselho Regional de 
Administração, que comprove(m): 

a) que a LICITANTE tenha prestado serviços de mão de obra de, no mínimo, 42 (quarenta e 
dois) empregados para qualquer um dos seguintes serviços, isolada ou conjuntamente: 
portaria, recepção, jardinagem, manutenção, controle de sinalização e supervisão; 

b) que a LICITANTE tenha prestado serviços de limpeza pela metodologia do metro quadrado 
limpo, no mínimo, em área de 40.865,78 m² (quarenta mil, oitocentos e sessenta e cinco 
vírgula setenta e oito metros quadrados) de qualquer um dos seguintes tipos, isolado ou 
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conjuntamente: área interna, área de banheiro, área de cozinha e copa, área de plataforma 
ou área de pátio, estacionamento e arruamento. 

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

6.5.2.2 – Os Atestados poderão ter seus quantitativos somados caso os serviços neles referidos 
tenham sido executados em datas concomitantes. 

6.5.3 – TERMO DE VISITA TÉCNICA – Anexo III, conforme disposto no item 2.2 deste Instrumento 
Convocatório. 

6.6 – 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 VII. 

6.7 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À HABILITAÇÃO 

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

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

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

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

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

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

6.7.3 – 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. 

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

6.7.5 – 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.  

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

6.7.7 – As Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e Equiparadas poderão se 
utilizar das prerrogativas previstas nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006 e no artigo 
4º do Decreto Municipal nº 13.791/2009, observando as disposições seguintes. 

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

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

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

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

6.7.7.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.7.7.2 ou, se for o 
caso, no subitem 6.7.7.3, implicará decadência do direito à contratação sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as LICITANTES 
remanescentes, na ordem de classificação. 

6.7.8 – A LICITANTE que participar na forma do subitem 6.1.2, deverá apresentar, 
obrigatoriamente, o comprovante de cadastro no SUCAF caso seja convocada para assinar o 
Contrato, conforme disposto na alínea “c” do item 10.2.  

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 IV, com a respectiva documentação comprobatória, a Declaração sobre 
Habilitação – Anexo V e a Declaração de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada 
– Anexo VI, se for o caso, juntamente com os ENVELOPES n.º 01 – Proposta Comercial e n.º 02 – 
Documentos para Habilitação.  

7.2 – Não será admitida a atuação de mais de um representante para a mesma empresa ou de um 
mesmo representante para duas ou mais empresas. 

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. 
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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 máximo para a contratação. 

7.3.9 – Declarada encerrada a etapa de lances e ordenadas as propostas, a Pregoeira aplicará para 
as microempresas e empresas de pequeno porte os critérios de desempate previstos nos artigos 44 e 
45 da Lei Complementar n.º 123/06 e Decreto Municipal n.º 13.791/2009, quando for o caso. 

7.3.9.1 – Posteriormente, procederá à análise da(s) proposta(s) de menor preço global, no que tange 
à sua aceitabilidade quanto ao objeto e 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 máximo, esta poderá ser 
aceita, podendo a Pregoeira negociar com a LICITANTE para que seja obtido preço melhor. 

7.3.11 – Apurada a melhor proposta que atenda ao Edital e seus Anexos, a Pregoeira poderá 
negociar com a LICITANTE para a obtenção de melhor preço, se for o caso. 

7.3.12 – Classificada a proposta de menor preço global, 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. 

7.3.13 – 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. 

7.3.14 – 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. 

7.3.15 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a LICITANTE será DECLARADA 
VENCEDORA. 

7.3.16 – 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 Administração e Manutenção 
Predial – GEAMP. 

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. 
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7.6.1 – Ocorrendo o disposto no item anterior, a sessão será suspensa e adotados os procedimentos 
cabíveis, na forma do disposto no item 8.2 e seus subitens. 

7.6.2 – A Pregoeira poderá solicitar que a LICITANTE registre, de próprio punho e em folha avulsa, a 
síntese das suas razões recursais, devendo este documento ser anexado a ata. 

7.7 – No caso da Sessão do Pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas 
todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda da 
Pregoeira e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na Sessão marcada 
para o prosseguimento dos trabalhos. 

7.8 – Após o fechamento do Pregão e assinatura da Ata da Sessão pela Pregoeira, Equipe de Apoio 
e pelos representantes das empresas, serão devolvidos os envelopes dos Documentos de 
Habilitação das LICITANTES remanescentes, à exceção dos relativos aos 2º (segundo) e 3º (terceiro) 
colocados em preço, que ficarão retidos até assinatura do Contrato pela LICITANTE vencedora. 

CAPÍTULO 8 
IMPUGNAÇÃO E RECURSOS  

8.1 – IMPUGNAÇÃO 

8.1.1 – Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos ou 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 apresentação de impugnação após o prazo estipulado no subitem 8.1.1 não a caracterizará 
como tal, recebendo tratamento como mera informação (ver item 8.3 e seus subitens). 

8.1.3 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do 
certame. 

8.2 – RECURSOS 

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

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

b) anulação ou revogação do Pregão. 

8.2.2 – A manifestação da intenção de interpor recurso de que trata a alínea “a” do subitem 8.2.1 
deverá ser feita ao final da sessão após a declaração de vencedor, motivadamente, com registro em 
ata da síntese das suas razões. 

8.2.2.1 – A falta de manifestação motivada da LICITANTE quanto à intenção de recorrer, dentro do 
prazo, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto à 
LICITANTE declarada vencedora. 

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

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

8.2.2.4 – A não apresentação de razões, conforme subitem anterior, 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.  

8.2.2.6 – O recurso deverá ser dirigido ao Diretor de Administração e Finanças da BHTRANS, aos 
cuidados da Pregoeira, no prazo determinado no subitem 8.2.2.3. 
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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. 

8.3 – Os recursos e/ou as impugnações deverão ser apresentados pelo(s) representante(s) legal(ais) 
ou credenciado da LICITANTE devidamente comprovado(s) e dar entrada no Protocolo Oficial da 
CPL, no mesmo endereço constante ao final deste Edital, até às 17h30 do dia de seus respectivos 
vencimentos. 

8.3.1 – Não serão considerados recursos ou impugnações enviados por fax ou por qualquer tipo de 

correio eletrônico. 

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

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. 

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 
CONTRATAÇÃO 

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

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

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

b) Instrumento Público ou Particular de Mandato, este último com firma reconhecida, outorgando 
poderes ao signatário da contratação, quando não se tratar de sócio ou diretor autorizado 
através do Estatuto ou Contrato Social; 
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c) Comprovação do cadastro com situação regular junto ao SUCAF para os Códigos 
indicados no subitem 6.1.1.1; 

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

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

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

- Para atendimento presencial dirigir-se à Unidade do BH RESOLVE: 
Endereço: Av. Santos Dumont, 363 - 1º andar – Centro (com entrada, também, pela Rua dos 
Caetés, 342). Horário de Funcionamento: 8h às 18h. 

- Para interessados SEDIADOS FORA DE BELO HORIZONTE, encaminhar documentação 
para: 

Gerência de Cadastro de Fornecedores, da Secretaria Municipal Adjunta de Gestão 
Administrativa – SMAGEA 

Endereço: Rua Espírito Santo, 605 - 14º andar - Bairro Centro - CEP 30.160-919 
Telefone: 0xx 31 3277-4677 
e-mail: gemec@pbh.gov.br 

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

10.4 – O descumprimento do disposto na alínea “c” do item 10.2 será configurado como 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a ADJUDICATÁRIA infratora ao 
pagamento de multa correspondente a 3% (três por cento) do valor global proposto, além de outras 
sanções legais cabíveis. 

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

10.5.1 – Na convocação das LICITANTES remanescentes será observada a classificação final da 
sessão originária do Pregão, devendo a(s) convocada(s) apresentar(em) os Documentos de 
Habilitação cujas validades tenham-se expirado no prazo transcorrido desde a data da primeira 
sessão. 

10.6 – O disposto no item 10.3 se aplica também às LICITANTES remanescentes convocadas para 
assinar o Contrato, caso o prazo de validade de sua proposta não tenha exaurido. 

CAPÍTULO 11 
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES  

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

11.1.1 – Assegurar a boa qualidade na prestação dos serviços. 

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

mailto:gemec@pbh.gov.br


 

BHTRANS – PP n.º 18/2017 – Edital – Página 16 de 17 

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

CAPÍTULO 12 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1 – Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, a LICITANTE que convocada dentro do prazo de 
validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal ficará impedida de licitar e contratar com a BHTRANS e/ou com o Município de Belo 
Horizonte e será descredenciada do cadastro do SUCAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais, previstas na Minuta de Contrato – Anexo 
XII. 

12.2 – Aplicar-se-á as penalidades nos termos previstos no Decreto Municipal nº 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 máximo para esta licitação, na hipótese de 
a infratora retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo ou as 
obrigações assumidas, tais como: 

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

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

c) tumultuar a sessão pública da licitação; 

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO 13 
CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA CONTRATAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1 – A forma de apresentação do faturamento, a forma de pagamento e as condições de reajuste 
estão definidas na Minuta de Contrato – Anexo XII. 

13.2 – As despesas decorrentes da presente contratação serão providas por recursos próprios 
consignados no orçamento da Contratante à Conta Contábil n.º 314.00.26, Centro de Custo 11020, 
Funcional Programática n.º 26.452.060.2567, Natureza de Despesa 33.90.37, Item 01, Fonte 03.00, 
Subação 01, Unidade Orçamentária 2709 e Unidade Administrativa 1100. 
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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, 27 de setembro de 2017. 

 
Ben-Hur Silva de Albergaria 

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

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 

http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
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ANEXO IA 
TERMO DE REFERÊNCIA 

MÃO DE OBRA – ESTAÇÕES 
 

 

1. OBJETO 

Fornecimento de mão de obra para prestação de serviços de portaria, recepção, jardinagem, manutenção, 
controle de sinalização e supervisão nas diversas Estações de Integração da BHTRANS, perfazendo um 
total de 85 (oitenta e cinco) empregados. 

2. DETALHAMENTO DO OBJETO 

2.1 – As categorias profissionais pretendidas não integram as definidas no Plano de Cargos, Salários e 
Carreiras – PCSC da BHTRANS. 

2.2 – As especificações das categorias profissionais, as quantidades respectivas e as jornadas estão 
indicadas no item 3. 

2.2.1 – Os horários de trabalho e a lotação de cada cargo estão descritos no Anexo IX Planilha “N”. 

2.3 – Todo o fornecimento do objeto ora licitado deverá enquadrar-se especialmente nos Decretos 
Municipais 15.113 de 08/01/2016, 15.185, de 04/9/13, 15.562 de 14/5/14, 15.748 de 30/10/14, Instrução de 
Serviço SMAGEA 06/2010 e Súmula 65. 

2.4 – A BHTRANS poderá, ainda, solicitar a extensão da jornada e/ou a realização de serviços eventuais 
de natureza similar aos já prestados. 

2.4.1 – Os valores da extensão de jornada, da realização dos serviços eventuais e da complementação de 
pessoal serão estabelecidos rigorosamente de acordo com a proposta de preços apresentada pela 
Contratada e observadas as condições estabelecidas na Minuta de Contrato – Anexo XII e neste Termo. 

2.5 – A BHTRANS se reserva o direito de efetuar alteração nas quantidades de empregados, cargas 
horárias e locais de trabalho, considerando suas necessidades. 

2.6 – Os serviços pretendidos compreenderão portaria, recepção, jardinagem, manutenção, controle de 
sinalização e supervisão, materiais e equipamentos, para as seguintes unidades da BHTRANS: 

UNIDADE 

Estação BHBUS Diamante – Av. João Rola Filho, nº 50, Diamante 

Estação BHBUS Venda Nova – Rua Padre Pedro Pinto, nº 2.277, Venda Nova 

Estação de Integração São Gabriel – Av. Cristiano Machado, nº 5.600, São Gabriel 

Estação de Integração Vilarinho – Av. Vilarinho, nº 36, Vila Clóris 

Estação de Integração Pampulha - Av. Portugal, nº 3.700, Bairro Santa Amélia 

Estação BHBUS Barreiro – Av. Afonso Vaz de Melo, nº 640, Barreiro de Baixo 

3. QUANTITATIVO DE PESSOAL E DESCRIÇÃO DOS CARGOS 

3.1 – As informações referentes aos grupos, salários, cargos, carga horária, quantidades e atribuições das 
vagas encontram-se descritas no quadro abaixo.  

3.2 – Funções, quantitativos e atribuições dos cargos: 

FUNÇÃO 
QTD. 

VAGAS 
ATRIBUIÇÕES 

Auxiliar de 
Jardinagem 
220h/mês 

R$ 1.352,34 

1 

Auxiliar nas tarefas do jardineiro. Transportar adubo, terra, vasos, 
mudas, e outros, conforme instruções do jardineiro. Rastelar e 
transportar folhas e detritos da grama. Retirar erva daninha dos jardins 
e vasos de plantas. Fazer limpeza e coroas ao redor das árvores e 
plantas dos jardins. Rastelar e transportar grama que foi roçada pelo 
jardineiro, armazenando se necessária em sacos ou depositando na 
caçamba de entulho. Auxiliar na poda da grama, utilizando roçadeira e 
tesouras. Efetuar a limpeza das calhas e dutos pluviais (retirar folhas e 
outros). Executar outras atividades correlatas. Manter boa 
apresentação pessoal, compatível com a função. 

Auxiliar de 1 Substituir o supervisor, na sua ausência. Auxiliar nas tarefas do 
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Supervisão 2 
220 h/mês 

R$ 2.236,42  

supervisor. Acompanhar o trabalho dos Auxiliares de Supervisão 1, 
verificando se as devidas coberturas de faltas de empregados estão 
sendo feitas e se os relatórios de avaliação dos serviços de limpeza, 
executados pela empresa terceirizada para este fim, estão corretos e 
de acordo com a realidade. Acompanhar o fechamento do estoque de 
materiais, avaliação de desempenho e advertências aos empregados. 
Verificar condições e estoque dos EPI e uniformes, papel toalha, 
sabonete, repassando as informações para o supervisor. Conferir 
planilhas de recebimento de vale transporte. Preparar cronograma de 
férias de todos os empregados. Passar todas as informações dos 
trabalhos para o supervisor. Executar outras atividades correlatas. 
Manter boa apresentação pessoal, compatível com a função. 

Jardineiro 
220 h/mês 
R$1.454,63 

4 

Efetuar a coleta (apanha) de papéis, detritos e folhagens nas áreas 
verdes. Controlar o serviço do auxiliar de jardinagem, distribuindo 
tarefas e acompanhando o trabalho dos mesmos. Especificar plantas e 
mudas necessárias a cada área da empresa. Verificar a necessidade 
de adubos e produtos químicos necessários ao setores. Cortar/roçar 
grama e erradicar ervas daninhas. Replantar vasos e/ou canteiros, 
sempre que necessário. Irrigar canteiros, árvores e arbusto. Verificar se 
sistema de irrigação está funcionando perfeitamente e caso negativo, 
comunicar imediatamente ao setor de manutenção (no caso das 
Estações). Adubar plantas e jardins, solicitar materiais para jardim 
(adubo, mudas, cal, etc.). Fazer plantio de novas mudas, repondo 
sempre que necessário. Executar outras atividades correlatas. Manter 
boa apresentação, compatível com a função. 

Limpador de 
Vidros 

220 h/mês 
R$1.144,08 

3 

Limpar todos os vidros e espelhos da empresa, face interna e externa 
quando altura permitir. Limpar os vidros e galões dos bebedouros da 
empresa. Limpar os totens da empresa. Executar outras atividades 
correlatas. Manter boa apresentação, compatível com a função. 

 
 
 
 
 

Porteiro 
12 x 36 

R$ 1.352,34  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuidar da entrada, saída e movimentação de pessoal e veículos nas 
unidades da empresa. Autorizar a entrada de veículos nos 
estacionamentos da empresa e efetuar o controle interno desses 
estacionamentos. Fiscalizar o estacionamento das unidades, 
verificando se os veículos estão estacionados no local certo, se estão 
portando crachá de identificação, etc. Não permitir a entrada na 
empresa, de pedintes, vendedores, ambulantes e outros. Nas Estações 
anotar em relatório próprio a entrada e saída de ônibus; cuidar dos 
portões internos das plataformas das Estações, permitindo sua abertura 
para idosos, deficientes, mulheres com crianças no colo ou algum caso 
semelhante, orientar sobre o setor de informações Nas Unidades 
operacionais, anotar a entrada de viaturas da empresa e anotar o n.º da 
quilometragem de chegada dos veículos, liberar chaves de viaturas 
para o pessoal operacional mediante autorização do gerente de cada 
área. Anotar em livro próprio todos os materiais entregues pertencentes 
ao “Perdidos e Achados” e armazenando os materiais em locais 
específicos. Relatar aos superiores sobre fatos considerados anormais. 
Executar outras atividades correlatas. Manter boa apresentação 
pessoal, compatível com a função. 

Supervisor 
220 h/mês 

R$ 3.111,60 
1 

Supervisionar e acompanhar a realização de todas as tarefas relativas 
aos serviços contratados, para que sejam realizados com perfeição e 
esmero. Fechar mensalmente os controles de frequência, planilhas de 
vale-transporte, substituição de empregados, férias, controle de 
consumo de materiais e uniformes. Conferir e inspecionar os serviços 
de limpeza executados pela empresa Contratada pela BHTRANS para 
este fim, emitindo relatórios diários à Gerencia de Administração e 
Manutenção Predial. Executar outras atividades correlatas. Manter boa 
apresentação pessoal, compatível com a função. 

Auxiliar de 
Manutenção 1 

220 h/mês 
R$ 1.298,36 

3 
 

Auxiliar o encarregado de manutenção na execução de tarefas. 
Executar pequenos reparos, sob orientação do encarregado, como 
trabalhos de alvenaria; auxiliar nas atividades de instalação 
e manutenção das redes hidráulica e elétrica, confeccionar prateleiras e 
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montá-las. Executar serviços de pintura em geral, consertar móveis, 
cuidar de instalações de vidros, instalar e trocar 
extintores de incêndio, auxiliar na manutenção dos chuveiros, instalar e 
consertar portas e fechaduras. Auxiliar tarefas internas nos prédios 
como montagem e desmontagem de móveis e divisórias, limpar e 
consertar calhas e toldos, carregar materiais diversos. Organizar todas 
as ferramentas na oficina, manter controle do estoque de parafusos, 
lâmpadas, porcas, etc. Realizar tarefas rotineiras como reparos em 
rodos, vassouras, meio fios, totens, etc. Executar outras atividades 
correlatas. Manter boa apresentação pessoal, compatível com a função. 

Auxiliar de 
Manutenção 2 

220h/mês 
R$ 1.670,60 

2 

Executar instalação e manutenção elétrica e hidráulica em geral. 
Prestar suporte a telefonia, trabalhar em subestações 
(difusores de média tensão), conferir e dar manutenção em disjuntores, 
desentupir sanitários e mictórios de banheiro. Carregar materiais, 
executar outros serviços correlatos. Executar serviços de alvenaria, 
acabamento, reformas. Carregar materiais, executar outras atividades 
correlatas. Manter boa apresentação, compatível com a função. 

Encarregado de 
Manutenção 

Elétrica, 
Hidráulica e 

Predial 
220 h/mês 

 R$ 2.229,10 

6 

Responsabilizar-se pelos serviços executados pelo ajudante de 
manutenção. Executar e coordenar a instalação e manutenção elétrica 
em geral. Trabalhar em subestações (difusores de média tensão), 
conferir e dar manutenção em disjuntores, trabalhar com cabos de aço 
(puxar os mesmos), carregar materiais pesados, executar serviços de 
carpinteiro (corte de madeira). Efetuar serviços técnicos para 
conservação e manutenção da parte estrutural elétrica (troca de 
iluminação, tomadas, disjuntores, sistemas de automação, lâmpadas, 
reatores, verificar tensão elétrica, catracas eletrônicas, reparos na rede 
elétrica, bebedouros elétricos) e hidráulica (troca de torneiras, 
vazamentos, tubulações, rede de esgoto, caixa d’água. Efetuar reparos 
em equipamentos e portas, serviços de pintura predial, serralheria, 
chaveiro, troca de azulejos, serviços de alvenaria. Instalação e 
manutenção em divisórias. Cuidar do sistema de abastecimento de 
água e caixas d’água). Efetuar quinzenalmente a leitura dos relógios 
medidores da COPASA. Instalação e manutenção em divisórias. 
Verificar e acompanhar o funcionamento dos elevadores das Estações, 
chamando a empresa de manutenção, quando necessário. Cuidar do 
sistema de exaustão e ventilação da estação (motores e sistema de 
automação). Verificar, semestralmente, sistema de rede pluvial (limpeza 
rede pluvial – Via Férrea, limpeza via pluvial das bocas de lobo, saída 
vala do pátio, limpeza calhas e rufos), limpeza de caixas de gordura e 
inspeção da caixa separadora de óleo. Verificar geradores, 
acompanhando trocas de óleo e motor, acompanhar a manutenção 
preventiva e corretiva por empresa especializada. Verificação de vazão 
do poço artesiano, acompanhar a análise da água por firma 
especializada. Vistoriar esporadicamente o piso intertravado das 
Estações, verificando se há necessidade de rejunte de peças. Verificar 
e acompanhar o andamento das escadas rolantes das Estações, 
chamando a empresa de manutenção, quando necessário e efetuando 
o acompanhamento no caso das manutenções mensais preventivas. 
Executar outras atividades correlatas. Manter boa apresentação 
pessoal, compatível com a função. 

       

 

 

4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

4.1 – A Contratada terá o prazo de até 10 (dez) dias para mobilização da mão de obra e equipamentos 
para início da execução dos serviços contratados, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço – 
OS emitida pela GEAMP BHTRANS. 

4.1.1 – O prazo descrito no item 4.1 poderá ser alterado após negociação entre as partes. 
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4.2 – A Contratada deverá manter preposto em Belo Horizonte, com poderes para representá-la na solução 
de todos os problemas, controvérsias e encaminhamentos necessários à execução dos serviços, 
disponibilizando número de telefone fixo para atendimento 24 horas (vinte quatro) horas em qualquer dia 
da semana. 

5. UNIFORMES E EPI BÁSICOS 

5.1 – A Contratada, juntamente com seus Técnicos ou Engenheiros de Segurança do Trabalho, serão os 
responsáveis pela listagem e especificação de cada EPI que seus empregados utilizarão e deverão ser 
fornecidos os equipamentos sempre que necessário. 

5.2 – Após a solicitação dos EPI pelo Supervisor ou Auxiliar de Supervisão 2, a Contratada terá um prazo 
para entrega dos materiais de 3 (três) dias úteis. 

5.3 – Todos os EPI deverão ter a comprovação e a certificação CA do Ministério do Trabalho, caso lhes 
seja exigido. 

5.4 – A Relação de Uniformes encontra-se no Anexo IX Planilha “M”. 

5.4.1 – Deverão ser fornecidos 3 (três) jogos de uniformes, por ano,  para cada empregado prestador de 
serviço na BHTRANS. 

5.5 – Um exemplar do conjunto de uniforme de cada cargo deverá ser submetido à aprovação prévia da 
Gerência de Administração e Manutenção Predial – GEAMP. 

5.5.1 – A GEAMP poderá, motivada e formalmente, reprovar o exemplar do conjunto de uniforme de cada 
cargo, devendo a Contratada apresentar novo modelo em até 3 (três) dias úteis. 

6. MATERIAIS DE CONSUMO, MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS 

6.1 – Os equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à execução dos serviços deverão ser 
fornecidos pela Contratada, às suas expensas. 

6.1.1 – A relação dos equipamentos e alocação em cada unidade está contida no Anexo IX Planilha “O”. 

6.1.2 – Os equipamentos que apresentarem defeitos deverão ser substituídos em, no máximo, 48 
(quarenta e oito) horas após a comunicação da GEAMP à Contratada. 

6.2 – O controle de ponto deverá ser feito através de relógio próprio com marcação eletrônica em cartão de 
ponto, fornecido pela Contratada. O equipamento deverá ser instalado em local indicado pela BHTRANS e 
deverá ser substituído ou consertado em até 48 (quarenta e oito) horas quando apresentar defeito. 

6.3 – As marcações de ponto deverão ser legíveis no cartão. Caso a BHTRANS verifique que as 
marcações estão desconfiguradas, com má qualidade de impressão ou outros motivos que levem a 
dificuldade da leitura das marcações, os relógios de ponto deverão ser substituídos ou consertados em até 
48 (quarenta e oito) horas. 

6.4 – Todos os empregados deverão utilizar crachá contendo foto, nome da empresa e número de 
matrícula. Não será permitido a nenhum empregado prestar serviços à BHTRANS sem a devida 
identificação com o crachá. 

6.5 – Para a Estação Barreiro, a Contratada deverá fornecer os seguintes mobiliários para seus 
empregados: 

a) 2 mesas para empregado;  

b) 2 cadeiras para escritório;  

c) 1 armário com chave para documentos;  

d) 1 mesa para impressora;  

e) 1 impressora com seus insumos;  

f) 1 computador com acesso à Internet;  

g) 1 mesa para computador;  

h) 1 mesa para impressora. 

6.5.1 – A configuração sugerida do computador encontra-se no Anexo II – Especificação Técnica 
Microcomputador. 
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6.6 – Os Equipamentos acima deverão ser instalados em locais posteriormente indicados pela BHTRANS 
e deverão ser substituídos em até 48 (quarenta e oito) horas quando apresentarem defeito. 

6.7 – Deverão ser fornecidos armários escaninhos para todos os empregados, sendo 1 compartimento 
para cada empregado. 

6.8 – A Contratada deverá identificar todos os equipamentos, ferramental e utensílios de sua propriedade, 
tais como: escadas, computadores, roçadeira, etc., de forma a não serem confundidos com similares de 
propriedade da BHTRANS. 

7. RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO 

7.1 – Deverão ser fornecidos rádios de comunicação para as diversas unidades, em conformidade com o 
quadro abaixo: 

UNIDADE N.º DE RÁDIOS DESTINAÇÃO 

Estação Diamante 03 

 1 p/ guarita de entrada 

 1 p/ guarita de saída 

 1 reserva 

Estação Venda Nova 04 
 3 p/ guaritas 

 1 reserva 

Estação São Gabriel 07 

 5 p/ portaria 

 1 p/ GARNE 

 1 reserva 

Estação Barreiro 06 

 2 p/ guaritas 

 1 p/ supervisor 

 1 reserva 

 1 p/ GEAMP 

 1 p/ GARBO 

Estação Vilarinho 04 

 1 reserva 

 2 para guaritas 

 1 para GARVN 

Estação Pampulha 06 

 1 reserva 

 3 p/ guaritas 

 1 para GARNP 

 1 p/ GEAMP 

TOTAL       30 

7.2 – Os rádios propostos deverão ter características técnicas e funcionais, no mínimo, similares ou 
equivalentes às descritas no item 7.3, para que possam cumprir os objetivos de operação e permitir, se 
necessário, uma eventual integração com rádios já existentes na BHTRANS. 

7.3 – Os rádios deverão ter 16 canais, 2 botões programáveis, CSQ / PL / DPL (Código que ajuda eliminar 
interferência de outro sistema de rádio), bloqueio de canal ocupado, canal exclusivo de recepção, chamada 
seletiva (envio / recepção), compressão de voz (x-pand T), transmissão interna ativada por voz (vox), 
eliminação de canal ruidoso, alerta de chamada (envio / recepção), verificação do radio (recepção), 
inibição seletiva do rádio (recepção), limitador de tempo de transmissão, PTT-ID (envio / recepção), 
repetidor / comunicação direta, varredura de dupla prioridade, sinalização MDC-1200 (envio / recepção), 
sinalização Quick-call ll (envio / recepção), sinalização DTMF (envio), faixa de frequência UHF (438-470 
MHZ ) e VHF (136-174 MHZ ), 4-5 W de potência de saída, bateria de li-on 1600mAh, carregador de 
baterias. 
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8. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1 – A fiscalização operacional e administrativa do Contrato ficará a cargo da GEAMP – Gerência de 
Administração e Manutenção Predial da BHTRANS, porém a Contratada deverá possuir no seu quadro 
funcional fiscais que possam dar suporte aos serviços. 

8.2 – Será obrigatória a fiscalização noturna e diurna, pelo menos 3 (três) vezes por semana, em cada 
turno, em cada unidade, além do atendimento imediato sempre que solicitado pelo Supervisor e Auxiliares 
de Supervisão. 

9. ATENDIMENTO PRIMEIROS SOCORROS 

A Contratada deverá ter meios e recursos de deslocamento para postos de atendimento de urgência, 
hospitais e clínicas para os casos de acidentes ou indisposições de saúde de seus empregados que 
prestam serviços dentro das dependências da BHTRANS. 

10. ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DOS EMPREGADOS TERCERIZADOS 

10.1 – O atendimento dos empregados ocorrerá preferencialmente no seu local de trabalho, evitando 
assim deslocamentos do empregado até a Contratada e desta forma a sua ausência ao trabalho. 

10.1.1 – Os atendimentos que tratam o item acima são: entrega, reposição ou acerto de vales transporte, 
entrega de uniformes, recebimento de contracheque, recebimento de aviso de férias, recebimento de 
crachás, entre outros. 

11. SALÁRIO NORMATIVO 

Será tomado por base o valor do salário normativo da categoria profissional, estipulado através de 
Convenção Coletiva, Acordo Coletivo ou Dissídio Coletivo de Trabalho da respectiva categoria.  

12. USO RACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA 

12.1 – A Contratada deverá: 

a) Adquirir produtos e equipamentos que apresentem eficiência energética e redução de consumo; 

b) Comunicar à BHTRANS sobre equipamentos com mau funcionamento ou danificados como 
lâmpadas queimadas ou piscando, zumbido excessivo em reatores de luminárias e mau 
funcionamento de instalações energizadas; 

c) Realizar verificações e, se for o caso, manutenções periódicas nos seus aparelhos elétricos. Evitar 
ao máximo o uso de extensões elétricas; 

d) Repassar aos seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de 
energia fornecidas pela BHTRANS. 

13. POLUIÇÃO SONORA 

Para os equipamentos que gerem ruído no seu funcionamento, a Contratada deverá observar a 
necessidade de Selo Ruído, como forma de indicação do nível de potência sonora, medido em decibel - 
Db(A), conforme Resolução CONAMA nº. 020, de 07 de dezembro de 1994, em face de o ruído excessivo 
causar prejuízo à saúde física e mental, afetando particularmente a audição; a utilização de tecnologias 
adequadas e conhecidas permite atender às necessidades de redução de níveis de ruído. 

14. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O CONTRATO 

14.1 – O fiscal do Contrato deverá exigir da Contratada os seguintes documentos, dentre outros previstos 
no Edital:  

I - No início da prestação de serviços e ao longo da execução do Contrato:  

a) Documentação necessária para o registro no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores- 
SUCAF, atualizada; 

b) Cópia do Atestado de Saúde Ocupacional – ASO;  
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c) Comprovação de recolhimento da garantia de que trata o art. 16 deste Decreto, no percentual 
estabelecido no Edital;  

d) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com as devidas anotações;  

e) Cópia da Ficha de Registro dos Empregados devidamente preenchida;  

f) Cópia do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho da categoria profissional;  

g) Ficha de Entrega de Equipamento de Proteção Individual- EPI ou coletiva, se o serviço exigir;  

h) Comprovação do cumprimento das demais obrigações trabalhistas e previdenciárias, nos termos 
da legislação pertinente. 

II - Mensalmente, até o 12º (décimo segundo) dia de cada mês:  

a) Cópia das folhas de pagamento do mês anterior, legíveis e em ordem alfabética com os 
respectivos comprovantes de crédito bancário; 

b) Cópia da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à 
Previdência Social – GFIP – completa, gerada por intermédio do Sistema Empresa de 
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – SEFIP, contendo a Relação de 
Empregados – RE, Relação Tomador/Obra – RET, comprovante de declaração à Previdência 
Social e o protocolo de conectividade de envio;  

c) Comprovante de compra e entrega de cesta básica, vale transporte, vale refeição ou alimentação, 
quando tais benefícios forem diretamente prestados aos empregados;  

d) Cópia da relação analítica da folha de pagamento dos profissionais referente ao mês anterior;  

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego;  

f) Cópia da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT;  

g) Comprovação de demais obrigações trabalhistas e previdenciárias previstas na legislação 
pertinente.  

14.1.1 – Os documentos previstos nos incisos I e II do subitem 14.1 deverão ser apresentados em cópia 
autenticada ou em cópia simples, acompanhada dos originais, para autenticação pelo fiscal do Contrato.  

14.1.2 – Quaisquer irregularidades constatadas nos documentos previstos nos incisos I e II do subitem 
14.1 deverão ser imediatamente informadas ao gestor do contrato para a adoção das providências 
cabíveis. 

14.1.3 – São consideradas faltas graves, passíveis de aplicação das penalidades previstas nos incisos II, 
III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, podendo, ainda, dar 
ensejo à rescisão do contrato, nos termos do Decreto nº 15.113/13, as seguintes condutas:  

a) Não recolhimento das contribuições sociais da Previdência Social e do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço – FGTS aos empregados que estejam atuando para o atendimento do objeto do 
Contrato;  

b) Não pagamento, pela contratada, do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação aos 
empregados que estejam atuando para o atendimento do objeto do contrato, no dia previamente 
fixado.  

14.1.4 – A Administração Pública deverá informar ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal 
qualquer irregularidade constatada no recolhimento das contribuições previdenciárias dos empregados que 
estejam atuando para o atendimento do objeto do Contrato. 

15. DEMAIS DISPOSIÇÕES 

As demais condições encontram-se definidas no Edital e seus Anexos. 
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ANEXO IB 
TERMO DE REFERÊNCIA 
M² LIMPO – ESTAÇÕES 

 
 
1. OBJETO 

Prestação de serviços de planejamento, execução e manutenção das condições adequadas de salubridade 
e higiene, incluindo a retirada de impurezas nos equipamentos próprios, com o fornecimento de mão de 
obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, nas diversas Estações de Integração da 
BHTRANS. 

2. DETALHAMENTO DO OBJETO 

2.1 – Todo o fornecimento do objeto ora licitado deverá enquadrar-se especialmente nos Decretos 
Municipal: 15.113 de 08/01/20163; 15.185, de 04/9/13; 15.562, de 14/5/14; 15.748, de 30/10/14, e 
Instrução de Serviço SMAGEA 06/2010 e súmula 65. 

2.2 – Os serviços pretendidos serão para as seguintes unidades da BHTRANS: 

UNIDADE 

Estação BHBUS Diamante – Av. João Rola Filho, nº 50, Diamante 

Estação BHBUS Venda Nova – Rua Padre Pedro Pinto, nº 2.277, Venda Nova 

Estação de Integração São Gabriel – Av. Cristiano Machado, nº 5.600, São Gabriel 

Estação de Integração Vilarinho – Av. Vilarinho, nº 36, Vila Clóris 

Estação de Integração Pampulha - Av. Portugal, nº 3.700, Bairro Santa Amélia 

Estação BHBUS Barreiro – Av. Afonso Vaz de Melo, nº 640, Barreiro de Baixo 

Estação José Candido – Rua Conceição do Pará, nº 210, Santa Inês 

2.2.1 – A limpeza da Estação José Candido deverá ocorrer apenas 1 (uma) vez por semana, pois a mesma 
está operando em uma plataforma, como se fosse um ponto de ônibus. 

2.3 – O serviço cujo parâmetro de medição é por m² será executado em áreas com as seguintes medidas: 

a) Área Interna: 13.071,17 m²; 

a.1.) Eventos GEAMP: 100 m² (esta metragem somente será paga quando houver eventos 
autorizados pela BHTRANS); 

a.2.) A soma das áreas internas de todas as Estações mais os Eventos GEAMP, supracitados, 
somam 13.171,17 m², conforme indicado no Anexo X – Modelo de Proposta Comercial – M

2
 Limpo – 

Planilha “H”; 

b) Área de Banheiro Público: 402,73 m²; 

c) Área de Banheiros Administrativos: 1.222,49 m²; 

d) Área de Cozinha e Copa: 167,67 m²; 

e) Área de Plataforma: 35.585,17 m²; 

f) Área de Pátio, Estacionamento e Arruamento: 85.670,06 m²; 

2.4 – HORÁRIOS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.4.1 – As áreas supracitadas deverão ser limpas diariamente, das 6h às 22h, considerando a 
produtividade e frequência mínima especificada na planilha a seguir. 



 
 
 

BHTRANS – PP n.º 18/2017 – Anexo IB – Termo de Referência M
2
 Limpo – Página 2 de 11 

 

 ÁREAS 
ÁREA 

INTERNA 

ÁREA DE 
BANHEIROS 
PÚBLICOS 

ÁREA DE 
BANHEIRO

S ADM. 

ÁREA DE 
COZINHA 
E COPA 

ÁREA DE 
PLATAFORMA 

ÁREA DE PÁTIO, 
ESTACION. E 

ARRUAMENTO 

Horário de 
Limpeza 

Diariamente de 6h às 22h 

Produtividad
e 

550 a 650 500 a 600 500 a 600 500 a 600 1200 a 1800 2500 a 5000 

Frequência 1 12 6 2 1 1 

2.5 – LIMPEZA COM PARÂMETROS DE PRODUTIVIDADE POR M² 

2.5.1 – As áreas a serem consideradas para cada tipo de serviço correspondem às quantidades obtidas da 
projeção horizontal de cada ambiente, isto é, áreas de planta baixa. Para reforçar este conceito, a área a 
ser quantificada é a de piso, sem considerar as áreas verticais de paredes, portas, divisórias com vidros, 
cujos serviços estão contemplados nos itens correspondentes a limpeza dos pisos. 

2.5.2 – Os serviços serão executados pela Contratada nas áreas e de acordo com as frequências e demais 
informações constantes abaixo: 

a) ÁREA INTERNA – Características: Consideram-se como áreas internas, as áreas geralmente 
cobertas, sendo utilizadas como escritório administrativos, atendimento ao público e recreação dos 
funcionários e terceirizados incluído área envidraçada sem exposição à situação de risco e outros, 
excluindo-se as áreas de banheiros e cozinhas. 

b) ÁREA DE COZINHA E COPA – Características: são consideradas as áreas de cozinhas e copas 
os locais destinados para alimentação e processamento de alimentos dos funcionários da 
BHTRANS e terceirizados. 

c) ÁREA DE SANITÁRIO ADMINISTRATIVO – Características: são consideradas as áreas de 
banheiros para higiene pessoal dos empregados da BHTRANS e, ou terceirizados, sem acesso 
para o público da Estação. 

d) ÁREA DE SANITÁRIO PÚBLICO – Características: São consideradas as áreas de banheiros para 
higiene pessoal para todos os frequentadores da Estação. 

e) ÁREA DE PLATAFORMA – Características: consideram-se como área de plataforma onde os 
passageiros transitam, ou aguardam os coletivos localizadas nas Estações BHBUS, geralmente 
cobertas. 

f) ÁREA DE PÁTIO DE ARRUMAMENTO, ESTACIONAMENTO OU PÁTIO – Características: 
consideram-se como área de pátio, estacionamento e arrumamento aquelas áreas externas, 
geralmente descobertas, sendo utilizadas para depósitos de ônibus (locais nas Estações BHBUS 
destinadas ao aguardo dos ônibus, até o horário de se dirigirem às plataformas de ônibus, de 
forma a cumprir os horários de saídas de viagens de ônibus, estabelecidos pela BHTRANS), 
garagens, praças internas, quadras, áreas de estacionamento e vias internas à Estação. 

2.6 – Os Encarregados, relacionados no Anexo X “C”, deverão estar presentes nas unidades todos os dias 
da semana, das 06 às 22 horas, e ficarão distribuídos da seguinte forma: 

UNIDADE QUANTIDADE 

Estação BHBUS Diamante  Mínimo 16h/dia 

Estação BHBUS Venda Nova  Mínimo 16h/dia 

Estação de Integração São Gabriel  Mínimo 16h/dia 

Estação de Integração Vilarinho  Mínimo 16h/dia 

Estação de Integração Pampulha  Mínimo 16h/dia 

Estação BHBUS Barreiro  Mínimo 16h/dia 

Estação José Candido Mínimo 16h/dia 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão executados pela Contratada na seguinte frequência: 
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3.1 – DIÁRIA: 

a) Limpar e manter limpo, durante todo o período e frequência estabelecidos no item 2.4, 
utilizando os produtos adequados; 

b) Limpar todos os cinzeiros da empresa, deixando-os livres de tocos de cigarros, cinzas, e 
outros, efetuando sempre que necessária a troca da areia dos cinzeiros; 

c) Limpar e deixar livre de sujidade, manchas, e outros, todas as superfícies das mesas e 
cadeiras, inclusive pernas, pés, encostos, parte de baixo dos móveis citados e outras partes 
necessárias, utilizando produtos adequados à limpeza e conservação dos móveis; 

d) Manter todas as lixeiras, de todos os locais (escritórios, copas, cantinas, áreas externas, 
plataformas de ônibus, estacionamentos, banheiros, vistorias de ônibus, etc.), isentas de 
detritos, acondicionando-os em local indicado pela Contratante e substituindo os saco de lixo 
sempre que necessário; 

e) Deslocar os móveis pequenos de lugar (mesas, cadeiras, mesas de telefone, mesas de 
impressoras, pequenas caixas, etc), para que seja realizada a limpeza debaixo e atrás dos 
mesmos; 

f) Revisar todas as áreas administrativas internas, retirando o pó e as teias de aranha, dos tetos, 
das luminárias, ventiladores, balcão das recepções, armários, prateleiras, persianas, peitoris, 
caixilhos das janelas, extintores de incêndio, etc.; 

g) Limpar telefones com produto adequado, evitando fazer a limpeza de bocais (e outras partes 
manuseadas) com produtos alergênicos; 

h) Limpar CPU de computador com pano seco; 

i) Limpar e manter limpas as divisórias; 

j) Varrição de toda a área externa das unidades; 

k) Limpar as portas e batentes; 

l) Remover os capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza com vassoura e aspirador de pó; 

m) Lavar os bancos das plataformas das Estações, tendo o cuidado para não arranhar; 

n) Limpar os bebedouros, tendo o cuidado para não arranhá-los; 

o) Lavar as escadas de pedra das Estações; 

p) Varrição de todo o estacionamento ou pátio das unidades; 

q) As pilastras devem ser lavadas removendo pichações, sempre que necessário; 

r) Nas Estações deve ser utilizadas vassouras Mop em toda a extensão das plataformas de 
ônibus, quantas vezes forem necessárias; 

s) Lavar todas as plataformas e pistas de ônibus das Estações, de preferências nos horário fora 
do horário de pico das Estações, tomando o cuidado de economizar água; 

t) Retirar chicletes, balas ou qualquer outro material grudento dos pisos, utilizando equipamento 
apropriado, ressalto que existe um equipamento que faz este trabalho e que o volume este 
serviços em todas as Estações é muito grande; 

u) Limpeza de todos os tótens, quadros de aviso, quadros de maneira geral; 

v) Limpar todas as roletas das Estações; 

w) Varrer as escadas rolantes, utilizando vassoura piaçava e demais produtos ou equipamentos 
recomendados pelo fabricante; 

x) Limpar os guarda corpos das escadas rolantes utilizando produto indicado pelo fabricante (as 
escadas são de aço inox); 
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y) Limpar o interior dos elevadores, varrendo, aspirando e limpando os vidros e espelhos, tendo o 
cuidado para não arranhá-lo e utilizar produto indicado pelo fornecedor nas partes de aço inox; 

z) Limpar todos os espelhos dos apagadores e tomadas da empresa; 

aa) Passar pano úmido em todos os corrimãos (exceto da escada rolante); 

bb) O corrimão da escada rolante deve ser limpo com pano, a escada deve ser fechada, ligar a 
escada e colocar o pano até todo o corrimão rodar e ficar limpo; 

cc) Retirar os detritos dos estacionamentos, colocando-os em locais destinados pela Contratante; 

dd) Limpar e manter asseada as copas, refeitórios, cantinas e afins, sendo que a lavação deve ser 
realizada sempre que necessária, limpar ainda, as paredes azulejadas ou revestidas com 
cerâmicas; 

ee) Limpar e conservar limpo os balcões das copas, utilizando produtos adequados para a limpeza; 

ff) Limpar e higienizar as geladeiras e freezers da empresa; 

gg) Limpar e manter limpos as descargas dos banheiros, registros de água, torneiras, espelhos, 
espelhos de apagadores, maçanetas das portas, molas hidráulicas das portas, enfim, todos os 
acabamentos, utensílios e complementos dos banheiros;  

hh) Lavar bacias, assentos e pias com saneante domissanitário desinfetante, mantendo-os em 
adequadas condições de higienização durante todo o horário previsto de uso; 

ii) Efetuar a reposição de papel higiênico, sabonete, álcool em gel, papel toalha ou qualquer outro 
que utilize dispenser que se encontrar nos respectivos sanitários, durante todo o horário 
previsto para uso, citado no item 2.4. 

jj) Limpar os dispensers para papel toalha, papel higiênico e sabonete em espuma, tomando o 
cuidado para não arranhar os equipamentos; 

kk) Limpar os registros dos banheiros com produtos adequados; 

ll) Limpar espelhos e pisos dos sanitários com saneante domissanitário desinfetante, realizando a 
remoção de sujidades e outros contaminantes, mantendo-os em adequadas condições de 
higienização durante todo o horário previsto de uso; 

mm) Limpar e manter limpos e conservados os pisos e paredes azulejadas ou revestidas com 
cerâmicas dos banheiros. O mesmo procedimento dever ser adotado para as louças, pias, 
portas, espelhos e bancadas, deixando-os, inclusive, secos e livres de poças d’água; 

nn) Verificar se os banheiros estão com odor agradável, caso não estejam, verificar os motivos, 
utilizando sempre para finalização da limpeza, saneante domissanitário com odor agradável; 

oo) Limpar os registros das copas com produtos adequados; 

pp) Executar demais serviços necessários à frequência diária. 

3.2 – SEMANAL: 

a) Deslocar todos os móveis maiores (armários, arquivos, balcões, etc) de lugar, para que seja 
realizada a limpeza debaixo e atrás dos mesmos; 

b) Limpar e manter limpo todos os canos (água e esgoto) aparentes de toda a empresa; 

c) Desligar, descongelar e lavar interna e externamente todas as geladeiras da empresa; 

d) Limpar e deixar livre de sujidade todos os auto falantes da empresa; 

e) Retirar as grades das canaletas, varrer o local com vassoura piaçava, retirar todo o detrito do local, 
acondicionando-o em sacos de lixo; 
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f) Lavar e manter limpa todas as grades das unidades (grades de plataformas, de armários de 
produtos de limpeza, de gás, etc); 

g) Limpar as paredes da empresa, procedendo com a lavação sempre que necessária; 

h) Lavar o meio fio de todas as unidades, utilizar equipamento e produtos de limpeza, sempre que 
necessário;  

i) Espanar as persianas e painéis das janelas, quando necessário passar pano e ainda lavar quando 
necessário; 

j) Limpar e manter limpos todos os ventiladores da empresa, utilizando pano (serviço deve ser 
acompanhado da manutenção); 

k) Lavar e manter limpas as valas das vistorias da empresa, sendo que após a lavação o local não 
poderá ficar com poças d’água ou acúmulos de água; 

l) Limpeza de todos os vasos de plantas da empresa, não deixando água empoçada, solicitar ao 
jardineiro para colocar areia quando necessário; 

m) Lavar os pisos internos da empresa, utilizando máquinas, enceradeiras, ou outros equipamentos 
com a mesma função; 

n) Lavar todas as lixeiras. Caso as mesmas forem de madeira, deverá ser passado pano retirando 
toda a sujeira interna e externa; 

o) Remoção de ceras dos pisos utilizando discos e enceradeiras; 

p) Aplicar cera impermeabilizante no piso onde for indicado pela Contratante, seguida da aplicação 
do selador; 

q) Limpar / polir todos os metais, tais como: torneiras, válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc., 
com produtos adequados, procurando fazer uso de polidores de baixa toxidade ou atóxicos; 

r) Retirar o pó e resíduos dos quadros em geral; 

s) Limpar as pichações das paredes das Estações, pilastras, totens e outros, utilizando EPI e 
produtos adequados à remoção; 

t) Lavar os pisos internos das Estações, utilizando máquinas, enceradeiras, ou outros equipamentos 
com a mesma função, (este serviço deve ser feito após às 20 horas, nos fins de semana); 

u) Aplicar cera impermeabilizante no piso e pilastras onde for indicado pela Contratante, seguida da 
aplicação do selador; 

v) Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 

3.3 – QUINZENAL 

a) Jatear portas externas, de lojas das Estações, de entradas, de subestações, etc; 

b) Limpar os exaustores, utilizando vassoura pra retirar os detritos, não jogando água; 

c) Executar demais serviços considerados necessários à frequência quinzenal. 

3.4 – MENSAL 

a) Lavar as estruturas das Estações, utilizando andaime; 

b) Limpar e remover manchas de forros, paredes e rodapés; 

c) Remover o pó de cortinas e persianas, com equipamentos e acessórios adequados; 

d) Limpar as iluminações com pano seco, solicitar acompanhamento da manutenção da empresa; 

e) Executar demais serviços considerados necessários à frequência mensal. 

3.5 – TRIMESTRAL 
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a) Jatear as passarelas de acesso aos prédios, escadas, áreas de lanchonetes, quadras e 
estacionamentos; 

b) Jatear os espelhos que ficam nas plataformas de ônibus, nas Estações; 

c) Limpeza dos telhados, lavação com água; 

d) Limpar todas as luminárias por dentro e por fora, lâmpadas, aletas e difusores (serviço deve ser 
acompanhado da manutenção); 

e) Limpar as persianas com produtos, equipamentos e acessórios adequados e se necessário lavá-
las; 

f) Realizar tratamento dos pisos das plataformas das Estações; 

g) Executar demais serviços considerados necessários à frequência trimestral. 

3.6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os trapos e estopas contaminados nas atividades de polimento (ou que utilizem produtos considerados 
tóxicos) deverão ser segregados e ter destinação adequada. 

3.7 – UTILIZAÇÃO DA ÁGUA 

3.7.1 – A limpeza do arruamento somente será feita por meio de varredura e recolhimento de detritos, 
sendo expressamente vedada lavagem com água potável, exceto em caso que se confirme material 
contagioso ou outros que tragam dano à saúde. 

3.7.2 – A limpeza de passeios somente será feita por meio de varredura e recolhimento de detritos, ou por 
meio da utilização de baldes, panos molhados ou escovão, sendo expressamente vedada lavagem com 
água potável, exceto em caso que se confirme material contagioso ou outros que tragam dano à saúde. 

3.7.3 – Sempre que possível, será permitida lavagem com água de reuso ou outras fontes (águas de 
chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes 
bacteriológicos, minas e outros).      

4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

4.1 – A Contratada terá o prazo de até 10 (dez) dias, após a emissão da Ordem de Serviço, pela 
Contratante, para início da execução dos serviços. 

4.1.1 – O prazo descrito no item 4.1 poderá ser alterado após negociação entre as partes. 

4.2 – A Contratada deverá manter preposto em Belo Horizonte, com poderes para representá-la na solução 
de todos os problemas, controvérsias e encaminhamentos necessários à execução dos serviços, 
disponibilizando número de telefone fixo para atendimento 24 horas (vinte quatro) horas em qualquer dia 
da semana. 

5. UNIFORMES E EPI BÁSICOS 

5.1 – A responsabilidade de fornecimento e dimensionamento dos EPI será da Contratada.  

5.1.1 – Caso a Contratante verifique que algum funcionário não está fazendo uso do equipamento, poderá 
acionar a Contratada para sanar o problema imediatamente, sem prejuízo de eventual penalidade por 
inexecução parcial do contrato. 

5.2 – Todos os EPI deverão ter a comprovação e a certificação (CA) do Ministério do Trabalho, caso lhes 
sejam exigidas. 

5.3 – Deverá ser submetido à aprovação prévia da Gerência de Administração e Manutenção Predial – 
GEAMP um exemplar do conjunto de uniforme. 

5.3.1 – A GEAMP poderá, motivada e formalmente, reprovar o exemplar do conjunto de uniforme, devendo 
a Contratada apresentar novo modelo em até 3 (três) dias úteis. 

5.3.2 – O conjunto dos uniformes deve ser composto, semestralmente de 2 calças, 4 blusas, 1 calçado, 1 
agasalho de frio e 1 boné (quando necessário). 

5.3.2.1 – O agasalho de frio deverá ser fornecido a cada 24 (vinte e quatro) meses. 

6. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DOS SERVIÇOS 
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6.1 – Os serviços prestados pela Contratada serão medidos conforme Proposta Comercial – Anexo X com 
verificação da qualidade dos serviços prestados e do tempo de atendimento a Ordens de Serviço Emitidas. 

6.2 – Para medição da qualidade do serviço prestado, serão verificados pontualmente os descumprimentos 
e após a BHTRANS encaminhará documento para a Contratada, onde constará o descumprimento, 
conforme tabela de eventos a seguir:  

 
 

6.3 – Os eventos serão comunicados pela BHTRANS à Contratada em formulário próprio. 

6.4 – A Contratada terá prazo de 5 (cinco) dias úteis para manifestação de defesa quanto à notificação de 
evento. 

6.5 – Analisados todos os eventos ocorridos no mês, os que se configurarem de responsabilidade da 
Contratada serão glosados pela BHTRANS. O percentual glosado será sobre o valor mensal da 
contratação, conforme a especificidade do serviço realizado. 

7. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA  

7.1 – O período de apuração das áreas limpas corresponderá aos serviços executados entre o 16º (décimo 
sexto) dia do mês anterior e o 15º (décimo quinto) dia do mês corrente. 

7.2 – Após o término de cada período mensal, a Contratada elaborará relatório contendo os quantitativos 
totais mensais de cada um dos tipos de serviços efetivamente realizados. 

7.3 – As medições para efeito de pagamento serão realizadas de acordo com os seguintes procedimentos: 

7.3.1 – No 16º (décimo sexto) dia do mês em que foram prestados os serviços, a Contratada entregará 
relatório contendo os quantitativos totais mensais de cada um dos tipos de serviços realizados e os 
respectivos valores apurados. 

7.3.2 – A Contratante solicitará à Contratada, na hipótese de glosas e /ou incorreções de valores, a 
correspondente retificação da medição objetivando a emissão da Nota Fiscal/Fatura. 

7.3.2.1 – As glosas abatidas em uma fatura referem-se ao mês imediatamente anterior. 

7.3.3 – Serão considerados somente os serviços efetivamente realizados e apurados da seguinte forma: 
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a) O valor dos pagamentos será obtido mediante a aplicação dos preços unitários contratados às 
correspondentes quantidades de serviços efetivamente realizados em cada um dos ambientes, 
aplicando-se eventual desconto em função da pontuação obtida na tabela de glosas; 

b) A realização dos descontos indicados na alínea “a” não prejudica a aplicação de sanções à 
Contratada, por conta de não execução dos serviços. 

7.3.4 – Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados, a Contratante atestará a medição 
mensal, comunicando à Contratada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do relatório, 
o valor aprovado e autorizando a emissão da correspondente fatura, a ser apresentada em até 2 (dois) 
dias úteis, subseqüentes à comunicação dos valores aprovados. 

7.3.5 – As faturas deverão ser emitidas pela Contratada, contra a Contratante e apresentadas à Gerência 
de Administração e Manutenção Predial – GEAMP, da Contratante. 

8. PARÂMETROS USADOS NA CONSTRUÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DO METRO QUADRADO 

8.1 – Para composição dos valores unitários na metodologia do m² limpo foram considerados parâmetros 
do “Estudos de Contratação de Empresa para prestação de serviços de limpeza na modalidade m²” da 
Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Administrativa, da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte, assim como a experiência acumulada da BHTRANS na utilização destes 
serviços 

8.2 – O parâmetro de Dimensionamento de produtividade por faxineiro em jornada de 220 horas mensais, 
para fim de composição de preços foi de: 

a) Área Interna = 550m² a 650m²; 

b) Área de Sanitário Administrativo = 500 m² a 600 m²; 

c) Área de Sanitário Público = 500 m² a 600 m²; 

d) Área de Cozinha = 500 m² a 600 m²; 

e) Área de Plataforma = 1.200 m² a 1.800 m²; 

f) Pátio, Estacionamento ou Arruamento = 2.500 m² a 5.000 m². 

8.3 – A Contratada poderá utilizar de técnicas e tecnologias em equipamentos, ferramentais e demais 
insumos, além de métodos e movimentos que permitem reduzir a necessidade de esforços físicos dos 
profissionais, de forma a aumentar a eficiência e, conseqüentemente, produtividade nas atividades, desde 
que em observância à legislação trabalhista, qualidade de serviço e princípios vantajosos a Contratante. 

8.4 – Para composição dos custos relativos à material de limpeza, foi utilizada proporção de 12,5% (doze 
vírgula cinco por cento) do custo da mão de obra. 

9. RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO 

9.1 – Deverão ser fornecidos rádios de comunicação para os encarregados, sendo 1 (uma) unidade, para 
cada encarregado e 1 (um) rádio para cada local de prestação dos serviços, descritos no subitem 2.2. 

9.2 – Os rádios propostos deverão ter características técnicas e funcionais, no mínimo, similares ou 
equivalentes a especificação abaixo, para que possam cumprir os objetivos de operação. 

9.2.1 – Os rádios deverão ter 16 canais, 2 botões programáveis, CSQ / PL / DPL (Código que ajuda 
eliminar interferência de outro sistema de rádio), bloqueio de canal ocupado, canal exclusivo de recepção, 
chamada seletiva (envio / recepção), compressão de voz (x-pand T), transmissão interna ativada por voz 
(vox), eliminação de canal ruidoso, alerta de chamada (envio / recepção), verificação do radio (recepção), 
inibição seletiva do rádio (recepção), limitador de tempo de transmissão, PTT-ID (envio / recepção), 
repetidor / comunicação direta, varredura de dupla prioridade, sinalização MDC-1200 (envio / recepção), 
sinalização Quick-call ll (envio / recepção), sinalização DTMF (envio), faixa de frequência UHF (438-470 
MHZ ) e VHF (136-174 MHZ ), 4-5 W de potência de saída, bateria de li-on 1600mAh, carregador de 
baterias. 

10. ARMÁRIOS TIPO ESCANINHO 

10.1 – Deverá ser fornecido para todos os funcionários que prestarão serviços ao contrato, armário tipo 
escaninho, individual. 
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10.2 – O local onde deverão ficar os escaninhos será determinado pela GEAMP da BHTRANS. 

11. SALÁRIO NORMATIVO 

Será tomado por base o valor do salário normativo da categoria profissional, estipulado por meio de 
Convenção Coletiva, Acordo Coletivo ou Dissídio Coletivo de Trabalho da respectiva categoria. 

12. USO RACIONAL DA ÁGUA 

12.1 – A Contratada deverá: 

a) Capacitar seu pessoal quanto ao uso adequado da água. Os conceitos poderão ser repassados 
para equipe por meio de multiplicadores; 

b) Adotar medidas para se evitar o desperdício de água tratada; 

c) Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, onde encarregados 
devem atuar como facilitadores das mudanças de comportamento de empregados da Contratada; 

d) Sempre que possível, utilizar-se de equipamento de limpeza com jatos de vapor de água saturada 
sob pressão. Trata-se de alternativa de inovação tecnológica cuja utilização será precedida de 
avaliação pela Contratante das vantagens e desvantagens. Em caso de utilização de lavadoras, 
sempre adotar as de pressão com vazão máxima de 360 litros/hora; 

e) Ter critérios para aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do 
consumo de água. 

13. USO RACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA 

13.1 – A Contratada deverá: 

a) Adquirir produtos e equipamentos que apresentem eficiência energética e redução de consumo; 

b) Comunicar à BHTRANS sobre equipamentos com mau funcionamento ou danificados como 
lâmpadas queimadas ou piscando, zumbido excessivo em reatores de luminárias e mau 
funcionamento de instalações energizadas; 

c) Realizar verificações e, se for o caso, manutenções periódicas nos seus aparelhos elétricos. Evitar 
ao máximo o uso de extensões elétricas; 

d) Repassar aos seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de 
energia fornecidas pela BHTRANS. 

14. SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 

14.1 – Ter preferência para aquisição e uso de produtos biodegradáveis. 

14.2 – Utilizar racionalmente os saneantes domissanitários cuja aplicação nos serviços deverá observar 
regra basilar de menor toxidade, livre de corantes e redução drástica de hipoclorito de sódio. 

14.3 – Manter critérios de qualificação de fornecedores levando em consideração as ações ambientais por 
estes realizadas. 

14.4 – Observar, rigorosamente as orientações da ANVISA, quando da aplicação e/ou manipulação de 
detergentes e seus congêneres, no que se refere ao atendimento das prescrições do artigo 44, da Lei nº. 
6.360 de 23 de setembro de 1976 e do artigo 67, do Decreto nº. 79.094 de 05 de janeiro de 1977, as 
prescrições da Resolução Normativa nº. 1, de 25 de outubro de 1978, cujos itens de controle e fiscalização 
por parte das autoridades sanitárias e da Contratante, são os Anexos da referida Resolução: ANEXO I - 
Lista das substâncias permitidas na Elaboração de Detergentes e demais Produtos Destinados à Aplicação 
em objetos inanimados e ambientes; ANEXO II - Lista das substâncias permitidas somente para entrarem 
nas composições de detergentes profissionais; ANEXO III - Especificações e; ANEXO IV - Frases de 
Advertências para Detergentes e seus Congêneres. 

14.5 – Fornecer saneantes domissanitários devidamente registrados no órgão de vigilância sanitária 
competente do Ministério da Saúde (artigos 14 e 15 do Decreto 79.094, de 05 de janeiro de 1997, que 
regulamenta a Lei 6.360, de 23 de setembro de 1976). 

14.6 – Não se utilizar na prestação dos serviços, conforme Resolução ANVISA RE nº. 913, de 25 de junho 
de 2001, de saneantes domissanitários de Risco I, listados pelo art. 5.º da Resolução 336, de 30 de julho 
de 1999. 
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14.7 – Fica terminantemente proibida a aplicação de saneantes domissanitários fortemente alcalinos 
apresentados sob a forma de líquido premido (aerossol), ou líquido para pulverização, tais como produtos 
para limpeza de fornos e desincrustação de gorduras, conforme Portaria DISAD – Divisão Nacional de 
Vigilância Sanitária nº. 8, de 10 de abril de 1987. 

14.8 – Observar a rotulagem quanto aos produtos desinfetantes domissanitários, conforme Resolução 
RDC nº. 174, de 08 de julho de 2003, e os Anexos 4 e 5 da Portaria 321/MS/SNVS, de 08 de agosto de 
1997. 

14.9 – Somente aplicar saneantes domissanitários cujas substâncias tensoativas aniônicas, utilizadas em 
sua composição sejam biodegradáveis, conforme disposições da Portaria nº. 874, de 05 de novembro de 
1998, que aprova o Regulamento Técnico sobre Biodegradabilidade dos Tensoativos Aniônicos para 
Produtos Saneantes Domissanitários; em face da necessidade de ser preservada a qualidade dos recursos 
hídricos naturais, de importância fundamental para a saúde; necessidade de evitar que a flora e fauna 
sejam afetadas negativamente por substâncias sintéticas; atual estágio de conhecimento do grau de 
biodegradabilidade das substâncias tensoativas aniônicas. 

14.10 – Considera-se biodegradável a substância tensoativa susceptível de decomposição e 
biodegradação por microorganismos; com grau de biodegradabilidade mínimo de 90%; fica definido como 
referência de biodegradabilidade, para esta finalidade, específica o n-dodecilbenzeno sulfonato de sódio. A 
verificação da biodegradabilidade será realizada pela análise da substância tensoativa aniônica utilizada na 
formulação do saneante ou no produto acabado; 

14.11 – Quando da aplicação de álcool, deverá se observar a Resolução RDC nº. 46, de 20 de fevereiro de 
2002 que aprova o Regulamento Técnico para o álcool etílico hidratado em todas as graduações e álcool 
etílico anidro. 

14.12 – É terminantemente proibida a aplicação de produtos que contenham o Benzeno, em sua 
composição, conforme Resolução - RDC nº. 252, de 16 de setembro de 2003, em face da necessidade de 
serem adotados procedimentos para reduzir a exposição da população face aos riscos avaliados pela 
IARC - International Agency Research on Cancer, Agência de pesquisa referenciada pela OMS - 
Organização Mundial de Saúde, para analisar compostos suspeitos de causarem câncer, e a 
categorização da substância como cancerígena para humanos; necessidade de resguardar a saúde 
humana e o meio ambiente e considerando os riscos de exposição, incompatível com as precauções 
recomendadas pela Lei nº. 6.360, de 23 de setembro de 1976, Decreto nº. 79.094, de 5 de janeiro de 1977 
e a Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990, face aos riscos oferecidos. 

14.13 – Fica proibida a aplicação de saneantes domissanitários que apresentem associação de inseticidas 
a ceras para assoalhos, impermeabilizantes, polidores e outros produtos de limpeza, nos termos da 
Resolução Normativa CNS n° 01, de 04 de abril de 1979. 

14.14 – Os produtos químicos relacionados pela Contratada, de acordo com sua composição, fabricante e 
utilização, deverão ter registro no Ministério da Saúde e serem comprovados mediante apresentação de 
cópia reprográfica autenticada (frente e verso) do Certificado de Registro expedido pela Divisão de 
Produtos (DIPROD) e/ou Divisão de Produtos Saneantes Domissanitários (DISAD), da Secretaria Nacional 
de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. 

14.15 – Recomenda-se que a Contratada utilize produtos detergentes de baixas concentrações e baixos 
teores de fosfato. 

14.16 – Apresentar ao Contratante, sempre que solicitado, a composição química dos produtos, para 
análise e precauções com possíveis intercorrências que possam surgir com empregados da Contratada, ou 
com terceiros. 

15. POLUIÇÃO SONORA 

Para os equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento, a Contratada deverá observar a 
necessidade de Selo Ruído, como forma de indicação do nível de potência sonora, medido em decibel - 
Db(A), conforme Resolução CONAMA nº. 020, de 07 de dezembro de 1994, em face de o ruído excessivo 
causar prejuízo à saúde física e mental, afetando particularmente a audição; a utilização de tecnologias 
adequadas e conhecidas permite atender às necessidades de redução de níveis de ruído. 

16. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O CONTRATO 

16.1 – O fiscal do Contrato deverá exigir da Contratada os seguintes documentos, dentre outros previstos 
no Edital:  
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I - No início da prestação de serviços e ao longo da execução do Contrato:  

a) Documentação necessária para o registro no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores- 
SUCAF, atualizada; 

b) Cópia do Atestado de Saúde Ocupacional – ASO;  

c) Comprovação de recolhimento da garantia de que trata o art. 16 deste Decreto, no percentual 
estabelecido no Edital;  

d) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com as devidas anotações;  

e) Cópia da Ficha de Registro dos Empregados devidamente preenchida;  

f) Cópia do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho da categoria profissional;  

g) Ficha de Entrega de Equipamento de Proteção Individual- EPI ou coletiva, se o serviço exigir;  

h) Comprovação do cumprimento das demais obrigações trabalhistas e previdenciárias, nos termos 
da legislação pertinente. 

II - Mensalmente, até o 25º (vigésimo quinto) dia de cada mês:  

a) Cópia das folhas de pagamento do mês anterior, legíveis e em ordem alfabética com os 
respectivos comprovantes de crédito bancário; 

b) Cópia da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à 
Previdência Social – GFIP – completa, gerada por intermédio do Sistema Empresa de 
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – SEFIP, contendo a Relação de 
Empregados – RE, Relação Tomador/Obra – RET, comprovante de declaração à Previdência 
Social e o protocolo de conectividade de envio;  

c) Comprovante de compra e entrega de cesta básica, vale transporte, vale refeição ou alimentação, 
quando tais benefícios forem diretamente prestados aos empregados;  

d) Cópia da relação analítica da folha de pagamento dos profissionais referente ao mês anterior;  

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego;  

f) Cópia da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT;  

g) Comprovação de demais obrigações trabalhistas e previdenciárias previstas na legislação 
pertinente.  

16.1.1 – Os documentos previstos nas alíneas “a” e “b” do inciso II do subitem 16.1 deverão ser 
apresentados em cópia autenticada ou em cópia simples, acompanhada dos originais, para autenticação 
pelo fiscal do Contrato.  

16.1.2 – Quaisquer irregularidades constatadas nos documentos previstos nos incisos I e II do subitem 
14.1 deverão ser imediatamente informadas ao gestor do contrato para a adoção das providências 
cabíveis. 

16.1.3 – São consideradas faltas graves, passíveis de aplicação das penalidades previstas nos incisos II, 
III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, podendo, ainda, dar 
ensejo à rescisão do contrato, nos termos do Decreto nº 15.113/13, as seguintes condutas:  

a) Não recolhimento das contribuições sociais da Previdência Social e do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço – FGTS aos empregados que estejam atuando para o atendimento do objeto do 
Contrato;  

b) Não pagamento, pela contratada, do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação aos 
empregados que estejam atuando para o atendimento do objeto do contrato, no dia previamente 
fixado.  

16.1.4 – A Administração Pública deverá informar ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal 
qualquer irregularidade constatada no recolhimento das contribuições previdenciárias dos empregados que 
estejam atuando para o atendimento do objeto do Contrato. 

17. DEMAIS DISPOSIÇÕES 

As demais condições encontram-se definidas no Edital e seus Anexos. 
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ANEXO II 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MICROCOMPUTADOR 
(Este Anexo contém 8 páginas incluindo esta capa) 
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Descrição / Especificação Técnica 
1  PLACA MÃE E MICROPROCESSADOR 

 1.01 

Microcomputador com 01 (um) microprocessador de dois núcleos ou superior, (com dissipador e cooler 
apropriados) baseado em tecnologia de 32 e 64 bits. 
 
Para microprocessadores INTEL (terceira ou quarta geração), com tecnologia core I3 ou I5 ou superior: 
• Frequência de operação interna de 2.0 GHz ou superior; 
• Memória cache de 3 MB ou superior.  
ou 
Para microprocessadores AMD com tecnologia Phenom II ou A10, quatro núcleos ou superior: 
• Frequência de operação interna de 3.0 GHz ou superior; 
• Memória cache L2 de 4 MB ou (L2 + L3) de 8 MB ou superior. 

 1.02 Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots, sendo 1 (um) slot PCI e 1 (um) slot PCI-E 16x. 

 1.03 
A placa mãe (Motherboard) deverá possuir a tecnologia Dual Channel ou superior para as memórias e 
suportar, no mínimo, a instalação de 2 (dois) módulos de memória. A placa mãe deverá suportar, no 
mínimo, 8GB de memória. 

 1.04 Deverá ser instalado na placa mãe 2 (dois) módulos memória RAM, DDR3 ou superior, velocidade 
(frequência) 1333 MHz ou superior, de 2GB, totalizando 4GB de memória. 

 1.05 A Placa-mãe (Motherboard) deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, não sendo aceito a 
utilização de placas de livre comercialização no mercado. 

 1.06 

A BIOS deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador ou ter direitos copyright sobre essa BIOS, 
neste caso deverá ser comprovada através de atestado(s) fornecido(s) pelo fabricante da BIOS, não 
sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas. 
 
A BIOS deverá ser implementada em "flash memory", em idioma Inglês ou Português, e deve ser 
atualizável sem troca do chip. 
 
As atualizações da BIOS, quando necessárias, devem ser disponibilizadas no site do fabricante. 

 1.07 
A Placa Mãe deverá possuir Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versao 1.2 ou superior, 
integrado (on board, deverá fazer parte do projeto original da placa-mãe). Deverá ser oferecido software 
para implementação dos recursos do TPM. 

 1.08 Os componentes (chipset e BIOS) da placa mãe (Motherboard) deverão suportar a tecnologia de 64 bits. 

 1.09 Todo o conjunto da placa mãe (processador, BIOS, CHIPSET) deverá suporta o recurso de virtualização 
de PC. 

 1.10 Mínimo de 2 (duas) Interfaces SATA II ou SATA III. 
Mínimo de 6 (seis) interfaces USB instaladas, sendo 2 (duas) na parte frontal do equipamento. 
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2  UDR - UNIDADE DE DISCO RÍGIDO 

 2.01 
O Microcomputador deverá ser entregue com, no mínimo, 01 (uma) unidade de disco rígido, SATA II ou 
SATA III, velocidade mínima de 7200 rpm, buffer mínimo de 8 MB, com capacidade de armazenamento 
de  320 GB (trezentos e vinte Gigabytes) ou superior. 

3  ADAPTADOR / MONITOR DE VÍDEO 

 3.01 

Controladora de vídeo on board ou off board, com recursos gráficos de aceleração, recursos 3D e 
memória de vídeo de no mínimo 128 MB. A controladora de vídeo deverá possuir, no mínimo, 1 (uma) 
interface de saída do sinal de vídeo, sendo: 
 
• 1(um) conector VGA (D-SUB15) ou DVI ou HDMI. 

 3.02 

Monitor padrão LCD ou LED, colorido, tamanho mínimo de 18,5” (dezoito e meia polegadas) com 
configuração via OSD, com as seguintes características: 
 

• Resolução gráfica mínima de 1366 x 768 ppp; 
• Tempo de resposta máximo de 5ms; 

• Contraste mínimo de 3000:1 (DC - dinâmico) ou 500:1 (típico - estático); 
• No mínimo, 01 (uma) Interface de entrada do sinal de vídeo, padrão VGA (D-SUB15) ou DVI ou HDMI;
• Deverá ser fornecido cabo de sinal de vídeo para conexão com microcomputador; 

• Cabo de alimentação de energia elétrica com plugue no novo padrão Brasil (norma ABNT NBR 
14136). 

 
O monitor deverá acompanhar as características de acabamento/design (padrão de cor, etc.) do gabinete 
principal (microcomputador).  

É desejável que o monitor seja do mesmo fabricante do microcomputador com projeto único de 
arquitetura do computador e seus componentes. Se não for o caso, poderão ser fornecidos monitores 
produzidos em regime de OEM para o fabricante do microcomputador. 

4  TECLADO E MOUSE 

 4.01 Teclado com interface PS2 ou USB, padrão ABNT2, com no mínimo 105 Teclas padrão, sendo obrigatório 
“Ç”. 

 4.02 Mouse óptico, interface PS2 ou USB, com resolução mínima de 400 dpi, mínimo de dois botões mais 
Scroll. Deverá acompanhar MOUSE PAD. 

 4.03 
Teclado e mouse deverão acompanhar as características de acabamento/design (padrão de cor, etc.) do 
gabinete principal. Os dispositivos teclado e mouse devem ser do mesmo fabricante do microcomputador 
ou fornecidos em regime de O&M para o fabricante do microcomputador. 

5  ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 

 5.01 

O microcomputador deverá possuir, no mínimo, 01 (uma) interface Gigabit Ethernet IEEE 802.2 e 802.3, 
compatibilidade com os padrões 10BaseT, 100BaseT e 1000BaseT, com conector RJ-45, 
indicação visual de atividade através de led. Deverão ser fornecidos drivers para os sistemas 
operacionais, conforme item 9 desta Especificação Técnica. 
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6  ADAPTADOR DE REDE WIRELESS 

 6.01 

Adaptador (placa) para comunicação wireless spread spectrum 802.11, b/g/n - 150Mpbs, operando na 
frequência de 2.4 GHz, e com as seguintes características: 
 
• Operar nas seguintes frequências e canais de acordo com o FCC: 2.412 a 2.462 GHz em 11 canais. 
• Deverão ser implementadas as seguintes técnicas de modulação: 

• Para 802.11g : OFDM (Orthogonal Frequency Division Modulations): BPSK (Binary Phase Shift 
Keying),QPSK (Quadrature Phase Shift Keying),16QAM (Quadrature Amplitude Modulation) e 
64QAM. 

• Para 802.11b : DSSS (Direct Sequency Spread Spectrum): DBPSK (Direct Binary Phase Shift 
Keying),DQPSK (Direct Quadrature Phase Shift Keying),CCK (Complementary Code Keying. 

• Protocolo de acesso ao meio: CSMA/CA com ACK. 
• Potência mínima de saída:  

• Para 802.11g: 32mW (15dBm). 
• Para 802.11b: 32mW (15dBm).  

• Deverá estar disponível as seguintes taxas de transmissão com chaveamento automático:  
• No modo 802.11g: 54,48,36,24,18,12,9 e 6Mbps; 
• No modo 802.11b: 11,5.5,2 e 1Mbps; 
• No modo 802.11n: 150 Mbps. 

• Suportar modo de operação ad-hoc e infraestrutura. 
• Implementar as seguintes opções de segurança: 
• Criptografia WEP (Wired Equivalent Privacy) com chaves de 64 e 128bits, WPA (Wi-Fi Protected 

Access) e WPA2 AES (Advanced Encryption Standard). 
• Autenticação WPA PSK. 
• Autenticação WPA - 802.1x como Cliente de um Servidor Radius. 
• Autenticação EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS. 

• As opções de segurança AES, EAP-PEAP e EAP-TLS devem estar disponíveis para todos os 
sistemas operacionais relacionados no item 10 desta especificação técnica. 

 6.02 Possuir chipset compatível com os sistemas operacionais relacionados no item 10 desta especificação 
técnica.  

 6.03 O aplicativo de configuração do adaptador deverá possuir a capacidade de definição de perfil por 
conexão. 

 6.04 Driver compatível com os sistemas operacionais relacionados no item 10 desta especificação técnica.  

 6.05 Deverá permitir o carregamento do suporte a rede em tempo de inicialização (boot), sem que este serviço 
seja interrompido no login do usuário. 

 6.06 
O adaptador deverá possui: 
• Selo WI-FI, garantindo a interoperabilidade com equipamentos certificados de outros fabricantes. 
• Homologação da ANATEL. 

7  DISPOSITIVO MULTIMIDIA 

 7.01 Som onboard (placa mãe), conectores para entrada e saída de áudio estéreo. 

8  UNIDADE DE DVD-RW 

 8.01 Unidade óptica interna leitora e gravadora de DVD/CD, dual layer, compatível com discos de 120 mm de 
diâmetro. 
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9  GABINETE, FONTE E ACESSÓRIOS 

 9.01 
Gabinete do tipo torre ou desktop ou small form factor, que permita sua abertura sem uso de ferramentas 
(tool less) e leds na sua parte frontal para indicar se o computador está ligado e se há acesso ao disco 
rígido. 

 9.02 Baias internas ao gabinete: no mínimo 1 (uma) de 3 ½”. 

 9.03 Baias externas de acesso frontal: no mínimo 1 (uma) de 5 ¼”. 

 9.04 
Alimentação através de fonte interna, chaveada e bivolt, com ventilação própria; tensão de 110-
220VCA(+/-4%) e freqüência de 60Hz. A fonte de alimentação deverá suportar todos os dispositivos 
instalados oferecendo ainda margem para suporte a futuras expansões do hardware. 

 9.05 A fonte do microcomputador deverá ser auditada e possuir certificado 80 Plus, com eficiência típica mínima 
de 83%, comprovado com o certificado do site www.80plus.org. 

 9.06 Cabo de alimentação de energia elétrica com plugue no novo padrão Brasil (norma ABNT NBR 14136). 

10  SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVO 

 10.01 

O equipamento deverá ser compatível com o seguinte sistema operacional: 
 

• Sistema Operacional Microsoft® Windows 7 Professional ou Windows 8 Pro. 
 
O equipamento ofertado deverá constar na lista de compatibilidade de hardware (HCL) do fabricante e/ou 
distribuidor do sistema operacional ofertado. 

 10.02 

 
O equipamento deverá ser fornecido com os seguintes SOFTWARES LICENCIADOS E PRÉ-
INSTALADOS: 
 

•  Sistema Operacional Microsoft® Windows 7 Professional ou Windows 8 Pro, versão 64 bits, idioma 
português (Brasil) ou edição professional atualizada equivalente; 

• Deverá ser fornecido o pacote de aplicativos Microsoft® Office 2013 com os aplicativos Word, Excel, 
PowerPoint, OneNote, Outlook, o office pode ser ofertado nas edições Home & Business ou 
Professional ou Standard ou Professional Plus, idioma português (Brasil), com todas as atualizações 
até a data da contratação; 

• O Sistema operacional deverá ser fornecido já licenciado e pré-instalado com todos os drivers de 
todos os dispositivos exigidos nesta especificação técnica. Todos os dispositivos deverão estar em 
funcionamento. 
 

Deverão ser disponibilizados (entregues) os seguintes itens: 

• LICENÇAS DE USO com sua respectiva chave do produto (Product Key) referente ao sistema 
operacional Windows fornecido; 

• Mídia original Microsoft® do sistema operacional Windows ou mídia de recuperação do sistema 
(recovery) do fabricante do equipamento com o sistema operacional ou possibilitar ao contratante o 
direito de baixar (download) os arquivos de instalação do sistema operacional no sítio (site) oficial da 
Microsoft®; 
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• LICENÇAS DE USO com sua respectiva chave do produto (Product Key) referente ao pacote de 
aplicativos Microsoft® Office 2013; 

• Mídia original da Microsoft® com o pacote de aplicativos Office 2013 ou mídia de recuperação do 
sistema (recovery) do fabricante do equipamento com o pacote office ou possibilitar ao contratante o 
direito de baixar (download) no sítio (site) oficial da Microsoft® os arquivos de instalação do pacote de 
aplicativos Office 2013 contratado. 

 
As licenças de uso do sistema operacional Microsoft® Windows e do pacote Microsoft® Office 2013
deverão estar descritas na Nota Fiscal. 
 
 
Caso as licenças do Microsoft® Windows e/ou Microsoft® Office 2013 sejam OEM as mesmas poderão 
ser declaradas como  itens fornecidos como partes integrantes do microcomputador. 
 
Caso as licenças do Microsoft® Windows e/ou Microsoft® Office 2013 não sejam OEM, as mesmas 
deverão estar descritas na Nota Fiscal como itens distintos do microcomputador. 
 

 10.03 

Deverá ser fornecida no mínimo 1 (uma) licença Microsoft Windows Server Client Acess License - CAL 
Device 2012 Sngl (Part Number R18-04301 - WinSvrCAL 2012 SNGL MVL DvcCAL) ou a última versão 
disponível no mercado para cada microcomputador. 
 
As licenças de uso do software Microsoft Windows Server Client Acess License - CAL Device 2012 Sngl 
deverão ser descritas na Nota fiscal como itens distintos do microcomputador. 

11  MANUAIS E DRIVERS PARA CONFIGURAÇÃO DO HARDWARE 

 11.01 

Deverá ser entregue documentação técnica completa emitida pelo fabricante do microcomputador 
contratado, contendo suas respectivas especificações e configurações.  

Deverão ser fornecidos todos os drivers de instalação e configuração dos dispositivos ou fornecer mídia 
recovery do fabricante do equipamento com os mesmos ou ainda possibilitar ao contratante o direito de 
baixar (download) os arquivos (drivers ou mídia de recovery) no site fabricante do equipamento. 

Todos os drivers deverão ser compatíveis com os sistemas operacionais relacionados no item 10. 

12  GARANTIA 

 12.01 Garantia do fabricante, “ON SITE”, mínima de 3 (três) anos para todos os equipamentos ofertados.  

 12.02 

Durante o período de garantia, a contratada deverá responsabilizar-se pela correção das falhas que forem 
detectadas no hardware do microcomputador ofertado, sem quaisquer ônus adicionais para a contratante. 
 
O reparo de partes e peças defeituosas deverá ser realizado em até 2 (dois) dias úteis após a abertura de 
chamado para suporte/manutenção pela contratante, sempre observando o horário normal de expediente 
de 08:00 às 17:00 horas. 
 
Caso o equipamento ou algum de seus componentes tenha que ser retirado do local de instalação para 
reparo externo ou o tempo de reparo exceda a 2 (dois) dias úteis, a contratada deverá efetuar a imediata 
substituição do  equipamento ou componente defeituoso por outro equivalente, com a mesma ou superior 
configuração. 
 
Caso o equipamento ou componente retirado para reparo externo não seja devolvido em até 30 (trinta) 
dias corridos, a contratada deverá substituir o equipamento ou componente defeituoso, sem qualquer 
ônus para a contratante, por um equipamento ou componente novo, sem uso anterior, com a mesma ou 
superior configuração. Esta substituição deverá ser feita no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, após 
manifestação formal da contratante. 



PRODABEL 

Especificação Técnica para Aquisição 
 

Microcomputador - TIPO 1 
 

(Microprocessador com freq. mínima de 2.0GHz, 4GB de RAM, HD 320GB, DVD-RW,  
Monitor de 18,5 pol. ou superior, Sist. Op. Windows - 64 bits e Msoffice) 

 

Prodabel – Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A 
DT-PB – Diretoria de Tecnologia e Infraestrutura 

SST-PB – Superintendência de Serviços, GSST - Gerência de Serviços 
Decreto nº 10.710 de 28/06/2001, Art. 37, inciso IV e Art. 39, publicado em 29/06/2001, DOM - Nº: 1405 

 
Versão: 2.9               Data de Publicação: 10/09/2013           Validade desta Especificação: 180 dias 

Página 6 de 7 

 

 12.03 

Durante o período de garantia, a contratada deverá substituir o equipamento ou componente por outro 
novo, sem uso anterior, sem qualquer ônus para a contratante, com a mesma ou superior configuração, 
quando apresentar o mesmo defeito por 3 (três) vezes consecutivas em um período de 30 (trinta) dias 
corridos. Esta substituição deverá ser feita no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, após a solicitação 
formal de parte da contratante. 

13  DO PROPONENTE 

 13.01 

O proponente deverá apresentar, na proposta, declaração contendo as seguintes informações: 
• marca e modelo do microcomputador ofertado; 
• marca, potência e modelo da fonte de alimentação;  
• marca e modelo da placa mãe ofertada; 
• marca e modelo (identificação do processador) e frequência do microprocessador ofertado; 
• marca e modelo do disco rígido (HD) ofertado; 
• marca e modelo da placa de rede Wireless ofertada; 
• marca e modelo do monitor ofertado; 
• informar qual a modalidade de licenciamento do sistema operacional (Open - Volume ou FPP - box 

ou OEM ou outras) ofertado; 
• informar a edição do aplicativo Microsoft® Office 2013 (Home & Business ou Professional ou 

Standard ou Professional Plus) ofertado; 
• informar qual a modalidade de licenciamento do aplicativo Microsoft® Office 2013 (Open - Volume ou 

FPP - box ou OEM ou outras) ofertado. 

 13.02 O proponente deverá apresentar, na proposta, declaração informando que os equipamentos ofertados são 
novos e estão em fase normal de fabricação. 

 13.03 

O proponente deverá apresentar, na proposta, declaração informando que possui ou disponibilizará 
infraestrutura na Região Metropolitana de Belo Horizonte, caso venha a ser contratado, ou indicando 
representante credenciado pelo fabricante do equipamento situado na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, para prestação dos serviços de assistência técnica requeridos para atendimento da garantia 
prevista nesta especificação técnica. 

 13.04 O proponente deverá apresentar, na proposta, documentação técnica do microcomputador, em língua 
portuguesa ou inglesa, emitida pelo fabricante do equipamento ofertado. 

 13.05 

O proponente deverá apresentar, na proposta, declaração ou certificado que comprove a segurança física 
e elétrica de operação do equipamento ofertado, conforme estabelecido pelo INMETRO/UC, com 
referência à norma ISO IEC-60950 (segurança elétrica) ou equivalente Underwrites Laboratories (UL) ou 
normas equivalentes de entidades credenciadas e habilitadas para tal. 

 
Será aceito documentação que comprove que o equipamento ofertado foi devidamente auditado e possui 
compatibilidade/aderência com a norma ISO IEC 60950 (segurança elétrica) ou normas equivalentes. 



PRODABEL 

Especificação Técnica para Aquisição 
 

Microcomputador - TIPO 1 
 

(Microprocessador com freq. mínima de 2.0GHz, 4GB de RAM, HD 320GB, DVD-RW,  
Monitor de 18,5 pol. ou superior, Sist. Op. Windows - 64 bits e Msoffice) 

 

Prodabel – Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A 
DT-PB – Diretoria de Tecnologia e Infraestrutura 

SST-PB – Superintendência de Serviços, GSST - Gerência de Serviços 
Decreto nº 10.710 de 28/06/2001, Art. 37, inciso IV e Art. 39, publicado em 29/06/2001, DOM - Nº: 1405 

 
Versão: 2.9               Data de Publicação: 10/09/2013           Validade desta Especificação: 180 dias 
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14  DISPOSIÇOES FINAIS 

 14.01 

Por ocasião de cada entrega, a contratada deverá também fornecer uma relação/listagem com
informações básicas sobre dos equipamentos entregues, contendo, pelo menos, os seguintes dados, por 
equipamento:  

• marca, modelo e número de série de fabricação da CPU (gabinete) com sua respectiva chave 
(Product Key) da licença de uso do sistema operacional Windows e do Microsoft Office; 

• marca, modelo e número de série de fabricação do monitor; 

• período de garantia; 

• número e data de emissão da nota fiscal; 

• nome e telefone da(s) empresa(s) credenciada(s) pelo fabricante dos equipamentos para prestar 
manutenção (assistência técnica), situada na região metropolitana de Belo Horizonte. 

 
 
 

Responsável Técnico: 
 

  
 
 
 
 

Gestor: 
 

Marconi Oliveira Campos  -  Mat. 01869-1 
 

SST-PB - Superintendência de Serviços, 
GSST - Gerência de Serviços 

 
 



 

BHTRANS – PP n.º 18/2017 – Anexo III – Termo de Visita Técnica – Página 1 de 1 

ANEXO III 

TERMO DE VISITA TÉCNICA 
 

 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 18/2017 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE: 
 
 
Empresa:  _________________________________________________________ 
 
Telefone:  _____________________________ 
 
Fax:      _____________________________ 
 
Pessoa para contato:  ________________________________________________ 
 
Nome do Representante legal:  ________________________________________ 
 
Documento de identificação do Representante:  ___________________________ 
 
 
Declaro, para atendimento ao disposto no item 2.2 do Edital, haver realizado visita técnica prévia ao 
local de realização dos serviços para constatar as condições de execução e peculiaridades inerentes 
à natureza dos trabalhos e quaisquer outras informações que porventura julguei necessárias para 
elaboração da proposta e futura prestação do serviço objeto desta contratação. 
 
 
LICITANTE (Visitante): 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------- 
Visto e nº documento 

 
 
BHTRANS (Acompanhante): 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------- 
Visto e nº da matrícula 

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

 
 
 
 

A LICITANTE deverá incluir o Termo de Visita Técnica no ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS 
PARA HABILITAÇÃO, conforme exigência dos subitens 2.2.5 e 6.5.3 do Edital. 
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ANEXO IV 
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 18/2017 
 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a Empresa ______________________CNPJ 

n°______________________, por seu Representante Legal abaixo assinado, credencia o(a) 

Sr.(a)______________________________________, portador do documento de identidade nº 

_____________, CPF nº _______________________ para participar das reuniões relativas ao 

processo licitatório em referência, o qual está autorizado(a) a manifestar-se em nome da empresa, 

requerer vistas de documentos e propostas, formular lances verbais em sessão pública, negociar 

preço diretamente com o(a) Pregoeiro(a), assinar e rubricar documentos, atas e propostas, manifestar 

a intenção de interpor recurso ou renunciar ao direito de fazê-lo e praticar, na forma da lei, todos os 

demais atos inerentes ao certame indicado, a que tudo daremos por firme e valioso. 

 

 

 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 
 
 

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

(Cargo – CI n.º – CPF) 
 

 
 
 
 
Observações: 
 
a) O texto acima é mera sugestão.  A empresa licitante poderá alterá-lo, se considerar conveniente, 

desde que as alterações contemplem claramente as designações necessárias ao Credenciado, 
sem deixar dúvidas. 

b) Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa, ou apor o carimbo do CNPJ.  

c) Reconhecer a(s) firma(s) do Representante(s) Legal(ais) (outorgante), conforme previsto 
no  § 2º do art. 654 do Código Civil. 

d) Observar o disposto no Capítulo 4 do Edital, em especial os subitens 4.1.1 e 4.1.2.1. 
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ANEXO V 
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 18/2017 

A Empresa ___________________________, CNPJ n°_______________________, por seu(s) 

Representante(s) Legal(ais) abaixo assinado(s), DECLARA(M) ao(à) Pregoeiro(a) e respectiva Equipe 

de Apoio da BHTRANS que, em conformidade com o disposto no inciso VII do art. 4º da Lei 

10.520/02, está APTA a cumprir todos os requisitos habilitatórios exigidos no edital que rege o 

certame referenciado. 

 
 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 
 

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

(Cargo – CI n.º – CPF) 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÕES: 

a) O texto acima é mera sugestão. A empresa licitante poderá alterá-lo, se considerar conveniente, 
desde que as alterações atendam à exigência legal indicada. 

b) Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa, ou apor o carimbo do CNPJ. 

c) A presente Declaração deverá ser entregue conforme disposto no subitem 3.1.1 e item 4.4 do 
Edital. 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE  

PEQUENO PORTE OU EQUIPARADA 
 

(Modelo da declaração a ser apresentada nos termos do subitem 3.1.1 do Edital, quando couber) 

 
 
 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 18/2017 

 
 
 
 
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 VII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR 

 
(Modelo da declaração a ser apresentada na fase de habilitação nos termos do item 6.6 do Edital) 

 
 
 
 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 18/2017 
 
 
 

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) 
 

 



0,00

0,00

0,00 + 0,00

0,00 + 0,00

0,00 + 0,00

VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO:  R$______________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO VIII

ANÁLISE CONTÁBIL E FINANCEIRA

(Anexo a ser apresentado na fase de habilitação, nos termos dos subitens 6.4.2.3 e 6.4.3 do Edital.)

#DIV/0!

LC - LIQUIDEZ CORRENTE = 

LG - LIQUIDEZ GERAL =

#DIV/0!=

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

=
Ativo Circulante

Passivo Circulante

SG - SOLVÊNCIA GERAL =

=

=
Ativo Total

#DIV/0!

=

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
=

0,00

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
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Meses de execução 12

BENEFÍCIOS
PREÇO 

UNITÁRIO
QUANT.

PREÇO 
MENSAL

 R$                    -   0  R$                              -   
 R$                    -   0  R$                              -   

Convenção Coletiva de Trabalho REF.: 2017
0,00%

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO
0,00% PIS 0,00%
0,00% COFINS 0,00%
0,00% ISS 0,00%
0,00% IR 0,00%
0,00% TOTAL 0,00%
0,00%
0,00% BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS SOBRE O FATURAMENTO
0,00% BDI - Benefícios e Despesas Indiretas 0,00%

PREÇO
TOTAL

PREÇO UNITÁRIO 
DO UNIFORME 
POR FUNÇÃO

 R$                        28.140,53  R$                       -   I – UTENSÍLIOS E ACESSÓRIOS PREÇO UNIT. QTD. PREÇO TOTAL
 R$                        43.325,17  R$                       -   ESCADA DE ALUMÍNIO 05 DEGRAUS -R$                  3 -R$                             
 R$                      118.844,17  R$                       -   ESCADA DE ALUMÍNIO 07 DEGRAUS -R$                  10 -R$                             
 R$                        77.999,00  R$                       -   ESCADA DE ALUMÍNIO 10 DEGRAUS -R$                  6 -R$                             
 R$                   1.265.759,64  R$                       -   ESCADA EXTENSÍVEL 2 LANCES - 6M - ALUMINIO -R$                  6 -R$                             
 R$                   1.240.429,76  R$                       -   ESCADA MADEIRA P/ PINTOR 10 DEGRAUS -R$                  4 -R$                             
 R$                        60.784,47  R$                       -   KIT LIMPEZA VIDROS -R$                  3 -R$                             
 R$                        85.105,24  R$                       -   MANGUEIRA EMBORRACHADA PARA JARDIM 3/4" -R$                  400 -R$                             
 R$                        68.167,25  R$                       -   MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2" -R$                  240 -R$                             
 R$                      280.164,02  R$                       -   MANGUEIRA LONADA PARA JARDIM 1/2" -R$                  500 -R$                             
 R$                   3.268.719,26 SUPORTE PARA MANGUEIRAS COM RODÍZIO -R$                  6 -R$                             
 R$                                    -   MANGUEIRA PARA IRRIGAÇÃO -R$                  1.000 -R$                             
 R$                      272.393,27 
 R$                   3.268.719,26 RELÓGIO DE PONTO -R$                  6 -R$                             

RÁDIO COMUNICAÇÃO EP 450 -R$                  35 -R$                             
ROÇADEIRA LATERAL STHIL FS 220 -R$                  6 -R$                             
COMBUSTIVEL (GASOLINA) -R$                  94 -R$                             
COMBUSTIVEL (OLEO) -R$                  7 -R$                             

ANCINHO C/ 12 DENTES -R$                  7 -R$                             
MINI - ANCINHO PARA JARDIM -R$                  8 -R$                             
RASTELO COM CABO -R$                  8 -R$                             

CCT

PREÇO EQUIPAMENTOS
PREÇO TOTAL MENSAL - Mão de Obra
PREÇO GLOBAL DO ITEM 1 - MÃO DE OBRA

FGTS

SENAI ou SENAC
INCRA

07- Supervisor 220 horas mensais
08- Auxiliar de manutenção 1

02- Auxiliar de Supervisão 2 -  220 horas mensa

O BDI - Benefícios e Despesas Indiretas proposto deverá contemplar o lucro, todas as despesas incidentes sobre
a prestação do serviço e demais benefícios e obrigações concedidos ou determinados na CCT e legislação
vigente, não previstos nas planilhas de composição de preço por função.

II – EQUIPAMENTOS

FUNÇÕES

01- Auxiliar de Jardinagem 220 horas mensais

OUTROS BENEFÍCIOS POR TRABALHADOR

ENCARGOS TRABALHISTAS MENSAIS - PAGOS POR REEMBOLSO
Indenizações para Rescisões Sem Justa Causa

III – FERRAMENTAS I

Equipamentos

LOTE 1 - ITEM 1 - Mão de Obra

SEBRAE

Salário Educação

09- Auxiliar der manutenção 2
10- Encarregado de Manutenção Elétrica, Hidráulica e Predial
PREÇO TOTAL DO ITEM 1 - Mão de Obra

ANEXO IX - PLANILHA "A"
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

MÃO DE OBRA E M2 LIMPO - ESTAÇÕES

VIGÊNCIA

ENCARGOS SOCIAIS

RESUMO UNIFORMES

06- Porteiro 12 x 36 noturno c/ adicional

Seguro Acidente do Trabalho

*Nos campos acima assinalados em AMARELO poderão ser descritos benefícios como seguro, treinamento e outros.
Seu preenchimento é OPCIONAL.

INSS
SESI ou SESC

03- Jardineiro 220 horas mensais
04- Limpador de vidros 220 horas mensais
05- Porteiro 12 x 36 diurno c/ adicional
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FORCADO COM CABO -R$                  8 -R$                             
CARRINHO DE MÃO PNEU COM CÂMARA -R$                  7 -R$                             
CARRINHO PLATAFORMA -R$                  2 -R$                             
CAVADEIRA RETA C/ CABO -R$                  4 -R$                             
CAVADEIRA ARTICULADA (BOCA DE LOBO) -R$                  6 -R$                             
CHIBANCA COM CABO -R$                  6 -R$                             
ENXADINHA PARA JARDIM 14 CM -R$                  5 -R$                             
ENXADÃO -R$                  4 -R$                             
ENXADA COM CABO -R$                  7 -R$                             
FACÃO 12" -R$                  6 -R$                             
FOICE C/ CABO -R$                  5 -R$                             
GARFO PARA  FENO C/ CABO -R$                  6 -R$                             
PAZINHA ESTREITA PARA JARDIM -R$                  5 -R$                             
PAZINHA LARGA PARA JARDIM -R$                  5 -R$                             
LIMA KF -R$                  4 -R$                             
PÁ COM CABO -R$                  6 -R$                             
SERROTE -R$                  3 -R$                             
PICARETA COM CABO -R$                  5 -R$                             
SACHO CORAÇAO P/ JARDIM -R$                  5 -R$                             
TESOURA PARA JARDIM -R$                  5 -R$                             
SERROTE PODADOR PARA GALHOS ALTOS -R$                  3 -R$                             
PULVERIZADOR COM MANGUEIRA 20 LITROS -R$                  4 -R$                             
POLVILHADEIRA PARA FORMICIDA -R$                  5 -R$                             
TESOURA DE PODA (PODAO) -R$                  6 -R$                             

K-OTRINE (pacote de 1 kg) -R$                  58 -R$                             
FORMICIDA EM ISCAS DE IKG -R$                  47 -R$                             
RANDAP -R$                  40 -R$                             
MALATOL -R$                  60 -R$                             
FHORT JARDIM -R$                  6 -R$                             
ENRAIZADOR -R$                  4 -R$                             
BEROL -R$                  9 -R$                             
SULFATO DE COBRE -R$                  1 -R$                             
ÓLEO DE NEEN PURO -R$                  1 -R$                             

Martelete Rotativo -R$                  2 -R$                             
Martelete de impacto -R$                  2 -R$                             
Martelo demolidor -R$                  2 -R$                             
Furadeira de Impacto Professional ou Industrial 127
volts

-R$                  6 -R$                             

Esmerilhadeira Angular 4 ½” -R$                  6 -R$                             
Parafusadeira elétrica -R$                  6 -R$                             
Lixadeira angular -R$                  2 -R$                             
Alicate amperíometro digital -R$                  6 -R$                             
Detector de tensão sem contato -R$                  6 -R$                             
Caixa de ferramentas mais ferramentas -R$                  6 -R$                             
Serra Circular para corte de Mármore 1400 watts -
127 volts (maleta com disco) 

-R$                  6 -R$                             

Máquina de Solda (Tipo transformador) -R$                  3 -R$                             
Serra Tico - Tico -R$                  5 -R$                             

TELA TAPUME 1,20 MT X  50 MTS -R$                  6 -R$                             

IV - MATERIAIS DE JARDINAGEM

V – FERRAMENTAS II

VI – EPC (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA)
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UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

MENSAL
PREÇO TOTAL

m² 167,67 -R$              -R$                                                                          

m² 13.171,17 -R$              -R$                                                                          

m² 35.585,17 -R$              -R$                                                                          

m² 402,73 -R$              -R$                                                                          

m² 1.122,49 -R$              -R$                                                                          

m² 85.670,06 -R$              -R$                                                                          

 R$                                                                            -   

 R$                                                                            -   

 R$                                                             272.393,27 

 R$                                                          3.268.719,26 

 

 

Área interna todos os dias

ÁREA

Área externa e plataformas

Área de copa e cozinha

* Lote 1 - Preço Global (por extenso): ____________________________________________________________________________________________

* Prazo de validade da proposta: _________ dias (ver item 5.1, alíena "k", do Edital)

Transcrever neste item (células E107 à E112) as células D52, E52, F52, G52, H52 e I52 (ASSINALADAS NA COR AZUL) do Modelo de Proposta Comercial - M2 Limpo -
Anexo X Planilha "A".

É vedado à LICITANTE efetuar qualquer alteração nas planilhas dos Anexos IX "B" à IX "R", sob pena de desclassificação. Apenas as células assinaladas com as cores VERDE e AMARELO deverão ser preenchidas, 
sendo as de cor VERDE de preenchimento OBRIGATÓRIO e as em AMARELO de preenchimento OPCIONAL. 

TODAS AS CÉLULAS EM VERDE DEVERÃO OBRIGATORIAMENTE SER PREENCHIDAS PELA LICITANTE

LOTE 1 - ITEM 2 - M² LIMPO

Área de banheiros administrativos

Área de pátio, estacionamento e arruamento

Área sanitário banheiros públicos

LOTE 1 - PREÇO GLOBAL (ITEM 1 + ITEM 2)

PREÇO GLOBAL (12 MESES)

PREÇO GLOBAL MENSAL

PREÇO GLOBAL DO ITEM 2 - M² LIMPO

PREÇO TOTAL MENSAL DO ITEM 2 - M²

 Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is): ___________________________________

Declaramos:

1. conhecimento das exigências para contratação dispostas no Capítulo 10 do Edital, incluindo a obrigatoriedade da comprovação do cadastro no SUCAF – Sistema Único de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (alínea "c" do item 10.2).

2. conhecimento de todas as condições previstas para a prestação dos serviços referente ao objeto licitado no Pregão Presencial n.º 18/2017 e seus respectivos Anexos, e com elas concordamos.

Local/Data: ______________________________, ____ de _________________________ de 2017.

 Identificação da Empresa LICITANTE: _________________________________________

 Identificação do(s) Representante(s) Legal(is): ___________________________________
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QTD.
VALOR 

MENSAL
QTD.

VALOR 
MENSAL

QTD. %
PREÇO 

MENSAL
QTD.

PREÇO 
MENSAL

QTD.
PREÇO 

MENSAL
QTD.

PREÇO 
MENSAL

QTD.
PREÇO 

MENSAL
QTD.

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO 
MENSAL

QTD.
PREÇO 

MENSAL
PREÇO 

UNITÁRIO
QTD.

PREÇO 
TOTAL

PREÇO 
MENSAL

01- Auxiliar de Jardinagem 220 horas
mensais

R$ 1.352,34 1 R$ 1.352,34 44 220 R$ 6,15 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 4 50% R$ 36,88 3 R$ 36,88 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 22 R$ 16,44 R$ 361,68 66 R$ 267,30 R$ 0,00 2 R$ 0,00 R$ 0,00

02- Auxiliar de Supervisão 2 - 220
horas mensais

R$ 2.236,46 1 R$ 2.236,46 44 220 R$ 10,17 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 4 50% R$ 60,99 3 R$ 60,99 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 22 R$ 16,44 R$ 361,68 66 R$ 267,30 R$ 0,00 2 R$ 0,00 R$ 0,00

03- Jardineiro 220 horas mensais R$ 1.454,63 4 R$ 5.818,52 44 220 R$ 6,61 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 4 50% R$ 39,67 3 R$ 39,67 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 22 R$ 16,44 R$ 361,68 66 R$ 267,30 R$ 0,00 2 R$ 0,00 R$ 0,00

04- Limpador de vidros 220 horas
mensais

R$ 1.144,08 3 R$ 3.432,24 44 220 R$ 5,20 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 4 50% R$ 31,20 3 R$ 31,20 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 25 R$ 16,44 R$ 411,00 78 R$ 315,90 R$ 0,00 2 R$ 0,00 R$ 0,00

05- Porteiro 12 x 36 diurno com
adicional

R$ 1.352,34 30 R$ 40.570,20 36 210 R$ 6,44 1 R$ 90,16 1 R$ 19,83 4 50% R$ 38,64 3 R$ 38,64 16 R$ 154,55 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 16 R$ 16,44 R$ 263,04 48 R$ 194,40 R$ 0,00 2 R$ 0,00 R$ 0,00

06- Porteiro 12 x 36 noturno com
adicional

R$ 1.352,34 34 R$ 45.979,56 36 210 R$ 6,44 1 R$ 90,16 1 R$ 19,83 4 50% R$ 38,64 3 R$ 38,64 32 R$ 309,11 154 R$ 198,34 0 R$ 0,00 16 R$ 16,44 R$ 263,04 48 R$ 194,40 R$ 0,00 2 R$ 0,00 R$ 0,00

07- Supervisor 220 horas mensais R$ 3.111,60 1 R$ 3.111,60 44 220 R$ 14,14 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 4 50% R$ 84,86 3 R$ 84,86 0 R$ 0,00 22 R$ 62,23 1 R$ 311,16 22 R$ 16,44 R$ 361,68 66 R$ 267,30 R$ 0,00 2 R$ 0,00 R$ 0,00

08- Auxiliar de manutenção 1 R$ 1.298,36 3 R$ 3.895,08 44 220 R$ 5,90 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 4 50% R$ 35,41 3 R$ 35,41 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 25 R$ 16,44 R$ 411,00 78 R$ 315,90 R$ 0,00 2 R$ 0,00 R$ 0,00

09- Auxiliar der manutenção 2 R$ 1.670,60 2 R$ 3.341,20 44 220 R$ 7,59 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 4 50% R$ 45,56 3 R$ 45,56 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 25 R$ 16,44 R$ 411,00 78 R$ 315,90 R$ 0,00 2 R$ 0,00 R$ 0,00

10- Encarregado de manutenção
elétrica, hidráulica e predial

R$ 2.229,10 6 R$ 13.374,60 44 220 R$ 10,13 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 4 50% R$ 60,79 3 R$ 60,79 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 1 R$ 222,91 25 R$ 16,44 R$ 411,00 78 R$ 315,90 R$ 0,00 2 R$ 0,00 R$ 0,00

85 R$ 102.500,92 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

BENEFÍCIOS UNITÁRIO QUANT MENSAL

PQM R$ 9,55 1 R$ 9,55

PAF R$ 48,58 1 R$ 48,58

0 R$ 0,00 0 R$ 0,00

0 R$ 0,00 0 R$ 0,00

Férias 12,04%

Auxílio doença 1,39%

Licença maternidade 0,11%

Licença paternidade 0,04%

Faltas legais 0,83%

Acidente de trabalho 0,33%

Aviso Prévio 1,94%

13º Salário 9,03%

0,00%Indenizações  para rescisões sem justa causa

OUTROS BENEFÍCIOS POR TRABALHADOR

ENCARGOS TRABALHISTAS MENSAIS - PAGOS POR REEMBOLSO

TOTAL

*Nos campos acima poderão ser descritos benefícios como seguro, treinamento e outros. Seu preenchimento é OPCIONAL.

VALE TRANSP.DSR Súmula
UNIFORMES POR TRABALHADOR

10% R$ 4,05
Adic Not MENSAL

100%
QTD.

� � � � � � �

ANEXO IX - PLANILHA "B"
COMPOSIÇÃO DO PREÇO

JORNADA 
SEMANAL

Hora BIP
22,00%

Súmula 444

FUNÇÃO SALÁRIO
PREÇO
TOTAL

JORNADA 
MENSAL

20%
HE 100% MENSAL VALE ALIMENTAÇÃOHE Not MENSAL e 

IntrajornadaSALÁRIO 
HORA

HE MENSAL
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FUNÇÃO JORNADA SALÁRIO HORA
01- Auxiliar de Jardinagem 220 horas mensais 220 R$ 6,15

I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR QUANTIDADE VALOR MENSAL
1 Salário R$ 1.352,34
2 Hora Extra 4,00 R$ 36,88
3 Hora Extra 100% 3,00 R$ 36,88
4 Hora Extra Noturna 0,00 R$ 0,00
5 Adicional Noturno 0,00 R$ 0,00

6
RSR - Repouso Semanal Remunerado sobre HE
e adicional noturno

R$ 14,75

TOTAL I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR R$ 1.440,86

II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR % VALOR MENSAL
1 INSS 0,00% R$ 0,00
2 SESI ou SESC 0,00% R$ 0,00
3 SENAI ou SENAC 0,00% R$ 0,00
4 INCRA 0,00% R$ 0,00
5 Salário Educação 0,00% R$ 0,00
6 FGTS 0,00% R$ 0,00
7 Seguro Acidente do Trabalho 0,00% R$ 0,00
8 SEBRAE 0,00% R$ 0,00

Total do GRUPO A 0,00% R$ 0,00
9 Férias 12,04% R$ 173,44

10 Auxílio doença 1,39% R$ 20,01
11 Licença maternidade 0,11% R$ 1,60
12 Licença paternidade 0,04% R$ 0,60
13 Faltas legais 0,83% R$ 12,01
14 Acidente de trabalho 0,33% R$ 4,80
15 Aviso Prévio 1,94% R$ 28,02
16 13º Salário 9,03% R$ 130,08

Total do GRUPO B 25,72% R$ 370,55
17 Indenizações  para rescisões sem justa causa 0,00% R$ 0,00

Total do GRUPO C 0,00% R$ 0,00

18
Incidência dos encargos do grupo "A" sobre o 
grupo "B" (% do grupo "A" x % do Grupo "B")

0,00% R$ 0,00

Total do GRUPO D 0,00% R$ 0,00
TOTAL II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABAL 25,72% R$ 370,55

1 UNIFORMES POR TRABALHADOR --- R$ 0,00
2 PQM --- R$ 9,55
3 PAF --- R$ 48,58
4 0 --- R$ 0,00
5 0 --- R$ 0,00

R$ 58,13

IV - SUBTOTAL POR TRABALHADOR VALOR MENSAL
TOTAL I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR R$ 1.440,86
TOTAL II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR R$ 370,55
TOTAL III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR R$ 58,13
SUBTOTAL POR TRABALHADOR R$ 1.869,54

V - TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO % MENSAL
1 PIS 0,00% R$ 0,00
2 COFINS 0,00% R$ 0,00
3 ISS 0,00% R$ 0,00
4 IR 0,00% R$ 0,00

TOTAL DOS TRIBUTOS 0,00% R$ 0,00

VI - BDI INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO % VALOR MENSAL
BDI - Benefícios e Despesas Indiretas 0,00% R$ 0,00
TOTAL BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,00% R$ 0,00

VII - TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR % MENSAL
% TOTAL DOS TRIBUTOS + % BDI 0,00% ---
DIVISOR 100,00% ---
100% - (% TOTAL DOS TRIBUTOS + % BDI)
TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR 100,00% R$ 1.869,54
(SUBTOTAL POR TRABALHADOR / DIVISOR)

VIII - TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO
DESCONTADO 

DO 
TRABALHADOR

VALOR MENSAL

1 Vale Transporte R$ 81,14 R$ 186,16
2 VALE ALIMENTAÇÃO R$ 72,34 R$ 289,34

SUBTOTAL TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO R$ 475,50
BDI - Benefícios e Despesas Indiretas 0,00% R$ 0,00
TOTAL TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO R$ 475,50

IX - TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR COM TRANSP. E ALIMENTAÇÃO MENSAL
TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR + TOTAL TRANSP E ALIMENTAÇÃO R$ 2.345,04

QUANTIDADE 
DE 

TOTAL MENSAL

1 R$ 2.345,04

Nº MESES TOTAL GLOBAL

12 R$ 28.140,53

GRUPO A

GRUPO B

ANEXO IX - PLANILHA "C"
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO - FUNÇÃO DE AUXILIAR DE JARDINAGEM 

220 HORAS MENSAIS

IX - TOTAL GLOBAL

VIII - TOTAL MENSAL DO CONTRATO

III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR
DESCONTADO 

DO 
TRABALHADOR

VALOR MENSAL

GRUPO A

GRUPO A

TOTAL III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR

GRUPO C

GRUPO D
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FUNÇÃO JORNADA SALÁRIO HORA
02- Auxiliar de Supervisão 2 -  220 horas mensais 220 R$ 10,17

I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR QUANTIDADE VALOR MENSAL
1 Salário R$ 2.236,46
2 Hora Extra 4,00 R$ 60,99
3 Hora Extra 100% 3,00 R$ 60,99
4 Hora Extra Noturna 0,00 R$ 0,00
5 Adicional Noturno 0,00 R$ 0,00
6 RSR - Repouso Semanal Remunerado sobre HE e adicional noturno R$ 24,40

TOTAL I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR R$ 2.382,85

II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR % VALOR MENSAL
1 INSS 0,00% R$ 0,00
2 SESI ou SESC 0,00% R$ 0,00
3 SENAI ou SENAC 0,00% R$ 0,00
4 INCRA 0,00% R$ 0,00
5 Salário Educação 0,00% R$ 0,00
6 FGTS 0,00% R$ 0,00
7 Seguro Acidente do Trabalho 0,00% R$ 0,00
8 SEBRAE 0,00% R$ 0,00

Total do GRUPO A 0,00% R$ 0,00
9 Férias 12,04% R$ 286,82

10 Auxílio doença 1,39% R$ 33,10
11 Licença maternidade 0,11% R$ 2,65
12 Licença paternidade 0,04% R$ 0,99
13 Faltas legais 0,83% R$ 19,86
14 Acidente de trabalho 0,33% R$ 7,94
15 Aviso Prévio 1,94% R$ 46,33
16 13º Salário 9,03% R$ 215,12

Total do GRUPO B 25,72% R$ 612,81
17 Indenizações  para rescisões sem justa causa 0,00% R$ 0,00

Total do GRUPO C 0,00% R$ 0,00

18
Incidência dos encargos do grupo "A" sobre o 
grupo "B" (% do grupo "A" x % do Grupo "B")

0,00% R$ 0,00

Total do GRUPO D 0,00% R$ 0,00
TOTAL II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABAL 25,72% R$ 612,81

1 UNIFORMES POR TRABALHADOR --- R$ 0,00
2 PQM --- R$ 9,55
3 PAF --- R$ 48,58
4 0 --- R$ 0,00
5 0 --- R$ 0,00

R$ 58,13

IV - SUBTOTAL POR TRABALHADOR VALOR MENSAL
TOTAL I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR R$ 2.382,85
TOTAL II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR R$ 612,81
TOTAL III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR R$ 58,13
SUBTOTAL POR TRABALHADOR R$ 3.053,79

V - TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO % MENSAL
1 PIS 0,00% R$ 0,00
2 COFINS 0,00% R$ 0,00
3 ISS 0,00% R$ 0,00
4 IR 0,00% R$ 0,00

0,00% R$ 0,00

VI - BDI INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO % VALOR MENSAL
BDI - Benefícios e Despesas Indiretas 0,00% R$ 0,00
TOTAL BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,00% R$ 0,00

VII - TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR % MENSAL
% TOTAL DOS TRIBUTOS + % BDI 0,00% ---
DIVISOR 100,00% ---
100% - (% TOTAL DOS TRIBUTOS + % BDI)
TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR 100,00% R$ 3.053,79
(SUBTOTAL POR TRABALHADOR / DIVISOR)

VIII - TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO
DESCONTADO 

DO 
TRABALHADOR

VALOR MENSAL

1 Vale Transporte R$ 134,19 R$ 267,30
2 VALE ALIMENTAÇÃO R$ 72,34 R$ 289,34

SUBTOTAL TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO R$ 556,64
BDI - Benefícios e Despesas Indiretas 0,00% R$ 0,00
TOTAL TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO R$ 556,64

IX - TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR COM TRANSP. E ALIMENTAÇÃO MENSAL
TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR + TOTAL TRANSP E ALIMENTAÇÃO R$ 3.610,43

QUANTIDADE 
DE 

TOTAL MENSAL

1 R$ 3.610,43

Nº MESES TOTAL GLOBAL

12 R$ 43.325,17

GRUPO C

GRUPO D

GRUPO A

TOTAL DOS TRIBUTOS

GRUPO A

GRUPO B

ANEXO IX - PLANILHA "D"
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - FUNÇÃO DE  AUXILIAR DE 

SUPERVISÃO 2 - 220 HORAS MENSAIS

DESCONTADO 
DO 

TRABALHADOR
VALOR MENSAL

VIII - TOTAL MENSAL DO CONTRATO

IX - TOTAL GLOBAL

III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR

GRUPO A

TOTAL III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR
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FUNÇÃO JORNADA SALÁRIO HORA
03 - Jardineiro 220 R$ 6,61

I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR QUANTIDADE VALOR MENSAL
1 Salário R$ 1.454,63
2 Hora Extra 4,00 R$ 39,67
3 Hora Extra 100% 3,00 R$ 39,67
4 Hora Extra Noturna 0,00 R$ 0,00
5 Adicional Noturno 0,00 R$ 0,00
6 RSR - Repouso Semanal Remunerado sobre HE e adicional noturno R$ 15,87

TOTAL I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR R$ 1.549,84

II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR % VALOR MENSAL
1 INSS 0,00% R$ 0,00
2 SESI ou SESC 0,00% R$ 0,00
3 SENAI ou SENAC 0,00% R$ 0,00
4 INCRA 0,00% R$ 0,00
5 Salário Educação 0,00% R$ 0,00
6 FGTS 0,00% R$ 0,00
7 Seguro Acidente do Trabalho 0,00% R$ 0,00
8 SEBRAE 0,00% R$ 0,00

Total do GRUPO A 0,00% R$ 0,00
9 Férias 12,04% R$ 186,56

10 Auxílio doença 1,39% R$ 21,53
11 Licença maternidade 0,11% R$ 1,72
12 Licença paternidade 0,04% R$ 0,65
13 Faltas legais 0,83% R$ 12,92
14 Acidente de trabalho 0,33% R$ 5,17
15 Aviso Prévio 1,94% R$ 30,14
16 13º Salário 9,03% R$ 139,92

Total do GRUPO B 25,72% R$ 398,58
17 Indenizações  para rescisões sem justa causa 0,00% R$ 0,00

Total do GRUPO C 0,00% R$ 0,00

18
Incidência dos encargos do grupo "A" sobre o 
grupo "B" (% do grupo "A" x % do Grupo "B")

0,00% R$ 0,00

Total do GRUPO D 0,00% R$ 0,00
TOTAL II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALH 25,72% R$ 398,58

1 UNIFORMES POR TRABALHADOR --- R$ 0,00
2 PQM --- R$ 9,55
3 PAF --- R$ 48,58
4 0 --- R$ 0,00
5 0 --- R$ 0,00

TOTAL III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR R$ 58,13

IV - SUBTOTAL POR TRABALHADOR VALOR MENSAL
TOTAL I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR R$ 1.549,84
TOTAL II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR R$ 398,58
TOTAL III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR R$ 58,13
SUBTOTAL POR TRABALHADOR R$ 2.006,55

V - TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO % MENSAL
1 PIS 0,00% R$ 0,00
2 COFINS 0,00% R$ 0,00
3 ISS 0,00% R$ 0,00
4 IR 0,00% R$ 0,00

TOTAL DOS TRIBUTOS 0,00% R$ 0,00

VI - BDI INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO % VALOR MENSAL
BDI - Benefícios e Despesas Indiretas 0,00% R$ 0,00
TOTAL BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,00% R$ 0,00

VII - TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR % MENSAL
% TOTAL DOS TRIBUTOS + % BDI 0,00% ---
DIVISOR 100,00% ---
100% - (% TOTAL DOS TRIBUTOS + % BDI)
TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR 100,00% R$ 2.006,55
(SUBTOTAL POR TRABALHADOR / DIVISOR)

VIII - TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO
DESCONTADO 

DO 
TRABALHADOR

VALOR MENSAL

1 Vale Transporte R$ 87,28 R$ 180,02
2 VALE ALIMENTAÇÃO R$ 72,34 R$ 289,34

SUBTOTAL TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO R$ 469,37
BDI - Benefícios e Despesas Indiretas 0,00% R$ 0,00
TOTAL TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO R$ 469,37

IX - TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR COM TRANSP. E ALIMENTAÇÃO MENSAL
TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR + TOTAL TRANSP E ALIMENTAÇÃO R$ 2.475,92

QUANTIDADE 
DE 

TOTAL MENSAL

4 R$ 9.903,68

Nº MESES TOTAL GLOBAL

12 R$ 118.844,17

ANEXO IX - PLANILHA "E"
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - FUNÇÃO DE JARDINEIRO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

GRUPO A

IX - TOTAL GLOBAL

III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR
DESCONTADO 

DO 
TRABALHADOR

VALOR MENSAL

GRUPO A

GRUPO A

VIII - TOTAL MENSAL DO CONTRATO
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FUNÇÃO JORNADA SALÁRIO HORA
04- Limpador de vidros 220 horas mensais 210 R$ 5,20

I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR QUANTIDADE VALOR MENSAL
1 Salário R$ 1.144,08
2 Hora Extra 4,00 R$ 31,20
3 Hora Extra 100% 3,00 R$ 31,20
4 Hora Extra Noturna 0,00 R$ 0,00
5 Adicional Noturno 0,00 R$ 0,00
6 RSR - Repouso Semanal Remunerado sobre HE e adicional noturno R$ 12,48

TOTAL I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR R$ 1.218,97

II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR % VALOR MENSAL
1 INSS 0,00% R$ 0,00
2 SESI ou SESC 0,00% R$ 0,00
3 SENAI ou SENAC 0,00% R$ 0,00
4 INCRA 0,00% R$ 0,00
5 Salário Educação 0,00% R$ 0,00
6 FGTS 0,00% R$ 0,00
7 Seguro Acidente do Trabalho 0,00% R$ 0,00
8 SEBRAE 0,00% R$ 0,00

Total do GRUPO A 0,00% R$ 0,00
9 Férias 12,04% R$ 146,73

10 Auxílio doença 1,39% R$ 16,93
11 Licença maternidade 0,11% R$ 1,35
12 Licença paternidade 0,04% R$ 0,51
13 Faltas legais 0,83% R$ 10,16
14 Acidente de trabalho 0,33% R$ 4,06
15 Aviso Prévio 1,94% R$ 23,70
16 13º Salário 9,03% R$ 110,05

Total do GRUPO B 25,72% R$ 313,49
17 Indenizações  para rescisões sem justa causa 0,00% R$ 0,00

Total do GRUPO C 0,00% R$ 0,00

18
Incidência dos encargos do grupo "A" sobre o 
grupo "B" (% do grupo "A" x % do Grupo "B")

0,00% R$ 0,00

Total do GRUPO D 0,00% R$ 0,00
TOTAL II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALH 25,72% R$ 313,49

1 UNIFORMES POR TRABALHADOR --- R$ 0,00
2 PQM --- R$ 9,55
3 PAF --- R$ 48,58
4 0 --- R$ 0,00
5 0 --- R$ 0,00

TOTAL III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR R$ 58,13

IV - SUBTOTAL POR TRABALHADOR VALOR MENSAL
TOTAL I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR R$ 1.218,97
TOTAL II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR R$ 313,49
TOTAL III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR R$ 58,13
SUBTOTAL POR TRABALHADOR R$ 1.590,58

V - TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO % MENSAL
1 PIS 0,00% R$ 0,00
2 COFINS 0,00% R$ 0,00
3 ISS 0,00% R$ 0,00
4 IR 0,00% R$ 0,00

TOTAL DOS TRIBUTOS 0,00% R$ 0,00

VI - BDI INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO % VALOR MENSAL
BDI - Benefícios e Despesas Indiretas 0,00% R$ 0,00
TOTAL BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,00% R$ 0,00

VII - TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR % MENSAL
% TOTAL DOS TRIBUTOS + % BDI 0,00% ---
DIVISOR 100,00% ---
100% - (% TOTAL DOS TRIBUTOS + % BDI)
TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR 100,00% R$ 1.590,58
(SUBTOTAL POR TRABALHADOR / DIVISOR)

VIII - TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO
DESCONTADO 

DO 
TRABALHADOR

VALOR MENSAL

1 Vale Transporte R$ 68,64 R$ 247,26
2 VALE ALIMENTAÇÃO R$ 82,20 R$ 328,80

SUBTOTAL TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO R$ 576,06
BDI - Benefícios e Despesas Indiretas 0,00% R$ 0,00
TOTAL TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO R$ 576,06

IX - TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR COM TRANSP. E ALIMENTAÇÃO MENSAL
TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR + TOTAL TRANSP E ALIMENTAÇÃO R$ 2.166,64

QUANTIDADE 
DE 

TOTAL MENSAL

3 R$ 6.499,92

Nº MESES TOTAL GLOBAL

GRUPO C

GRUPO D

GRUPO A

GRUPO B

ANEXO IX - PLANILHA "F"
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - FUNÇÃO DE LIMPADOR DE VIDROS

GRUPO A

IX - TOTAL GLOBAL

III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR
DESCONTADO 

DO 
TRABALHADOR

VALOR MENSAL

GRUPO A

GRUPO A

VIII - TOTAL MENSAL DO CONTRATO
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12 R$ 77.999,00
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FUNÇÃO JORNADA SALÁRIO HORA
05- Porteiro 12 x 36 diurno c/ adicional 210 R$ 6,44

I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR QUANTIDADE VALOR MENSAL
1 Salário R$ 1.352,34
2 Súmula 444 1 R$ 90,16
3 DSR Súmula 444 1 R$ 19,83
4 Hora Extra 4,00 R$ 38,64
5 Hora Extra 100% 3,00 R$ 38,64
6 Hora Extra Noturna / Intrajornada 0,00 R$ 154,55
7 Adicional Noturno 0,00 R$ 0,00
8 R$ 46,37

TOTAL I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR R$ 1.740,53

II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR % VALOR MENSAL
1 INSS 0,00% R$ 0,00
2 SESI ou SESC 0,00% R$ 0,00
3 SENAI ou SENAC 0,00% R$ 0,00
4 INCRA 0,00% R$ 0,00
5 Salário Educação 0,00% R$ 0,00
6 FGTS 0,00% R$ 0,00
7 Seguro Acidente do Trabalho 0,00% R$ 0,00
8 SEBRAE 0,00% R$ 0,00

Total do GRUPO A 0,00% R$ 0,00
9 Férias 12,04% R$ 209,51

10 Auxílio doença 1,39% R$ 24,17
11 Licença maternidade 0,11% R$ 1,93
12 Licença paternidade 0,04% R$ 0,73
13 Faltas legais 0,83% R$ 14,50
14 Acidente de trabalho 0,33% R$ 5,80
15 Aviso Prévio 1,94% R$ 33,84
16 13º Salário 9,03% R$ 157,13

Total do GRUPO B 25,72% R$ 447,62
17 Indenizações  para rescisões sem justa causa 0,00% R$ 0,00

Total do GRUPO C 0,00% R$ 0,00

18
Incidência dos encargos do grupo "A" sobre o 
grupo "B" (% do grupo "A" x % do Grupo "B")

0,00% R$ 0,00

Total do GRUPO D 0,00% R$ 0,00
TOTAL II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABAL 25,72% R$ 447,62

1 UNIFORMES POR TRABALHADOR --- R$ 0,00
2 PQM --- R$ 9,55
3 PAF --- R$ 48,58
4 0 --- R$ 0,00
5 0 --- R$ 0,00

TOTAL III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR R$ 58,13

IV - SUBTOTAL POR TRABALHADOR VALOR MENSAL
TOTAL I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR R$ 1.740,53
TOTAL II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR R$ 447,62
TOTAL III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR R$ 58,13
SUBTOTAL POR TRABALHADOR R$ 2.246,28

V - TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO % MENSAL
1 PIS 0,00% R$ 0,00
2 COFINS 0,00% R$ 0,00
3 ISS 0,00% R$ 0,00
4 IR 0,00% R$ 0,00

TOTAL DOS TRIBUTOS 0,00% R$ 0,00

VI - BDI INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO % VALOR MENSAL
BDI - Benefícios e Despesas Indiretas 0,00% R$ 0,00
TOTAL BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,00% R$ 0,00

VII - TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR % MENSAL
% TOTAL DOS TRIBUTOS + % BDI 0,00% ---
DIVISOR 100,00% ---
100% - (% TOTAL DOS TRIBUTOS + % BDI)
TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR 100,00% R$ 2.246,28
(SUBTOTAL POR TRABALHADOR / DIVISOR)

VIII - TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO
DESCONTADO 

DO 
TRABALHADOR

VALOR MENSAL

1 Vale Transporte R$ 81,14 R$ 113,26
2 VALE ALIMENTAÇÃO R$ 52,61 R$ 210,43

SUBTOTAL TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO R$ 323,69
BDI - Benefícios e Despesas Indiretas 0,00% R$ 0,00
TOTAL TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO R$ 323,69

IX - TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR COM TRANSP. E ALIMENTAÇÃO MENSAL
TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR + TOTAL TRANSP E ALIMENTAÇÃO R$ 2.569,97

QUANTIDADE 
DE 

TOTAL MENSAL

30 R$ 77.099,06

Nº MESES TOTAL GLOBAL

12 R$ 925.188,75

GRUPO A

GRUPO A

GRUPO C

GRUPO D

GRUPO A

GRUPO B

ANEXO IX - PLANILHA "G"
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - FUNÇÃO DE PORTEIRO 

12 X 36 DIURNO COM ADICIONAL

RSR - Repouso Semanal Remunerado sobre HE e adic. noturno

VIII - TOTAL MENSAL DO CONTRATO

IX - TOTAL GLOBAL

III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR
DESCONTADO 

DO 
TRABALHADOR

VALOR MENSAL

GRUPO A
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FUNÇÃO JORNADA SALÁRIO HORA
06- Porteiro 12 x 36 noturno c/ adicional 210 R$ 6,44

I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR QUANTIDADE VALOR MENSAL
1 Salário R$ 1.352,34
2 Súmula 444 1 R$ 90,16
3 DSR Súmula 444 1 R$ 19,83
4 Hora Extra 4,00 R$ 38,64
5 Hora Extra 100% 3,00 R$ 38,64
6 Hora Extra Noturna 32,00 R$ 309,11
7 Adicional Noturno / Intrajornada 154,00 R$ 198,34
8 R$ 116,95

TOTAL I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR R$ 2.164,00

II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR % VALOR MENSAL
1 INSS 0,00% R$ 0,00
2 SESI ou SESC 0,00% R$ 0,00
3 SENAI ou SENAC 0,00% R$ 0,00
4 INCRA 0,00% R$ 0,00
5 Salário Educação 0,00% R$ 0,00
6 FGTS 0,00% R$ 0,00
7 Seguro Acidente do Trabalho 0,00% R$ 0,00
8 SEBRAE 0,00% R$ 0,00

Total do GRUPO A 0,00% R$ 0,00
9 Férias 12,04% R$ 260,48

10 Auxílio doença 1,39% R$ 30,06
11 Licença maternidade 0,11% R$ 2,40
12 Licença paternidade 0,04% R$ 0,90
13 Faltas legais 0,83% R$ 18,03
14 Acidente de trabalho 0,33% R$ 7,21
15 Aviso Prévio 1,94% R$ 42,08
16 13º Salário 9,03% R$ 195,36

Total do GRUPO B 25,72% R$ 556,53
17 Indenizações  para rescisões sem justa causa 0,00% R$ 0,00

Total do GRUPO C 0,00% R$ 0,00

18
Incidência dos encargos do grupo "A" sobre o 
grupo "B" (% do grupo "A" x % do Grupo "B")

0,00% R$ 0,00

Total do GRUPO D 0,00% R$ 0,00
TOTAL II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABAL 25,72% R$ 556,53

1 UNIFORMES POR TRABALHADOR --- R$ 0,00
2 PQM --- R$ 9,55
3 PAF --- R$ 48,58
4 0 --- R$ 0,00
5 0 --- R$ 0,00

TOTAL III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR R$ 58,13

IV - SUBTOTAL POR TRABALHADOR VALOR MENSAL
TOTAL I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR R$ 2.164,00
TOTAL II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR R$ 556,53
TOTAL III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR R$ 58,13
SUBTOTAL POR TRABALHADOR R$ 2.778,66

V - TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO % MENSAL
1 PIS 0,00% R$ 0,00
2 COFINS 0,00% R$ 0,00
3 ISS 0,00% R$ 0,00
4 IR 0,00% R$ 0,00

TOTAL DOS TRIBUTOS 0,00% R$ 0,00

VI - BDI INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO % VALOR MENSAL
BDI - Benefícios e Despesas Indiretas 0,00% R$ 0,00
TOTAL BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,00% R$ 0,00

VII - TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR % MENSAL
% TOTAL DOS TRIBUTOS + % BDI 0,00% ---
DIVISOR 100,00% ---
100% - (% TOTAL DOS TRIBUTOS + % BDI)
TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR 100,00% R$ 2.778,66
(SUBTOTAL POR TRABALHADOR / DIVISOR)

VIII - TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO
DESCONTADO 

DO 
TRABALHADOR

VALOR MENSAL

1 Vale Transporte R$ 81,14 R$ 113,26
2 VALE ALIMENTAÇÃO R$ 52,61 R$ 210,43

SUBTOTAL TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO R$ 323,69
BDI - Benefícios e Despesas Indiretas 0,00% R$ 0,00
TOTAL TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO R$ 323,69

IX - TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR COM TRANSP. E ALIMENTAÇÃO MENSAL
TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR + TOTAL TRANSP E ALIMENTAÇÃO R$ 3.102,35

QUANTIDADE 
DE 

TOTAL MENSAL

34 R$ 105.479,97

Nº MESES TOTAL GLOBAL

12 R$ 1.265.759,64

GRUPO D

GRUPO A

GRUPO B

ANEXO IX - PLANILHA "H"
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - FUNÇÃO DE PORTEIRO  

12 X 36 NOTURNO COM ADICIONAL

RSR - Repouso Semanal Remunerado sobre HE e adic. noturno

VALOR MENSAL

GRUPO A

GRUPO A

IX - TOTAL GLOBAL

VIII - TOTAL MENSAL DO CONTRATO

GRUPO A

III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR
DESCONTADO 

DO 
TRABALHADOR

GRUPO C
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FUNÇÃO JORNADA SALÁRIO HORA
07- Supervisor 220 horas mensais 220 R$ 14,14

I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR QUANTIDADE VALOR MENSAL
1 Salário R$ 3.111,60
2 Hora Extra 4,00 R$ 84,86
3 Hora Extra 100% 3,00 R$ 84,86
4 Hora Extra Noturna 0,00 R$ 0,00
5 Adicional Noturno 22,00 R$ 62,23
6 Hora BIP 1,00 R$ 311,16
7 RSR - Repouso Semanal Remunerado sobre HE e adicional noturno R$ 108,62

TOTAL I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR R$ 3.763,34

II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR % VALOR MENSAL
1 INSS 0,00% R$ 0,00
2 SESI ou SESC 0,00% R$ 0,00
3 SENAI ou SENAC 0,00% R$ 0,00
4 INCRA 0,00% R$ 0,00
5 Salário Educação 0,00% R$ 0,00
6 FGTS 0,00% R$ 0,00
7 Seguro Acidente do Trabalho 0,00% R$ 0,00
8 SEBRAE 0,00% R$ 0,00

Total do GRUPO A 0,00% R$ 0,00
9 Férias 12,04% R$ 452,99

10 Auxílio doença 1,39% R$ 52,27
11 Licença maternidade 0,11% R$ 4,18
12 Licença paternidade 0,04% R$ 1,57
13 Faltas legais 0,83% R$ 31,36
14 Acidente de trabalho 0,33% R$ 12,54
15 Aviso Prévio 1,94% R$ 73,18
16 13º Salário 9,03% R$ 339,75

Total do GRUPO B 25,72% R$ 967,84
17 Indenizações  para rescisões sem justa causa 0,00% R$ 0,00

Total do GRUPO C 0,00% R$ 0,00

18
Incidência dos encargos do grupo "A" sobre o 
grupo "B" (% do grupo "A" x % do Grupo "B")

0,00% R$ 0,00

Total do GRUPO D 0,00% R$ 0,00
TOTAL II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALH 25,72% R$ 967,84

1 UNIFORMES POR TRABALHADOR --- R$ 0,00
2 PQM --- R$ 9,55
3 PAF --- R$ 48,58
4 0 --- R$ 0,00
5 0 --- R$ 0,00

TOTAL III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR R$ 58,13

IV - SUBTOTAL POR TRABALHADOR VALOR MENSAL
TOTAL I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR R$ 3.763,34
TOTAL II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR R$ 967,84
TOTAL III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR R$ 58,13
SUBTOTAL POR TRABALHADOR R$ 4.789,31

V - TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO % MENSAL
1 PIS 0,00% R$ 0,00
2 COFINS 0,00% R$ 0,00
3 ISS 0,00% R$ 0,00
4 IR 0,00% R$ 0,00

TOTAL DOS TRIBUTOS 0,00% R$ 0,00

VI - BDI INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO % VALOR MENSAL
BDI - Benefícios e Despesas Indiretas 0,00% R$ 0,00
TOTAL BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,00% R$ 0,00

VII - TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR % MENSAL
% TOTAL DOS TRIBUTOS + % BDI 0,00% ---
DIVISOR 100,00% ---
100% - (% TOTAL DOS TRIBUTOS + % BDI)
TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR 100,00% R$ 4.789,31
(SUBTOTAL POR TRABALHADOR / DIVISOR)

VIII - TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO
DESCONTADO 

DO 
TRABALHADOR

VALOR MENSAL

1 Vale Transporte R$ 186,70 R$ 80,60
2 VALE ALIMENTAÇÃO R$ 72,34 R$ 289,34

SUBTOTAL TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO R$ 369,95
BDI - Benefícios e Despesas Indiretas 0,00% R$ 0,00
TOTAL TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO R$ 369,95

IX - TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR COM TRANSP. E ALIMENTAÇÃO MENSAL
TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR + TOTAL TRANSP E ALIMENTAÇÃO R$ 5.159,26

QUANTIDADE 
DE 

TOTAL MENSAL

1 R$ 5.159,26

ANEXO IX - PLANILHA "I"
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - FUNÇÃO DE SUPERVISOR 220 HORAS

VIII - TOTAL MENSAL DO CONTRATO

GRUPO A

III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR
DESCONTADO 

DO 
TRABALHADOR

VALOR MENSAL

GRUPO A

GRUPO A

GRUPO C

GRUPO D

GRUPO A

GRUPO B

BHTRANS  - PP nº 18/2017 - Anexo IX Planilha "I" - Modelo de Proposta Comercial - Mão de Obra e M2 Limpo - 12 de 29



Nº MESES TOTAL GLOBAL

12 R$ 61.911,08
IX - TOTAL GLOBAL
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FUNÇÃO JORNADA SALÁRIO HORA
08- Auxiliar de manutenção 1 220 R$ 5,90

I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR QUANTIDADE VALOR MENSAL
1 Salário R$ 1.298,36
2 Hora Extra 4,00 R$ 35,41
3 Hora Extra 100% 3,00 R$ 35,41
4 Hora Extra Noturna 0,00 R$ 0,00
5 Adicional Noturno 0,00 R$ 0,00
6 RSR - Repouso Semanal Remunerado sobre HE e adicional noturno R$ 14,16

TOTAL I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR R$ 1.383,34

II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR % VALOR MENSAL
1 INSS 0,00% R$ 0,00
2 SESI ou SESC 0,00% R$ 0,00
3 SENAI ou SENAC 0,00% R$ 0,00
4 INCRA 0,00% R$ 0,00
5 Salário educação 0,00% R$ 0,00
6 FGTS 0,00% R$ 0,00
7 Seguro acidente do trabalho 0,00% R$ 0,00
8 SEBRAE 0,00% R$ 0,00

Total do GRUPO A 0,00% R$ 0,00
9 Férias 12,04% R$ 166,51

10 Auxílio doença 1,39% R$ 19,21
11 Licença maternidade 0,11% R$ 1,54
12 Licença paternidade 0,04% R$ 0,58
13 Faltas legais 0,83% R$ 11,53
14 Acidente de trabalho 0,33% R$ 4,61
15 Aviso Prévio 1,94% R$ 26,90
16 13º Salário 9,03% R$ 124,89

Total do GRUPO B 25,72% R$ 355,76
17 Indenizações  para rescisões sem justa causa 0,00% R$ 0,00

Total do GRUPO C 0,00% R$ 0,00

18
Incidência dos encargos do grupo "A" sobre o 
grupo "B" (% do grupo "A" x % do Grupo "B")

0,00% R$ 0,00

Total do GRUPO D 0,00% R$ 0,00
TOTAL II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALH 25,72% R$ 355,76

1 UNIFORMES POR TRABALHADOR --- R$ 0,00
2 PQM --- R$ 9,55
3 PAF --- R$ 48,58
4 0 --- R$ 0,00
5 0 --- R$ 0,00

TOTAL III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR R$ 58,13

IV - SUBTOTAL POR TRABALHADOR VALOR MENSAL
TOTAL I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR R$ 1.383,34
TOTAL II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR R$ 355,76
TOTAL III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR R$ 58,13
SUBTOTAL POR TRABALHADOR R$ 1.797,24

V - TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO % MENSAL
1 PIS 0,00% R$ 0,00
2 COFINS 0,00% R$ 0,00
3 ISS 0,00% R$ 0,00
4 IR 0,00% R$ 0,00

TOTAL DOS TRIBUTOS 0,00% R$ 0,00

VI - BDI INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO % VALOR MENSAL
BDI - Benefícios e Despesas Indiretas 0,00% R$ 0,00
TOTAL BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,00% R$ 0,00

VII - TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR % MENSAL
% TOTAL DOS TRIBUTOS + % BDI 0,00% ---
DIVISOR 100,00% ---
100% - (% TOTAL DOS TRIBUTOS + % BDI)
TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR 100,00% R$ 1.797,24
(SUBTOTAL POR TRABALHADOR / DIVISOR)

VIII - TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO
DESCONTADO 

DO 
TRABALHADOR

VALOR MENSAL

1 Vale Transporte R$ 77,90 R$ 238,00
2 VALE ALIMENTAÇÃO R$ 82,20 R$ 328,80

SUBTOTAL TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO R$ 566,80
BDI - Benefícios e Despesas Indiretas 0,00% R$ 0,00
TOTAL TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO R$ 566,80

IX - TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR COM TRANSP. E ALIMENTAÇÃO MENSAL
TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR + TOTAL TRANSP E ALIMENTAÇÃO R$ 2.364,03

QUANTIDADE 
DE 

TOTAL MENSAL

3 R$ 7.092,10

Nº MESES TOTAL GLOBAL

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

ANEXO IX - PLANILHA "J"
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - FUNÇÃO DE AUXILIAR DE 

MANUTENÇÃO

VALOR MENSAL

GRUPO A

GRUPO A

IX - TOTAL GLOBAL

VIII - TOTAL MENSAL DO CONTRATO

GRUPO A

III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR
DESCONTADO 

DO 
TRABALHADOR
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12 R$ 85.105,24
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FUNÇÃO JORNADA SALÁRIO HORA
09- Auxiliar der manutenção 2 220 R$ 7,59

I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR QUANTIDADE VALOR MENSAL
1 Salário R$ 1.670,60
2 Hora Extra 4,00 R$ 45,56
3 Hora Extra 100% 3,00 R$ 45,56
4 Hora Extra Noturna 0,00 R$ 0,00
5 Adicional Noturno 0,00 R$ 0,00
6 RSR - Repouso Semanal Remunerado sobre HE e adicional noturno R$ 18,22

TOTAL I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR R$ 1.779,95
II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR % VALOR MENSAL

1 INSS 0,00% R$ 0,00
2 SESI ou SESC 0,00% R$ 0,00
3 SENAI ou SENAC 0,00% R$ 0,00
4 INCRA 0,00% R$ 0,00
5 Salário educação 0,00% R$ 0,00
6 FGTS 0,00% R$ 0,00
7 Seguro acidente do trabalho 0,00% R$ 0,00
8 SEBRAE 0,00% R$ 0,00

Total do GRUPO A 0,00% R$ 0,00
9 Férias 12,04% R$ 214,25

10 Auxílio doença 1,39% R$ 24,72
11 Licença maternidade 0,11% R$ 1,98
12 Licença paternidade 0,04% R$ 0,74
13 Faltas legais 0,83% R$ 14,83
14 Acidente de trabalho 0,33% R$ 5,93
15 Aviso Prévio 1,94% R$ 34,61
16 13º Salário 9,03% R$ 160,69

Total do GRUPO B 25,72% R$ 457,76
17 Indenizações  para rescisões sem justa causa 0,00% R$ 0,00

Total do GRUPO C 0,00% R$ 0,00

18
Incidência dos encargos do grupo "A" sobre o 
grupo "B" (% do grupo "A" x % do Grupo "B")

0,00% R$ 0,00

Total do GRUPO D 0,00% R$ 0,00
TOTAL II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALH 25,72% R$ 457,76

1 UNIFORMES POR TRABALHADOR --- R$ 0,00
2 PQM --- R$ 9,55
3 PAF --- R$ 48,58
4 0 --- R$ 0,00
5 0 --- R$ 0,00

TOTAL III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR R$ 58,13

IV - SUBTOTAL POR TRABALHADOR VALOR MENSAL
TOTAL I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR R$ 1.779,95
TOTAL II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR R$ 457,76
TOTAL III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR R$ 58,13
SUBTOTAL POR TRABALHADOR R$ 2.295,84

V - TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO % MENSAL
1 PIS 0,00% R$ 0,00
2 COFINS 0,00% R$ 0,00
3 ISS 0,00% R$ 0,00
4 IR 0,00% R$ 0,00

TOTAL DOS TRIBUTOS 0,00% R$ 0,00

VI - BDI INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO % VALOR MENSAL
BDI - Benefícios e Despesas Indiretas 0,00% R$ 0,00
TOTAL BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,00% R$ 0,00

VII - TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR % MENSAL
% TOTAL DOS TRIBUTOS + % BDI 0,00% ---
DIVISOR 100,00% ---
100% - (% TOTAL DOS TRIBUTOS + % BDI)
TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR 100,00% R$ 2.295,84
(SUBTOTAL POR TRABALHADOR / DIVISOR)

VIII - TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO
DESCONTADO 

DO 
TRABALHADOR

VALOR MENSAL

1 Vale Transporte R$ 100,24 R$ 215,66
2 VALE ALIMENTAÇÃO R$ 82,20 R$ 328,80

SUBTOTAL TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO R$ 544,46
BDI - Benefícios e Despesas Indiretas 0,00% R$ 0,00
TOTAL TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO R$ 544,46

IX - TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR COM TRANSP. E ALIMENTAÇÃO MENSAL
TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR + TOTAL TRANSP E ALIMENTAÇÃO R$ 2.840,30

QUANTIDADE 
DE 

TOTAL MENSAL

2 R$ 5.680,60

Nº MESES TOTAL GLOBAL

12 R$ 68.167,25

ANEXO IX - PLANILHA "K"
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - FUNÇÃO DE AUXILIAR DE 

MANUTENÇÃO 2

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

VALOR MENSAL

GRUPO A

GRUPO A

IX - TOTAL GLOBAL

VIII - TOTAL MENSAL DO CONTRATO

GRUPO A

III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR
DESCONTADO 

DO 
TRABALHADOR
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FUNÇÃO JORNADA SALÁRIO HORA
10- Encarregado de manutenção elétrica, hidráulica e predial 220 R$ 10,13

I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR QUANTIDADE VALOR MENSAL
1 Salário R$ 2.229,10
2 Hora Extra 4,00 R$ 60,79
3 Hora Extra 100% 3,00 R$ 60,79
4 Hora Extra Noturna 0,00 R$ 0,00
5 Adicional Noturno 0,00 R$ 0,00
6 Hora BIP 1,00 R$ 222,91
7 RSR - Repouso Semanal Remunerado sobre HE e adicional noturno R$ 68,90

TOTAL I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR R$ 2.642,50

II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR % VALOR MENSAL
1 INSS 0,00% R$ 0,00
2 SESI ou SESC 0,00% R$ 0,00
3 SENAI ou SENAC 0,00% R$ 0,00
4 INCRA 0,00% R$ 0,00
5 Salário educação 0,00% R$ 0,00
6 FGTS 0,00% R$ 0,00
7 Seguro acidente do trabalho 0,00% R$ 0,00
8 SEBRAE 0,00% R$ 0,00

Total do GRUPO A 0,00% R$ 0,00
9 Férias 12,04% R$ 318,08

10 Auxílio doença 1,39% R$ 36,70
11 Licença maternidade 0,11% R$ 2,94
12 Licença paternidade 0,04% R$ 1,10
13 Faltas legais 0,83% R$ 22,02
14 Acidente de trabalho 0,33% R$ 8,81
15 Aviso Prévio 1,94% R$ 51,38
16 13º Salário 9,03% R$ 238,56

Total do GRUPO B 25,72% R$ 679,59
17 Indenizações  para rescisões sem justa causa 0,00% R$ 0,00

Total do GRUPO C 0,00% R$ 0,00

18
Incidência dos encargos do grupo "A" sobre o grupo 
"B" (% do grupo "A" x % do Grupo "B")

0,00% R$ 0,00

Total do GRUPO D 0,00% R$ 0,00
TOTAL II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHAD 25,72% R$ 679,59

1 UNIFORMES POR TRABALHADOR --- R$ 0,00
2 PQM --- R$ 9,55
3 PAF --- R$ 48,58
4 0 --- R$ 0,00
5 0 --- R$ 0,00

TOTAL III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR R$ 58,13

IV - SUBTOTAL POR TRABALHADOR VALOR MENSAL
TOTAL I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR R$ 2.642,50
TOTAL II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR R$ 679,59
TOTAL III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR R$ 58,13
SUBTOTAL POR TRABALHADOR R$ 3.380,21

V - TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO % MENSAL
1 PIS 0,00% R$ 0,00
2 COFINS 0,00% R$ 0,00
3 ISS 0,00% R$ 0,00
4 IR 0,00% R$ 0,00

TOTAL DOS TRIBUTOS 0,00% R$ 0,00

VI - BDI INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO % VALOR MENSAL
BDI - Benefícios e Despesas Indiretas 0,00% R$ 0,00
TOTAL BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) 0,00% R$ 0,00

VII - TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR % MENSAL
% TOTAL DOS TRIBUTOS + % BDI 0,00% ---
DIVISOR 100,00% ---
100% - (% TOTAL DOS TRIBUTOS + % BDI)
TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR 100,00% R$ 3.380,21
(SUBTOTAL POR TRABALHADOR / DIVISOR)

VIII - TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO
DESCONTADO 

DO 
TRABALHADOR

VALOR MENSAL

1 Vale Transporte R$ 133,75 R$ 182,15
2 VALE ALIMENTAÇÃO R$ 82,20 R$ 328,80

SUBTOTAL TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO R$ 510,95
BDI - Benefícios e Despesas Indiretas 0,00% R$ 0,00
TOTAL TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO R$ 510,95

IX - TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR COM TRANSP. E ALIMENTAÇÃO MENSAL
TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR + TOTAL TRANSP E ALIMENTAÇÃO R$ 3.891,17

QUANTIDADE 
DE 

TOTAL MENSAL

6 R$ 23.347,00

Nº MESES TOTAL GLOBAL

12 R$ 280.164,02

ANEXO IX - PLANILHA "L"
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - FUNÇÃO DE ENCARREGADO DE 

MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA E PREDIAL 220 HORAS MENSAIS

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

GRUPO A

VIII - TOTAL MENSAL DO CONTRATO

IX - TOTAL GLOBAL

III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR
DESCONTADO 

DO 
TRABALHADOR

VALOR MENSAL

GRUPO A

GRUPO A
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calça brim 3 2
jaleco brim 3 2
botina 2 2
boné francês 2 2
jaqueta frio 1 1
calça 3 2
camisa manga longa 3 2
camisa manga curta 3 2
blazer 2 1
gravata ou foulard 2 2
sapato 2 2
calça brim 3 2
jaleco brim 3 2
botina 2 2
boné francês 2 2
jaqueta frio 1 1
calça 3 2
camisa manga longa 3 2
camisa manga curta 3 2
blazer 2 1
sapato 2 2
gravata ou foulard 2 2
calça 3 2
camisa manga longa 3 2
camisa manga curta 3 2
blazer 2 1
gravata ou foulard 2 2
sapato 2 2
calça brim 3 2
jaleco brim 3 2
botina 2 2
boné francês 2 2
jaqueta frio 1 1
calça brim 3 2
jaleco brim 3 2
botina 2 2
boné francês 2 2
jaqueta frio 1 1
calça brim 3 2
jaleco brim 3 2
botina 2 2
boné francês 2 2
jaqueta frio 1 1

Auxiliar de Manutenção 2 - 220 horas mensais

Encarregado de Manutenção Elétrica, Hidráulica e Predial - 220 
horas mensais

Porteiro 

Supervisor 220 horas mensais

Auxiliar de Supervisão 2 -  220 horas mensais

Jardineiro 220 horas mensais

Auxiliar de Manutenção1 - 220 horas mensais

ANEXO IX - PLANILHA "M"
UNIFORMES

FUNÇÃO
TIPO DE 

UNIFORME
QTD. POR 

FORNECIMENTO

Auxiliar de Jardinagem 220 horas mensais

QTD. DE 
FORNECIMENTOS 

POR ANO
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UNIDADE: Venda Nova 

Descrição QTD CH Horário trabalho
Adicional 

Intrajornada
Montante A
Remuneração
Auxiliar de Jardinagem 1 44 - Diurno 06:00 às 16:00 (2ª a 5ª) e 06:00 às 15:00 (6ª feira) não
Jardineiro 1 44 - Diurno 06:00 às 16:00 (2ª a 5ª) e 06:00 às 15:00 (6ª feira) não
Limpador de vidros 1 44 - Diurno 08:00 às 17:00 (2ª a 6ª) e 08:00 às 12:00 (sábado) não
Porteiro 6 12x36 N 19:00 às 07:00 sim
Porteiro 6 12x36 D 07:00 às 19:00 sim
Auxiliar de Manutenção 1 1 44-Diurno 08:30 às 17:30 (2ª a 6ª) e 08:00 às 12:00 (sábado) não
Encarregado Manutenção Elétrica Hidráulica e 
Predial

1 44 - Diurno 08:30 às 17:30 (2ª a 6ª) e 08:00 às 12:00 (sábado) não

TOTAL MONTANTE A 17

UNIDADE: Estação Diamante

Descrição QTD CH Horário trabalho
Adicional 

Intrajornada
Montante A
Remuneração
Jardineiro 1 44-Diurno 06:00 às 16:00 (2ª a 5ª) e 06:00 às 15:00 (6ª feira) não
Porteiro 4 12x36 D 07:00 às 19:00 sim
Porteiro 6 12x36 N 19:00 às 07:00 sim
Auxiliar de Manutenção 1 1 44-Diurno 08:30 às 17:30 (2ª a 6ª) e 08:00 às 12:00 (sábado) não
TOTAL MONTANTE A 12

UNIDADE: SÃO GABRIEL

Descrição QTD CH Horário trabalho
Adicional 

Intrajornada
Montante A
Remuneração
Limpador de vidros 1 44 - Diurno 08:00 às 17:00 (2ª a 6ª) e 08:00 às 12:00 (sábado) não
Porteiro 6 12x36 D 07:00 às 19:00 sim
Porteiro 8 12X36 N 19:00 às 07:00 sim
Auxiliar de Manutenção 1 1 44-Diurno 08:30 às 17:30 (2ª a 6ª) e 08:00 às 12:00 (sábado) não
Encarregado Manutenção Elétrica Hidráulica e 
Predial

1 44 - Diurno 08:30 às 17:30 (2ª a 6ª) e 08:00 às 12:00 (sábado) não

TOTAL MONTANTE A 17

ANEXO IX - PLANILHA "N"
RELAÇÃO DE CARGOS, QUANTITATIVOS E HORÁRIOS
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UNIDADE: ESTAÇÃO BARREIRO

Descrição QTD CH Horário trabalho
Adicional 

Intrajornada
Montante A
Remuneração

Auxiliar de Supervisão 2 1
44 diurno ou 
Noturno

08:00 às 18:00 (2ª a 5ª feira) e 08:30 às 17:30 (6ª feira) não

Jardineiro 1 44 diurno 07:00 às 17:00 (2ª a 5ª) e 07:00 às 16:00 (6ª feira) não
Limpador de vidros 1 44 - Diurno 08:00 às 17:00 (2ª a 6ª) e 08:00 às 12:00 (sábado) não
Porteiro 4 12X36 N 19:00 às 07:00 sim
Porteiro 4 12X36 D 07:00 às 19:00 sim

Supervisor 1
44-Diurno ou 
Noturno

diurno  (2ª a 6ª): 06:00 às 15:48 ou noturno (2ª a 6ª): 14:00 às 23:48 ou horário definido pela 
GEAMP (cumprindo 08:48 h diárias)

não

Auxiliar de Manutenção 2 1 44-Diurno 08:30 às 17:30 (2ª a 6ª) e 08:00 às 12:00 (sábado) não
Encarregado Manutenção Elétrica Hidráulica e 
Predial

1 44 - Diurno 08:30 às 17:30 (2ª a 6ª) e 08:00 às 12:00 (sábado) não

TOTAL MONTANTE A 14

UNIDADE: Vilarinho

Descrição QTD CH Horário trabalho
Adicional 

Intrajornada
Montante A
Remuneração
Jardineiro 1 44-Diurno 07:00 às 17:00 (2ª a 5ª) e 07:00 às 16:00 (6ª feira) não
Porteiro 4 12X36 N 19:00 às 07:00 sim
Porteiro 4 12X36 D 07:00 às 19:00 sim
Encarregado Manutenção Elétrica Hidráulica e 
Predial

1 44 - Diurno 08:30 às 17:30 (2ª a 6ª) e 08:00 às 12:00 (sábado) não

TOTAL MONTANTE A 10

UNIDADE: Pampulha

Descrição QTD CH Horário trabalho
Adicional 

Intrajornada
Montante A
Remuneração
Porteiro 6 12X36 N 19:00 às 07:00 sim
Porteiro 6 12X36 D 07:00 às 19:00 sim
Auxiliar de Manutenção 2 1 44-Diurno 08:30 às 17:30 (2ª a 6ª) e 08:00 às 12:00 (sábado) não
Encarregado Manutenção Elétrica Hidráulica e 
Predial

2 44 - Diurno 08:30 às 17:30 (2ª a 6ª) e 08:00 às 12:00 (sábado) não

TOTAL MONTANTE A 15

BHTRANS - PP nº 18/2017 - Anexo IX Planilha "N" - Modelo de Proposta Comercial - Mão de Obra e M2 Limpo - 20 de 29



TOTAL 85
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UTENSÍLIOS E ACESSÓRIOS

I –Utensílios e Acessórios
ESCADA DE ALUMÍNIO 05 DEGRAUS UN 0,00 0  - 1  - 0  - 0  - 1  - 1 3  - 
ESCADA DE ALUMÍNIO 07 DEGRAUS UN 0,00 2  - 2  - 1  - 2  - 2  - 1  - 10  - 
ESCADA DE ALUMÍNIO 10 DEGRAUS UN 0,00 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 6  - 
ESCADA EXTENSÍVEL 2 LANCES - 6M - ALUMINIO UN 0,00 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 6  - 
ESCADA MADEIRA P/ PINTOR 10 DEGRAUS UN 0,00 1  - 1  - 0  - 0  - 1  - 1  - 4  - 
KIT LIMPEZA VIDROS UN 0,00 1  - 1  - 0  - 1  - 0  - 0  - 3  - 
MANGUEIRA EMBORRACHADA PARA JARDIM 3/4" M 0,00 0  - 200  - 0  - 0  - 200  - 0  - 400  - 
MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2" M 0,00 0  - 20  - 0  - 0  - 20  - 200  - 240  - 
MANGUEIRA LONADA PARA JARDIM 1/2" M 0,00 200  -  - 100  - 200  - 0  - 0  - 500  - 
SUPORTE PARA MANGUEIRAS COM RODÍZIO UN 0,00 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 6  - 
MANGUEIRA PARA IRRIGAÇÃO M 0,00 100  - 200  - 100  - 200  - 200  - 200  - 1000  - 
 I-  TOTAL DE UTENSÍLIOS E ACESSÓRIOS 307,00 0,00 428,00 0,00 204,00 0,00 406,00 0,00 427,00 0,00 406,00 0,00 2178,00 0,00

EQUIPAMENTOS 

II – Equipamentos
RELÓGIO DE PONTO UN 0,00 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 6  - 
RÁDIO COMUNICAÇÃO EP 450 UN 0,00 6  - 6  - 4  - 8  - 6  - 5  - 35  - 
ROÇADEIRA LATERAL STHIL FS 220 UN 0,00 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 6  - 
COMBUSTIVEL (GASOLINA) L 0,00 12  - 15  - 12  - 10  - 15  - 30  - 94  - 
COMBUSTIVEL (OLEO) L 0,00 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 2  - 7  - 
II – TOTAL DE EQUIPAMENTOS 21,00 0,00 24,00 0,00 19,00 0,00 21,00 0,00 24,00 0,00 39,00 0,00 148,00 0,00

FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM E ARTIFICES

III – Ferramentas I
ANCINHO C/ 12 DENTES UN 0,00 2  - 1  - 1  -  - 1  - 2  - 7  - 
MINI - ANCINHO PARA JARDIM UN 0,00 2  - 1  - 1  - 1  - 1  - 2  - 8  - 
RASTELO COM CABO UN 0,00 2  - 1  - 1  - 1  - 1  - 2  - 8  - 
FORCADO COM CABO UN 0,00 2  - 1  - 1  - 1  - 1  - 2  - 8  - 
CARRINHO DE MÃO PNEU COM CÂMARA UN 0,00 2  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 7  - 
CARRINHO PLATAFORMA UN 0,00 0  - 1  - 0  - 0  - 1  - 0  - 2  - 
CAVADEIRA RETA C/ CABO UN 0,00 1  - 1  - 0  - 0  - 1  - 1  - 4  - 
CAVADEIRA ARTICULADA (BOCA DE LOBO) UN 0,00 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 6  - 
CHIBANCA COM CABO UN 0,00 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 6  - 
ENXADINHA PARA JARDIM 14 CM UN 0,00 2  - 1  - 1  - 0  - 1  - 0  - 5  - 
ENXADÃO UN 0,00 1  - 1  - 1  - 0  - 1  - 0  - 4  - 
ENXADA COM CABO UN 0,00 2  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 7  - 
FACÃO 12" UN 0,00 1  - 1  - 1  - 0  - 1  - 2  - 6  - 
FOICE C/ CABO UN 0,00 0  - 1  - 1  - 0  - 1  - 2  - 5  - 
GARFO PARA  FENO C/ CABO UN 0,00 1  - 1  - 1  - 0  - 1  - 2  - 6  - 
PAZINHA ESTREITA PARA JARDIM UN 0,00 2  - 1  - 1  - 0  - 1  - 0  - 5  - 
PAZINHA LARGA PARA JARDIM UN 0,00 2  - 1  - 1  - 0  - 1  - 0  - 5  - 
LIMA KF UN 0,00 1  - 1  - 1  - 0  - 1  - 0  - 4  - 
PÁ COM CABO UN 0,00 2  - 1  - 1  - 0  - 1  - 1  - 6  - 
SERROTE UN 0,00 0  - 1  - 0  - 1  - 1  - 0  - 3  - 
PICARETA COM CABO UN 0,00 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 0  - 5  - 
SACHO CORAÇAO P/ JARDIM UN 0,00 2  - 1  - 1  - 0  - 1  - 0  - 5  - 
TESOURA PARA JARDIM UN 0,00 2  - 1  - 1  - 0  - 1  - 0  - 5  - 
SERROTE PODADOR PARA GALHOS ALTOS UN 0,00 0  - 1  - 1  - 0  - 1  - 0  - 3  - 
PULVERIZADOR COM MANGUEIRA 20 LITROS UN 0,00 1  - 1  - 0  - 0  - 1  - 1  - 4  - 
POLVILHADEIRA PARA FORMICIDA UN 0,00 1  - 1  - 1  - 0  - 1  - 1  - 5  - 
TESOURA DE PODA (PODAO) UN 0,00 2  - 1  - 2  - 0  - 1  -  - 6  - 
III - TOTAL DE FERRAMENTAS 36,00 0,00 27,00 0,00 24,00 0,00 9,00 0,00 27,00 0,00 22,00 0,00 145 0,00

IV - MATERIAIS DE JARDINAGEM

K-OTRINE (pacote de 1 kg) PT 0,00 12,00  - 11,00  - 8,00  - 8,00  - 11,00  - 8,00  - 58  - 
FORMICIDA EM ISCAS DE IKG KG 0,00 8,00  - 8,00  - 8,00  - 8,00  - 8,00  - 7,00  - 47  - 
RANDAP L 0,00 6,00  - 7,00  - 6,00  - 7,00  - 7,00  - 7,00  - 40  - 
MALATOL KG 0,00 10,00  - 10,00  - 10,00  - 10,00  - 10,00  - 10,00  - 60  - 
FHORT JARDIM PT 0,00 1,00  - 1,00  - 1,00  - 1,00  - 1,00  - 1,00  - 6  - 
ENRAIZADOR L 0,00 1,00  - 1,00  - 0,00  - 1,00  - 1,00  - 0,00  - 4  - 
BEROL L 0,00 2,00  - 2,00  - 1,00  - 1,00  - 2,00  - 1,00  - 9  - 
SULFATO DE COBRE KG 0,00 0,00  - 0,50  - 0,00  - 0,00  - 0,50  - 0,00  - 1  - 
ÓLEO DE NEEN PURO L 0,00 0,25  - 0,25  - 0,00  - 0,00  - 0,25  - 0,00  - 1  - 

ANEXO IX - PLANILHA "O"
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS

Total GeralVilarinhoVenda nova Barreiro Diamante São Gabriel Pampulha
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IV - TOTAL DE MATERIAIS 40,25 0,00 40,75 0,00 34,00 0,00 36,00 0,00 40,75 0,00 34,00 0,00 225,75 0,00

V – Ferramentas II UN

Martelete Rotativo UN 0,00 0,00  - 1,00  - 0,00  - 0  - 1,00  - 0  - 2  - 

Martelete de impacto UN 0,00 0,00  - 1,00  - 0,00  - 0  - 1,00  - 0  - 2  - 

Martelo demolidor UN 0,00 0,00  - 1,00  - 0,00  - 0  - 1,00  - 0  - 2  - 
Furadeira de Impacto Professional ou Industrial  127 volts UN 0,00 1,00  - 1,00  - 1,00  - 1,00  - 1,00  - 1,00  - 6  - 
Esmerilhadeira Angular 4 ½” UN 0,00 1,00  - 1,00  - 1,00  - 1,00  - 1,00  - 1,00  - 6  - 
Parafusadeira elétrica UN 0,00 1,00  - 1,00  - 1,00  - 1,00  - 1,00  - 1,00  - 6  - 
Lixadeira angular UN 0,00 0,00  - 1,00  - 0,00  - 0,00  - 1,00  - 0,00  - 2  - 
Alicate amperíometro digital UN 0,00 1,00  - 1,00  - 1,00  - 1,00  - 1,00  - 1,00  - 6  - 
Detector de tensão sem contato UN 0,00 1,00  - 1,00  - 1,00  - 1,00  - 1,00  - 1,00  - 6  - 
Caixa de ferramentas mais ferramentas UN 0,00 1,00  - 1,00  - 1,00  - 1,00  - 1,00  - 1,00  - 6  - 

Serra Circular para corte de Mármore 1400 watts   -   127 volts (maleta com disco) UN 0,00 1,00  - 1,00  - 1,00  - 1,00  - 1,00  - 1,00  - 6  - 

Máquina de Solda (Tipo transformador) UN 0,00 0,00  - 1,00  - 0,00  - 0,00  - 1,00  - 1,00  - 3  - 
Serra Tico - Tico UN 0,00 1,00  - 1,00  - 0,00  - 1,00  - 1,00  - 1,00  - 5  - 
V - TOTAL DE FERRAMENTAS 8,00 0,00 13,00 0,00 7,00 0,00 8,00 0,00 13,00 0,00 9,00 0,00 58 0,00

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC)

VI – EPC (Equipamento de Proteção Coletiva)
TELA TAPUME 1,20 MT X  50 MTS UN 0,00 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 6  - 
VI – TOTAL DE EPC 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 6 0,00

VII -TOTAL GERAL DOS CUSTOS (I+II+III+IV+V) 413,25  - 533,75  - 289,00  - 481,00  - 532,75  - 511,00  - 2.760,75  - 

1 PIS � � � � �  - 

2 COFINS � � � � �  - 

3 ISS  � � � � �  - 

4 IR � � � � �  - 

� � � � �  - 

% MENSAL 

� � � � �  - 

� � � � �  - 

% MENSAL 

0,00  - 

100,00%  - 

	 � � �  - 

Nº MESES

12  - 

BDI - Benefícios e Despesas Indiretas 

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 
SOBRE O FATURAMENTO 

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O 
FATURAMENTO 

TOTAL GLOBAL 

TOTAL MENSAL EQUIPAMENTOS 

DIVISOR 100% - (% TOTAL DOS
TRIBUTOS + % BDI) 

%TOTAL TRIBUTOS + % BDI 

TOTAL MENSAL DOS EQUIPAMENTOS 

BHTRANS  - PP nº 18/2017 - Anexo IX Planilha "O" - Modelo de Proposta Comercial - Mão de Obra e M2 Limpo - 23 de 29



ANEXO IX - PLANILHA "P"
RELAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA OFICINAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Esmerilhadeira Angular 4 ½”   professional
Potência 750 wats, Rotação sem carga 11000 min –1, Disco de desbaste 4 ½” (115 mm), disco de corte 4 ½” (115 mm), eixo M 14, peso
máximo 2 kg, Tensão 127 volts 

Martelete rotativo com dois modos de operação, rotação com impacto e simples rotação.
Deve possuir rotação e torque iguais em ambos os sentidos gatilho de fácil operação e botão de trava. Deve acompanhar: Empunhadura
auxiliar, limitador de profundidade; maleta plástica para acondicionamento do martelete.
Especificações Técnicas: Potência 780 Watts; Rotações por min. 0 ~ 1.100 rpm (min-1); Impactos por min. 0 ~ 4.500 ipm (min-1);
Capacidades de perfuração: Aço: 13 mm (½"), Madeira: 32mm,
Concreto: # Broca de carbureto e tungstênio: 24mm, # Broca de coroa: 54mm, # Broca de coroa diamantada (tipo a seco): 65mm. Energia
de Impacto 2.7 Joules; tensão: 220V. Garantia 12 meses.

Martelete de impacto com motor e escova de carvão. Três modos de operação: Rotação com impacto, simples rotação e simples impacto,
Velocidade e torque na reversão têm a mesma configuração graças ao elemento de reversão lateral, Mandril de engate rápido, Desenho
ergonômico na empunhadura com cabo emborrachado para maior controle e conforto. Deve acompanhar: Empunhadura completa,
limitador de profundidade. maleta
Especificações Técnicas: Tensão: 110 V, Potência 800Watts, Rotação por min. 0~1.100 rpm, Impacto por min. 0~4.500 ipm. Capacidades
de perfuração: Metal: 13mm, Madeira: 32mm, Concreto: 24mm. Energia de Impacto 2.7 J. Comprimento total: 370mm. Peso aproximado:
2.6kg. Emissão de vibrações: 15.5 m/s². Incerteza K: 1.5m/s² .

Martelo Demolidor  15 Kg.
Especificações Técnicas: Potência: 1.510 Watts. Impacto por min.: 1.450 ipm. Comprimento Total: 645 mm. Energia de Impacto: 28,8
Joules Encaixe Sextavado: 30 mm. O equipamento também deve conter chave, punho lateral, recipiente de óleo (100 ml), e ponteiro 30
mm hex.

Parafusadeira elétrica com controle de torque e embreagem de segurança com cabo de 4 metros, duas velocidades: Melhor combinação
de torque e velocidade para parafusamentos e perfurações, interruptor eletrônico: Velocidade sob controle nos parafusamentos, mandril
sem chave de 0,8 a 10 mm.
Especificações Técnicas: Tensão: 110V; Potência: 400W; Número de rotações (sem carga): 0 – 450 / 1.400 min-1; Diâmetro máximo
parafuso: 7mm; Torque: 10,3Nm.

Furadeira de impacto com aletas nas laterais para refrigeração e carcaça resistente a impactos e ao calor e mandril industrial de 16mm
(5/8"). Deve acompanhar: Punho lateral; limitador de profundidade e chave do mandril.
Especificações Técnicas: Tensão: 220V, Potência: 650 W, Velocidade em vazio:Baixo: 0 – 1.000, rpm, Alto: 0 - 1.300 rpm. Impactos por
minuto: Baixo: 0 - 11.000 ipm, alto: 0 - 14.000 ipm. Capacidades: Concreto: 22 mm, metal: 16 mm, madeira: 30 mm, comprimento total:
375 mm.

Lixadeira Angular 7 Pol.  
Especificações Técnicas: Tensão: 110V, potência: 1.600 watts rotação por min.: 0 - 4.000 rpm. Capacidades: Disco: 180 mm, Lixa : 180
mm. Dimensões aproximadas (C x L x A) : 453 x 170 x 136 mm. Eixo : M14 Deve acompanhar: Porca do disco, disco de borracha, capa
frontal, chave de pino e punho lateral.

Alicate amperímetro digital
Especificações Técnicas: Corrente AC: 20/200/1000A, tensão DC: 200m/20/200/1000V, tensão AC: 200/750V, resistência:
200/2k/20k/200k/2MO, teste de Continuidade:Diodo, Display: 3 1/2 dígitos (2000 Contagens), taxa de Amostragem: 3 vezes/s, indicação de
Polaridade: Automática, indicação de polaridade negativa, Indicação de Sobrefaixa: ou indicação de Bateria Fraca: Indicação é mostrada
quando a tensão da bateria cair abaixo da tensão de operação. Mudança de Faixa: Manual, ambiente de operação: 0°C a 40°C, RH < 70%,
ambiente de Armazenamento: -10°C a 50°C, RH < 80%, altitude de Operação: até 2000m. Uso Interno. Grau de Poluição: II
Alimentação: Uma bateria de 9V (NEDA 1604 ou 6F22 ou 006P). Diâmetro do Condutor & Abertura de Garra Máx.: 50mm. Dimensões
aproximadas: 240(A) x 102(L) x 47(P)mm
Peso: Aprox. 337g (incluindo bateria). O equipamento deverá estar de acordo com IEC-61010, sobretensão CAT III.

Detector de Tensão Sem Contato 1000V
Especificações técnicas: - Faixa de tensão de funcionamento: 80V ~ 1000V AC. Frequência: 50/60Hz. Temperatura de trabalho: 0ºC ~
40ºC. Temperatura de armazenamento: -20ºC ~ 40ºC
Umidade de trabalho: menor ou igual a 95%. Alimentação: 2x pilhas AAA. Corrente estática: menor ou igual a 5mA. Corrente dinâmica:
menor ou igual a 35mA. Corrente desligada: menor ou igual a 5uA. Categoria de tensão: CAT III. Dimensões aproximadas: 3x26x9cm.
Peso bruto aproximado: 64g.
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Caixa de ferramentas: (cada) uma por oficial:
- 4 chave de fenda cruzada (phillips) 1/8 x 6 pol., 3/16 x 6 pol., ¼ x 6 pol., 5/16 x 8 pol.
- 4 chave de fenda 1/8 x 6 pol., 3/16 x 6 pol., ¼ x 6 pol., 5/16 x 8 pol.
- 1 chave de fenda ergonômica cruzada (phillips) cotoco  1/4x1.1/2 pol.
- 1 chave de fenda ergonômica cotoco  1/4x1.1/2 pol.
- 1 alicate universal 8 pol. com cabo com isolamento 1000 V. Capacidade de corte: arame mole diam. 3,0 e arame duro diam. 2,0 de
dimensões aproximadas: 208 x 48 mm. Fabricação em cromo-vanádio.
- 1 alicate de bico 6 pol. com cabo com isolamento 1000 V. Capacidade de corte: arame mole diam. 3,0 e arame duro diam. 2,0 de
dimensões aproximadas: 208 x 48 mm. Fabricação em cromo-vanádio.
- 1 alicate de corte diagonal 6 pol. com cabo com isolamento 1000 V. Capacidade de corte: arame mole diam. 3,0 e arame duro diam. 2,0
de dimensões aproximadas: 208 x 48 mm. Fabricação em cromo-vanádio.
- 1 Chave de cano em ferro nodular 14” (Grifo)
- 1 Chave de cano em ferro nodular 24” (Grifo)
- 1 Chave Inglesa 6" com 18 mm de abertura. Fabricada em aço/liga de alta resistência mecânica
- 1 Chave Inglesa 10" com apacidade de abertura da boca:  28 mm. Fabricada em aço/liga de alta resistência mecânica
- 1 Jogo de Chave Allen em polegadas composto por: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2".
- 1 Jogo de Chave Allen em milímetros composto por: 4,5,6,7,8,9,10,11,12mm.
- 1 Jogo de Chave fixa com 8 Peças, de medidas: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm. Material: Cromo Vanádio.
- 1 Chave Tipo Canhão 7 mm
- 1 Chave Tipo Canhão 10 mm
- 1 Chave Tipo Canhão 11 mm
- 1 Chave Tipo Canhão 13 mm
- 1 Talhadeira chata de ½ pol x 40cm
- 1 Formão chanfrado com cabo de madeira de ½ pol.
- 1 Formão chanfrado com cabo de madeira de ¾ pol.
- 1 Canivete de eletricista em aço carbono 
- 1 Martelo ferradura  200g  em aço forjado e cabo em madeira.
- 1 Tesoura Tipo Aviação (Corte Reto) com capacidade de corte:  - chapa: 1,2mm - Inox: 0,85mm; Largura: 250mm / 10”.
- 1 Alicate bomba 10"com capacidade de abertura da boca de 35 mm. Fabricado em aço. Abertura da boca regulável em 7 posições. Cabo
emborrachado.
- 1 Rebitador Manual com Cabeça Giratória 12 Pol.

Serra Circular para corte de Mármore 1400 watts   -   127 volts (maleta com disco)   GDC 14-40  06015481D0

Capacidade de corte máximo 40 mm, disco diamantado máximo 125 x 20 mm, rpm s/ carga 12000 min -1 eixo M14

Máquina de Solda (Tipo transformador) 
Características Técnicas  60Hz     50Hz    
Potência Nominal  11,8    11,8  kVA 
Tensão de Alimentação  110 220   
Corrente de Alimentação - Monofásico  65 32,5  18,81 32,6  A 
Tensão de Circuito Aberto Mín./Máx.    50     V
Corrente Máxima de Solda    250     A
Faixa de Ajuste de Corrente    55/250     A
Corrente / Fator de Trabalho   250 / 20     A / %
Classe de Isolação    B-130     ºC
Peso   29     kg
Dimensões (Altura x Largura x Comprimento)    300x265x400     mm
Eletrodo   AC     
Bitola / Eletrodo  até 3,25  mm

Serra Tico - Tico
Características:
-Placa base retrátil e inclinação 45º (direita/esquerda), Saída para respiração de pó, sistema SDS-Clic para maior facilidade na troca de
lâminas,  proteção transparente contra cavacos, melhor precisão de cortes angulares desvio mínimo da lâmina, roldana guia: 
Especificações:
-Capacidade de corte: Madeira - 65 mm/ Alumínio - 15 mm/ Aço - 4 mm
-Corte em ângulo em até: 500...3100 min-1
-Potência: 450 w
Dimensões aprox. da embalagem: 10x20x30 cm (AxLxP)
Peso aprox.: 1,7Kg
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Serra Circular profissional 7.1/4”, potência 1450 wats, rotação 6.100 min-1, capacidade de corte 90º 66 mm, 45º 51 mm; 127 volts;
acompanham disco de serra de 24 dentes, guia paralelo.

Escada em Alumínio 8 Degraus 
Fabricada segundo os critérios da ABNT
Dimensões aproximadas: 119x51x194cm (CxLxA)

Escada em Alumínio de abrir e extensiva com 20 degraus  
Fabricada segundo os critérios da ABNT
Dimensões aproximadas: - 3,2 metros fechada e 6 metros extendida

Escada em Madeira modelo pintor
fabricada segundo os critérios da ABNT                       (Para Utilização do Pintor)
Dimensões aproximadas: 10 degraus  -2,9 metros

MANGUEIRA PARA IRRIGAÇÃO
Indicada para irrigações. Irriga área total sendo utilizada para plantas onde as folhas podem ser molhadas.
Possui um raio de alcance de 2,5 m e altura de aspersão de 2,0 m. As mangueiras são planas e perfuradas a raio laser, proporcionando
maior precisão e garantir a uniformidade dos emissores, assim como a eficiência na aplicação da água.

DETALHES TÉCNICOS:
Diâmetro interno da mangueira:1.1/8" - 28,5 mm
Espessura da parede da mangueira: 0,2 mm
Cor da mangueira: Preto
Material da mangueira: Polietileno
Pressão de trabalho da mangueira: 2,84 à 11,38 lbf/pol²
Comprimento da mangueira: 100 m
Espaçamento entre furos da mangueira para irrigação: 15 cm
Posição dos furos da mangueira para irrigação: Central
Raio de alcance: 2,50 m
Altura do jato da mangueira para irrigação: 2 m
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LEGISLAÇÃO

horas trabalhadas na 
semana

/ dias trabalhados na semana * média de dias de um mês

44, 40, 36 ou 30 6 ou 5 30

salário / jornada mensal

R$

quantidade de horas * valor da hora extra CLT art. 59

R$

horas por dia * quantidade de dias * valor da hora extra CLT art. 73 § 1°

1 R$

* quantidade de dias * valor da hora * adicional noturno CLT art. 73

R$ 0,20

/ média de dias trabalhados * média de dias de repouso CLT art. 67

25 5

benefício / meses por ano *
acréscimo constitucional de 

1/3
= 12,04% CF/88, art. 7º, inc. XVII

(13/12) 12 (1+(1/3))

média de faltas anuais / dias por ano = 1,39%

5 360

meses do benefício / meses por ano * % referente a férias * média de incidência = 0,11%
CF/88, art. 7º, inc. XVIII e Lei
8213/91

4 12 0,1111 0,03

dias do benefício / dias por ano * média de incidência = 0,04%

5 360 0,03

Faltas legais média de faltas anuais / dias por ano = 0,83%

3 360

ANEXO IX - PLANILHA "Q"
PARÂMETROS UTILIZADOS NO CONJUNTO DE PLANILHAS TÉCNICAS

REFERÊNCIA

Durante a vigência do horário noturno, a hora é
computada a cada 52:30 minutos. Portanto, entre as
22 e 05 horas, são computadas 08 horas de trabalho.
Pelo fato de se trabalhar uma hora a mais, a
remuneração desta hora é paga como hora extra.

Incide sobre a quantidade total de horas realizadas no
horário noturno (entre 22 e 05 horas), inclusive sobre
as horas extras noturnas.

quantidade de horas 
realizadas no horário 

noturno 

Hora Extra e Hora 
Extra 100%

Adicional Noturno

Jornada Mensal

Salário do trabalhador dividido pela jornada mensal.

CF/88, art. 7º, inc. XIX e ADCT -
Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias art.
10 § 1º

RPS - Regulamento da
Previdência Social, art. 30, inc.
III, aprovado pelo Decreto
3.048/99

Jornada mensal do trabalhador.

Hora Extra Noturna

RSR - Repouso 
Semanal 
Remunerado

Média de 3 faltas anuais abonada por lei.

CÁLCULO

Férias 

valor das horas extras e 
adicional noturno a ser 

recebido

Hora normal mais o adicional de hora extra
estabelecido na CCT ou CLT.

Salário hora

Incide sobre o valor das horas extras e adicional
noturno a receber, estimando-se 25 dias úteis e 5
domingos/feriados por mês.

Licença maternidade

Sendo o pagamento da licença maternidade
responsabilidade do INSS, a empresa arca com as
férias (11,11%) do período da licença, com média de
incidência de 3% do total de empregados do contrato.

Auxílio doença Média de 5 faltas anuais por motivo de doença.

13/12 do salário por ano, acrescido de 1/3
constitucional (12/12 devidos ao trabalhador e 1/12
devidos ao folguista).

Licença paternidade
5 dias de licença por ano, com média de incidência de
3% do total de empregados do contrato.
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dias do benefício / dias por ano * média de incidência = 0,33% Lei 8213, arts. 12 a 23

15 360 0,08

Aviso Prévio dias do benefício / dias por ano = 1,94%

7 360

13º Salário benefício / meses por ano = 9,03%

(13/12) 12

contribuição de 8% para o 
FGTS

* salário + 13º + férias * 50% sobre a contribuição = 4,84%  e Lei Complementar 110

0,08 (1 + 0,0903 + 0,1204) 0,5

média das tarifas *
quantidade média mensal 

estimada
-

parcela desc. do trabalhador 
limitado a 6% do salário

R$ 65 (salário * 0,06)

valor unitário *
número estimado de dias 

trabalhados  por mês
-

parcela descontada do 
trabalhador

R$ 22 %

valor unitário * quantidade a ser distribuída / quantidade de meses

R$

CF/88, art. 7º, inc. VIII e Leis
40/90/62 e 4749/65,
regulamentadas pelo Decreto
57155/65

13/12 do salário por ano (12/12 devidos ao
trabalhador e 1/12 devidos ao folguista).

Redução da jornada do trabalhador em 7 dias,
ocorrendo somente nos casos de desativação da
vaga/posto ou término do contrato.

15 dias de afastamento por ano, com média de
incidência de 8% do total de empregados do contrato.

50% sobre o montante do FGTS, incidente sobre
salário + 13º + férias.

O valor mensal corresponde ao valor unitário do
benefício, multiplicado pelo número estimado de dias
trabalhados por mês, deduzida a parcela descontada
do trabalhador.

Acidente de trabalho

O valor mensal corresponde à média das tarifas
urbanas vigentes, multiplicado pela estimativa de
quantidade mensal por trabalhador, deduzido o limite
de 6% do salário do trabalhador.

Indenizações  para 
rescisões sem justa 
causa

O valor mensal corresponde ao valor unitário do
uniforme/conjunto, multiplicado pelo quantidade a ser
distribuída no período e dividido pela quantidade de
meses.

Uniformes

Transporte

Alimentação (vales, 
cesta básica)
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PORTEIRO

DESCRIÇÃO VALOR 

Salário porteiro 1.352,34
Valor hora porteiro  ( tem que multiplicar por 2 a hora extra é 100%) 210 6,4397
Valor súmula 444 2 12,88
Total horas ano = 28 horas (14 feriados x 24 horas / 12 meses) 28 360,62
Multiplica-se 12,88 x 28 e depois divide por 2 já que em cada posto existem 4 porteiros 2 180,31
DSR 22%

ANEXO IX - PLANILHA "R"
SÚMULA 444  - STJ
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PROCESSO INSTRUMENTO JURÍDICO OUTROS BENEFÍCIOS POR TRABALHADOR

BENEFÍCIOS PREÇO UNITÁRIO QUANT PREÇO MENSAL

  R$                                -   0  R$                          -   

  R$                                -   0  R$                          -   

VIGÊNCIA

12 ENCARGOS TRABALHISTAS MENSAIS - PAGOS POR REEMBOLSO

Indenizações  para rescisões sem justa causa 0,00%

ENCARGOS SOCIAIS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

INSS 0,00% PIS 0,00%

SESI ou SESC 0,00% COFINS 0,00%

SENAI ou SENAC 0,00% ISS 0,00%

INCRA 0,00% IR 0,00%

Salário educação 0,00% TOTAL 0,00%

FGTS 0,00%

Seguro acidente do trabalho 0,00% BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS SOBRE O FATURAMENTO

SEBRAE 0,00% BDI - Benefícios e Despesas Indiretas 0,00%

PREÇO UNITÁRIO 
UNIFORME

R$ 1.820,51  R$                          -   

R$ 2.490,74  R$                          -   

A TRIBUTOS (%) Contratada 0,00%
B BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (%) Contratada 0,00%
C DIVISOR (A+B) 0,00%
D MESES DE EXECUÇÃO Contratante 12

ÁREA DE COPA E 
COZINHA

ÁREA INTERNA 
TODOS OS DIAS

ÁREA EXTERNA E 
PLATAFORMAS

ÁREA SANITÁRIO 
BANHEIROS PÚBLICOS

ÁREA DE 
BANHEIROS 

ADMINISTRATIVOS

ÁREA DE PÁTIO, 
ESTACIONAMENTO 

E ARRUAMENTO

E TOTAL DE ÁREAS EM M2 Contratante 167,67 13.171,17 35.585,17 402,73 1.122,49 85.670,06 136.119,29

F FREQUÊNCIA Contratante 2 1 1 12 6 1

G PRODUTIVIDADE POR FAXINEIRO EM M2 * Contratada 0 0 0 0 0 0

H QUANTIDADE DE FAXINEIROS Contratada #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

I CUSTO UNITÁRIO DO FAXINEIRO Contratante  R$                  1.820,51  R$                1.820,51  R$                1.820,51  R$                      1.820,51  R$                1.820,51  R$                1.820,51 

J CUSTO MENSAL COM FAXINEIROS J * H #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

K QUANTIDADE DE HORAS DE ENCARREGADO Contratada 4 279 753 9 24 1.813 2.880,00

L CUSTO UNITÁRIO DO ENCARREGADO (H) Contratante  R$                       11,32  R$                    11,32  R$                    11,32  R$                          11,32  R$                    11,32  R$                    11,32 

M CUSTO MENSAL COM ENCARREGADOS L * K  R$                       40,16  R$                3.155,03  R$                8.524,09  R$                          96,47  R$                  268,88  R$              20.521,45 32.606,08

N CUSTO MENSAL DA MÃO DE OBRA M + J #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

O CUSTO MENSAL COM PRODUTOS/MATERIAIS Contratada #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

P CUSTO MENSAL COM EQUIPAMENTOS Contratada  R$                             -    R$                          -    R$                          -    R$                                -    R$                          -    R$                          -    R$                          -   

Q CUSTO MENSAL DO SERVIÇO N + O + P #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

*Nos campos acima assinalados em AMARELO poderão ser descritos benefícios como seguro,
treinamento e outros. Seu preenchimento é OPCIONAL.

I - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA POR METRO QUADRADO

CUSTO UNITÁRIO POR TRABALHADOR

Faxineiros 12x36 diurno

Encarregado 12x36 diurno

ANEXO X - PLANILHA "A"
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

M2 LIMPO - ESTAÇÕES

Meses de Execução
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ANEXO X - PLANILHA "A"
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

M2 LIMPO - ESTAÇÕES

R BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS B * T #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

S TRIBUTOS A * T #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

T TOTAL MENSAL DO SERVIÇO Q/(1-C) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

U CUSTO TOTAL T * D #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

V CUSTO MENSAL POR M2 T / E #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Após o preenchimento de todas as células VERDES, a LICITANTE deverá transcrever os valores dispostos nas células D52, E52, F52, G52, H52 e I52 (ASSINALADAS NA COR AZUL) para o Modelo 

de Proposta Comercial - Mão de Obra e M2 Limpo - Anexo IX Planilha "A".

É vedado à LICITANTE efetuar qualquer alteração nas planilhas dos Anexos X "B" à X "I", sob pena de desclassificação. Apenas as células assinaladas com as cores VERDE e AMARELO deverão 
ser preenchidas, sendo as de cor VERDE de preenchimento OBRIGATÓRIO e as em AMARELO de preenchimento OPCIONAL. 

TODAS AS CÉLULAS EM VERDE DEVERÃO OBRIGATORIAMENTE SER PREENCHIDAS PELA LICITANTE

O BDI - Benefícios e Despesas Indiretas proposto pelo licitante deverá contemplar o lucro, todas as despesas incidentes sobre a prestação do serviço e demais benefícios e obrigações concedidos ou 
determinados na CCT e legislação vigente, não previstos nas planilhas de composição de preço por função.

* Preencher conforme Tabela de Parâmetros de Dimensionamento para Avaliação das Áreas de Serviços de Faxina (Produtividade) - Anexo III "I".

NÃO PREENCHER AS CÉLULAS EM AZUL! APÓS O PREENCHIMENTO DE TODAS AS CÉLULAS EM VERDE, AS CÉLULAS EM AZUL SERÃO PREENCHIDAS AUTOMATICAMENTE.
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FUNÇÃO JORNADA SALÁRIO HORA
Faxineiros 12x36 diurno 210 R$ 4,97

I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR QUANTIDADE VALOR MENSAL
1 Salário R$ 1.044,73
2 Súmula 444 1 R$ 69,65
3 DSR Súmula 444 1 R$ 15,32
4 Adicional Noturno 0 R$ 0,00
5 RSR - Repouso Semanal Remunerado sobre HE e adic. noturno R$ 0,00

TOTAL I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR R$ 1.129,70

II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR % VALOR MENSAL
1 INSS 0,00% R$ 0,00
2 SESI ou SESC 0,00% R$ 0,00
3 SENAI ou SENAC 0,00% R$ 0,00
4 INCRA 0,00% R$ 0,00
5 Salário educação 0,00% R$ 0,00
6 FGTS 0,00% R$ 0,00
7 Seguro acidente do trabalho 0,00% R$ 0,00
8 SEBRAE 0,00% R$ 0,00

Total do GRUPO A 0,00% R$ 0,00
9 Férias 12,04% R$ 135,98

10 Auxílio Doença 1,39% R$ 15,69
11 Licença Maternidade 0,11% R$ 1,26
12 Licença Paternidade 0,04% R$ 0,47
13 Faltas Legais 0,83% R$ 9,41
14 Acidente de Trabalho 0,33% R$ 3,77
15 Aviso Prévio 1,94% R$ 21,97
16 13º Salário 9,03% R$ 101,99

Total do GRUPO B 25,72% R$ 290,53
17 Indenizações para Rescisões Sem Justa Causa 0,00% R$ 0,00

Total do GRUPO C 0,00% R$ 0,00

18
Incidência dos encargos do grupo "A" sobre o 
grupo "B" (% do grupo "A" x % do Grupo "B")

0,00% R$ 0,00

Total do GRUPO D 0,00% R$ 0,00
TOTAL II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABAL 25,72% R$ 290,53

III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR
DESCONTADO 

DO 
TRABALHADOR

VALOR MENSAL

1 Vale Transporte R$ 62,68 R$ 131,72
2 VALE ALIMENTAÇÃO R$ 52,61 R$ 210,43
3 Cesta Básica --- R$ 0,00
4 UNIFORMES POR TRABALHADOR --- R$ 0,00
5 PQM --- R$ 9,55
6 PAF --- R$ 48,58
7  --- R$ 0,00
8  --- R$ 0,00

TOTAL III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR R$ 400,28

IV - SUBTOTAL POR TRABALHADOR VALOR MENSAL
TOTAL I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR R$ 1.129,70
TOTAL II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR R$ 290,53
TOTAL III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR R$ 400,28
SUBTOTAL POR TRABALHADOR R$ 1.820,51

GRUPO C

GRUPO D

ANEXO X - PLANILHA "B"
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO - FAXINEIROS 12x36 DIURNO

GRUPO A

GRUPO B
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FUNÇÃO JORNADA SALÁRIO HORA
Encarregado 12x36 diurno 210 R$ 7,43

I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR QUANTIDADE VALOR MENSAL
1 Salário R$ 1.560,52
2 Súmula 444 1 R$ 104,03
3 DSR Súmula 444 1 R$ 22,89
4 Adicional Noturno 0 R$ 0,00
5 RSR - Repouso Semanal Remunerado sobre HE e adic. noturno R$ 0,00

TOTAL I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR R$ 1.687,44

II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR % VALOR MENSAL
1 INSS 0,00% R$ 0,00
2 SESI ou SESC 0,00% R$ 0,00
3 SENAI ou SENAC 0,00% R$ 0,00
4 INCRA 0,00% R$ 0,00
5 Salário educação 0,00% R$ 0,00
6 FGTS 0,00% R$ 0,00
7 Seguro acidente do trabalho 0,00% R$ 0,00
8 SEBRAE 0,00% R$ 0,00

Total do GRUPO A 0,00% R$ 0,00
9 Férias 12,04% R$ 203,12

10 Auxílio Doença 1,39% R$ 23,44
11 Licença Maternidade 0,11% R$ 1,87
12 Licença Paternidade 0,04% R$ 0,70
13 Faltas Legais 0,83% R$ 14,06
14 Acidente de Trabalho 0,33% R$ 5,62
15 Aviso Prévio 1,94% R$ 32,81
16 13º Salário 9,03% R$ 152,34

Total do GRUPO B 25,72% R$ 433,97
17 Indenizações para Rescisões Sem Justa Causa 0,00% R$ 0,00

Total do GRUPO C 0,00% R$ 0,00

18
Incidência dos encargos do grupo "A" sobre o 
grupo "B" (% do grupo "A" x % do Grupo "B")

0,00% R$ 0,00

Total do GRUPO D 0,00% R$ 0,00
TOTAL II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABAL 25,72% R$ 433,97

III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR
DESCONTADO 

DO 
TRABALHADOR

VALOR MENSAL

1 Vale Transporte R$ 93,63 R$ 100,77
2 VALE ALIMENTAÇÃO R$ 52,61 R$ 210,43
3 Cesta Básica --- R$ 0,00
4 UNIFORMES POR TRABALHADOR --- R$ 0,00
5 PQM --- R$ 9,55
6 PAF --- R$ 48,58
7  --- R$ 0,00
8  --- R$ 0,00

TOTAL III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR R$ 369,33

IV - SUBTOTAL POR TRABALHADOR VALOR MENSAL
TOTAL I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR R$ 1.687,44
TOTAL II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR R$ 433,97
TOTAL III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR R$ 369,33
SUBTOTAL POR TRABALHADOR R$ 2.490,74

GRUPO C

GRUPO D

GRUPO A

GRUPO B

ANEXO X - PLANILHA "C"
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO - ENCARREGADOS 12x36 DIURNO
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R$ 16,44

QTD.
VALOR 

MENSAL
QTD.

VALOR 
MENSAL

QTD.
VALOR 

MENSAL
QTD.

VALOR 
MENSAL

QTD.
VALOR 
UNIT.

VALOR 
MENSAL

QTD.
VALOR 

MENSAL
VALOR 
UNIT.

QTD.
VALOR 
TOTAL

MENSAL

Faxineiros 12x36 diurno R$ 1.044,73 #DIV/0! #DIV/0! 44 210 R$ 4,97 1  R$   69,65 1 R$ 15,32 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 16 R$ 16,44 R$ 263,04 48 R$ 194,40 R$ 0,00 2 R$ 0,00 R$ 0,00
Encarregado 12x36 diurno R$ 1.560,52 1440 R$ 10.700,71 44 210 R$ 7,43 1 R$ 104,03 1 R$ 22,89 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 16 R$ 16,44 R$ 263,04 48 R$ 194,40 R$ 0,00 2 R$ 0,00 R$ 0,00

#DIV/0! #DIV/0! --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

OUTROS BENEFÍCIOS POR TRABALHADOR

BENEFÍCIOS UNITÁRIO QUANT MENSAL

PQM R$ 9,55 1 R$ 9,55
PAF R$ 48,58 1 R$ 48,58
 R$ 0,00 0 R$ 0,00
 R$ 0,00 0 R$ 0,00

ENCARGOS TRABALHISTAS MENSAIS - PAGOS POR REEMBOLSO
Férias 12,04%
Auxílio Doença 1,39%
Licença Maternidade 0,11%
Licença Paternidade 0,04%
Faltas Legais 0,83%
Acidente de Trabalho 0,33%
Aviso Prévio 1,94%
13º Salário 9,03%
Indenizações para Rescisões Sem Justa Causa 0,00%

20%TOTAL

VALE ALIMENTAÇÃO

*Nos campos acima poderão ser descritos benefícios como seguro, treinamento e outros. Seu preenchimento é OPCIONAL.

Quantidade está em horas trabalhadas
TOTAL

QTD.SALÁRIOFUNÇÃO 22,00%
HE NOT MENSAL E 

INTRAJORNADA

ANEXO X - PLANILHA "D"
BANCO DE DADOS

UNIFORMES POR TRABALHADOR
R$ 4,05JORNADA 

MENSAL
SALÁRIO 

HORA

DSR SÚMULA
JORNADA 
SEMANAL

SÚMULA 444
Vale TransporteAdic Not MENSAL
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A - quantidade de feriados 1
B - quantidade de horas por dia 12
C - quantidade total de horas por mês (A*B) 12

A - quantidade de feriados 1
B - quantidade de horas por dia 12
C - quantidade total de horas por mês (A*B) 12

HORAS EXTRAS 100%
Previsão de trabalho em 

feriados

Encarregado 12x36 diurno

ANEXO X - PLANILHA "E"
CÁLCULO DE HORAS EXTRAS PARA APURAÇÃO DO PREÇO M²

Faxineiro 12x36 diurno

HORAS EXTRAS 100%
Previsão de trabalho em 

feriados
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REFERÊNCIA DESCRIÇÃO LEGISLAÇÃO

Jornada Mensal horas trabalhadas na semana / dias trabalhados na semana * média de dias de um mês

44, 40, 36 ou 30 6 ou 5 30

Salário hora salário / jornada mensal

R$

Hora Extra e Hora Extra
100% * valor da hora extra CLT art. 59

R$

RSR - Repouso Semanal
Remunerado / média de dias trabalhados * média de dias de repouso CLT art. 67

25 5

Férias benefício / meses por ano * acréscimo constitucional de 1/3 = 12,04% CF/88, art. 7º, inc. XVII

(13/12) 12 (1+(1/3))

Auxílio doença média de faltas anuais / dias por ano = 1,39%

5 360

Licença maternidade meses do benefício / meses por ano * % referente a férias * média de incidência = 0,11% CF/88, art. 7º, inc. XVIII e Lei 8213/91

4 12 0,1111 0,03

Licença paternidade dias do benefício / dias por ano * média de incidência = 0,04%

5 360 0,03

Faltas legais média de faltas anuais / dias por ano = 0,83%

3 360

Acidente de trabalho dias do benefício / dias por ano * média de incidência = 0,33% Lei 8213, arts. 12 a 23

15 360 0,08

Aviso Prévio dias do benefício / dias por ano = 1,94%

7 360

13º Salário benefício / meses por ano = 9,03%

(13/12) 12

Indenizações para rescisões
sem justa causa

contribuição de 8% para o FGTS * salário + 13º + férias * 50% sobre a contribuição = 4,84%  e Lei Complementar 110

0,08 (1 + 0,0903 + 0,1204) 0,5

Transporte média das tarifas *
quantidade média mensal 

estimada -
parcela desc. do trabalhador 

limitado a 6% do salário

R$ 65 (salário * 0,06)

Alimentação (vales, cesta
básica)

valor unitário *
número estimado de dias 

trabalhados  por mês -
parcela descontada do 

trabalhador

R$ 22 %

Uniformes valor unitário * quantidade a ser distribuída / quantidade de meses

R$

O valor mensal corresponde ao valor unitário do uniforme/conjunto,
multiplicado pelo quantidade a ser distribuída no período e dividido
pela quantidade de meses.

Jornada mensal do trabalhador.

O valor mensal corresponde à média das tarifas urbanas vigentes,
multiplicado pela estimativa de quantidade mensal por trabalhador,
deduzido o limite de 6% do salário do trabalhador.

O valor mensal corresponde ao valor unitário do benefício,
multiplicado pelo número estimado de dias trabalhados por mês,
deduzida a parcela descontada do trabalhador.

Sendo o pagamento da licença maternidade responsabilidade do
INSS, a empresa arca com as férias (11,11%) do período da licença,
com média de incidência de 3% do total de empregados do contrato.

5 dias de licença por ano, com média de incidência de 3% do total
de empregados do contrato.

Média de 3 faltas anuais abonada por lei.

CÁLCULO

Salário do trabalhador dividido pela jornada mensal.

Hora normal mais o adicional de hora extra estabelecido na CCT ou
CLT.

15 dias de afastamento por ano, com média de incidência de 8% do
total de empregados do contrato.

50% sobre o montante do FGTS, incidente sobre salário + 13º +
férias.

13/12 do salário por ano, acrescido de 1/3 constitucional (12/12
devidos ao trabalhador e 1/12 devidos ao folguista).

CF/88, art. 7º, inc. VIII e Leis 40/90/62 e
4749/65, regulamentadas pelo Decreto
57155/65

RPS - Regulamento da Previdência Social,
art. 30, inc. III, aprovado pelo Decreto
3.048/99

Média de 5 faltas anuais por motivo de doença.

13/12 do salário por ano (12/12 devidos ao trabalhador e 1/12
devidos ao folguista).

ANEXO X - PLANILHA "F"
CÁLCULOS UTILIZADOS NA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - M² LIMPO

CF/88, art. 7º, inc. XIX e ADCT - Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias art.
10 § 1º

Incide sobre o valor das horas extras e adicional noturno a receber,
estimando-se 25 dias úteis e 5 domingos/feriados por mês.

valor das horas extras e 
adicional noturno a ser recebido

quantidade de horas

Redução da jornada do trabalhador em 7 dias, ocorrendo somente
nos casos de desativação da vaga/posto ou término do contrato.
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FAXINEIRO

DESCRIÇÃO
VALOR CCT 

2017

Salário faxineiro 1.044,73

Valor hora faxineiro  ( tem que multiplicar por 2 a hora extra é 100%) 210 4,9749

Valor Súmula 444 2 9,95

Total horas ano = 28 horas (14 feriados x 24 horas / 12 meses) 28 278,59

Multiplica-se 9,95 x 28 e depois divide por 2, já que em cada posto existem 4 faxineiros 2 139,30

DSR 22,00%

ENCARREGADO

DESCRIÇÃO
VALOR CCT 

2017

Salário encarregado 1.560,52

Valor hora encarregado  ( tem que multiplicar por 2 a hora extra é 100%) 210 7,4310

Valor Súmula 444 2 14,86

Total horas ano = 28 horas (14 feriados x 24 horas / 12 meses) 28 416,14

Multiplica-se14,86 x 28 e depois divide por 2, já que em cada posto existem 4 encarregado 2 208,07

DSR 22,00%

ANEXO X - PLANILHA "G"
SÚMULA 444  - STJ

BHTRANS  - PP nº 18/2017 - Anexo X Planilha "G" - Modelo de Proposta Comercial - M2 Limpo - 8 de 10



ÁREA INTERNA
ÁREA DE BANHEIROS 

PÚBLICOS
ÁREA DE BANHEIRO 

ADMINISTRATIVO
ÁREA DE 

COZINHA/COPA
ÁREA DE 

PLATAFORMA 

ÁREA DE PÁTIO,  
ESTACIONAMENTO E 

ARRUAMENTO

diariamente de 06 às 
22 horas

diariamente de 06 às 
22 horas

diariamente de 06 às 
22 horas

diariamente de 06 às 
22 horas

diariamente de 06 às 
22 horas

diariamente de 06 às 
22 horas

550 a 650 500 a 600 500 a 600 500 a 600 1200 a 1800 2500 a 5000

UNIDADE
GERÊNCIA 

RESPONSÁVEL
ENDEREÇO

ESTAÇÃO BHBUS 
VILARINHO

GARVN Avenida Vilarinho, 36 – Vila Clóris 1.214,23 39,60 141,16 38,80 5.602,00 10.131,65 17.167,44 

ESTAÇÃO BHBUS VENDA 
NOVA

GARVN Rua Padre Pedro Pinto, 2277 – Venda Nova 913,05 42,54 30,58  - 2.465,96 13.169,91 16.622,04 

ESTAÇÃO BUBUS 
BARREIRO

GARBO
Avenida Afonso Vaz de Melo, 640 – Barreiro
de Baixo

1.274,86 159,78 170,51  - 6.419,41 16.341,84 24.366,40 

ESTAÇÃO BHBUS SÃO 
GABRIEL

GARNE Av. Cristiano Machado, 5.600 - São Gabriel 2.541,05 51,82 107,29 24,93 5.650,20 20.291,01 28.666,30 

ESTAÇÃO PAMPULHA GARNP Av. Portugal, s/ nº, Itapoã 6.981,53 74,90 637,50 95,83 9.851,20 15.706,85 33.347,81 

ESTAÇÃO BHBUS 
DIAMANTE

GARBO Avenida João Rola Filho, 50 – Diamante 84,00 34,09 26,00  - 3.104,98 4.788,41 8.037,48 

ESTAÇÃO JOSÉ 
CANDIDO*

GARNE R. Conceição do Pará, 210  - Santa Inês 62,45 9,45 8,11 2.491,42 5.240,39 7.811,82 

100,00 100,00 

13.171,17 402,73 1.122,49 167,67 35.585,17 85.670,06 136.119,29 

1 1

TOTAL M²

1

ANEXO X - PLANILHA "H"
METRAGEM, HORÁRIO, PRODUTIVIDADE E FREQUÊNCIA DE LIMPEZA

*A limpeza da Estação José Candido deverá ocorrer apenas 1 (uma) vez por semana, pois a mesma está operando apenas em uma plataforma, como se fosse um ponto de ônibus.

TOTAL

HORÁRIO DE LIMPEZA

ÁREAS

PRODUTIVIDADE EM M²

FREQUÊNCIA

EVENTOS GEAMP

12 6 2
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SMAGEA

DIMENSIONAMENTO M²/HOMEM

ÁREA INTERNA 550 a 650 m²

ÁREA AMPLA E EXTERNA - PLATAFORMAS 1.200 a 1800 m²

ÁREA DE COZINHA E SANITÁRIOS 500 a 600 m²

ÁREA DE ARRUAMENTO 2.500 a 5.000 m²

ANEXO X - PLANILHA "I"
PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO PARA AVALIAÇÃO DA ÁREAS DE SERVIÇOS DE FAXINA 

(PRODUTIVIDADE) CONFORME CADERNO TÉCNICO DA PBH

ÁREAS
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ANEXO XI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
(Modelo de declaração a ser apresentada no Envelope nº 1 – Proposta Comercial, nos termos do subitem 

5.2.2 do Edital) 

 
 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 18/2017 

 

 
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 

constituído da empresa (Identificação completa da licitante ), doravante denominado LICITANTE, 

para fins do disposto no subitem 5.2.2 do Edital da licitação em referência, DECLARA(M), sob as 

penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

(a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pelo LICITANTE, e o 

conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 

 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa; 

 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato quanto a participar ou não da referida licitação; 

 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato antes da 

adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da BHTRANS – Empresa de 

Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A. – antes da abertura oficial das propostas; e 

 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

 
____________________________________________________________ 

Local e Data 

 
 

________________________________________________________ 

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

MINUTA DE CONTRATO 
 

A EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE 
BELO HORIZONTE S/A – BHTRANS, sociedade de 
economia mista municipal situada à Av. Engenheiro 
Carlos Goulart, n.º 900, Buritis, Belo Horizonte, MG, 
CEP 30.455-902, inscrita no CNPJ sob o n.° 
41.657.081/0001-84, neste ato representada por seu 
Presidente, Sr. Célio Freitas Bouzada, doravante 
denominada Contratante e a ............................., 
estabelecida na ......................................., CEP ...........  
inscrita no CNPJ sob o n.º ..............................., neste 
ato representada ..............................., doravante 
denominada Contratada, celebram este Contrato, 
sendo o presente regido pelas normas da Lei Federal 
n.º 8.666/93, suas modificações posteriores e pelas 
cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO E DO GERENCIAMENTO 

1.1. O presente Contrato está vinculado aos termos do Processo Administrativo n.º 01-126.029/17-01, 
Pregão Presencial n.º 18/2017 e à proposta da Contratada, que integra este documento, 
independentemente de transcrição. 

1.2. A gestão deste Contrato será exercida pela Diretoria de Administração e Finanças – DAF da 
Contratante. 

1.3. A fiscalização deste Contrato será exercida pela Gerência de Administração e Manutenção 
Predial – GEAMP da Contratante. 

1.3.1. São atribuições do fiscal do contrato de terceirização, além daquelas previstas no Decreto nº 
15.185/13, as previstas no Decreto Municipal nº 15.562/14, no que couber.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO DETALHAMENTO 

1 
 

1 

Fornecimento de mão de obra para 
prestação de serviços de portaria, 
recepção, jardinagem, manutenção, 
controle de sinalização e supervisão nas 
diversas Estações de Integração da 
BHTRANS, perfazendo um total de 85 
(oitenta e cinco) empregados. 

O detalhamento e as 
especificações técnicas do 
objeto estão devidamente 
explicitados no Termo de 
Referência Mão de Obra – 
Anexo IA, Especificação 
Técnica Microcomputador – 
Anexo II e neste Instrumento. 

2 

Prestação de serviços de planejamento, 
execução e manutenção das condições 
adequadas de salubridade e higiene, 
incluindo a retirada de impurezas nos 
equipamentos próprios, com o fornecimento 
de mão de obra, saneantes 
domissanitários, materiais e equipamentos, 
nas diversas Estações de Integração da 
BHTRANS. 

O detalhamento e as 
especificações técnicas do 
objeto estão devidamente 
explicitados no Termo de 
Referência M

2
 Limpo – Anexo 

IB, Especificação Técnica 
Microcomputador – Anexo II e 
neste Instrumento. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente contratação serão providas por recursos indicados na 
Funcional Programática n.º 26.452.060.2837, Natureza de Despesa 33.90.39, Item 63, Fonte 03.00, 
Subação 01, Unidade Orçamentária 2709 e Unidade Administrativa 1100 do Fundo de Transporte 
Urbano – FTU. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO 

4.1. O presente Contrato tem o valor global de R$ ........................................................................., 
conforme proposta da Contratada autuada no processo. 

4.2. O valor previsto no item 4.1 será pago parceladamente, considerando os quantitativos 
estabelecidos em cada medição realizada e os valores contratados. 

4.3. No valor global estabelecido na Proposta da Contratada estão incluídos todos os impostos, taxas, 
transportes e demais custos diretos e indiretos aplicáveis e constituirá a única remuneração pela 
prestação dos serviços contratados durante o período de vigência deste Contrato. 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente.  

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 

6.1. O contrato, se necessário, será reajustado mediante iniciativa da Contratada, desde que observados o 
interregno mínimo de 1 (um) ano a contar da data limite para apresentação da proposta ou do último 
reajuste, tendo como base a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IPCA/IBGE). 

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

7.1. Quanto aos serviços de mão de obra, objeto do Termo de Referência – Mão de Obra – 
Anexo IA: 

7.1.1. Garantir a prestação do serviço nos moldes do ato convocatório e demais Anexos, sendo 
vedada qualquer conduta comissiva ou omissiva que possa acarretar descontinuidade ou falha na 
execução do Contrato. 

7.1.2. Disponibilizar e implementar sistema de aferição eletrônica da jornada diária de trabalho dos 
empregados, ou alimentar, por meio de seu preposto, o sistema de aferição de jornada diária 
disponibilizado pela Contratante, bem como providenciar a confirmação da frequência dos 
profissionais, preferencialmente por meio do sistema implementado através de cartão de frequência 
ou meio equivalente. 

7.1.3. Decidir sobre as alterações na forma de prestação do serviço, tais como negociação de folgas 
ou compensação de jornada. 

7.1.4. Fornecer e manter atualizado, por meio de lançamento no sistema da Contratante, a relação 
nominal e os demais dados dos empregados que estejam atuando para o atendimento do objeto 
deste Contrato. 

7.1.5.  Informar sobre eventuais demissões e substituições, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar 
das respectivas ocorrências. 

7.1.6.  Fornecer, sempre que solicitado pela Contratante, cópia integral da folha de pagamento. 
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7.1.7.  Substituir prontamente os empregados faltosos e, no caso de férias, promover a substituição 
de seus empregados com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, quando solicitado pela 
Contratante. 

7.1.7.1. Para os cargos de Supervisor, Auxiliar de Supervisão e Recepcionista a substituição deverá 
ocorrer com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência. 

7.1.8. A hora BIP relacionada no Anexo IX – Planilha “B” somente será realizada e paga mediante 
autorização da GEAMP. 

7.1.8.1. Os Encarregados de Manutenção se revezarão em plantões nos fins de semana e feriados, 
sendo que serão 2 (dois) encarregados por mês nos plantões. 

7.1.8.2. Aos domingos, os encarregados deverão fazer plantão físico na empresa, sendo 1 (um) 
encarregado por domingo, e por este dia receberão hora extra. 

7.1.8.3. A tabela com os nomes dos encarregados que farão os plantões descritos nos itens 7.1.8.1 e 
7.1.8.2 ficará a cargo da GEAMP. 

7.1.9.  Apresentar, quanto aos substitutos dos profissionais faltosos, documento individualizado de 
encaminhamento da Contratada, contendo o seu nome e respectivo número de CPF e matrícula. 

7.1.10.  Responsabilizar-se pelos equipamentos e/ou outros bens necessários à execução do serviço, 
de acordo com o Anexo IX – Planilha “O”: 

a) Os equipamentos, ferramentas e utensílios deverão ser previamente identificados, de forma a 
não serem confundidos com similares de propriedade da Contratante e, somente poderão dar 
entrada e saída na Contratante mediante autorização prévia da mesma; 

b) Os equipamentos, ferramentas e utensílios danificados deverão ser substituídos em até 48 
(quarenta e oito) horas; 

c) Os equipamentos elétricos serão avaliados pelo responsável da manutenção elétrica da 
Contratante para determinação de sua potência, economicidade e indicação de pontos nos 
quais poderão ser ligados, de modo a evitar danos à rede elétrica. Se necessário, deverão 
ser dotados de sistema de proteção. 

7.1.11. Capacitar adequadamente os empregados para que eles executem suas tarefas com esmero 
e perfeição. Se a Contratante entender que os empregados não estão treinados, poderá, a seu 
critério, exigir, com ônus para a Contratada, que os mesmos recebam treinamento. 

7.1.11.1. O treinamento deverá ser solicitado pela Contratante, sendo que a Contratada deverá 
formular cronograma de treinamento, espaço e infraestrutura para realização deste. 

7.1.12. Proceder ao controle de frequência dos seus empregados, por meios próprios (relógios de 
ponto eletrônicos, conforme especificado no Anexo IX - Planilha “O”), devendo os equipamentos 
necessários ser instalados em local indicado pela Contratante. 

7.1.13. Assegurar que seus empregados, durante os serviços, façam uso do uniforme e do crachá 
contendo nome, função e empresa, com fotografia recente e provendo-os, quando for o caso, dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI. Os uniformes deverão ser mantidos limpos e asseados, 
quer no aspecto do vestuário, quer no de higiene pessoal. 

7.1.13.1. Os crachás deverão ser devolvidos à Contratante, quando da demissão de qualquer 
empregado da Contratada disponibilizado para prestar os serviços ou no momento do término do 
Contrato. 

7.1.14. Manter seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho. 

7.1.15. Fornecer tíquetes alimentação/refeição conforme determina a Cláusula Décima Primeira da 
CCT 2017 do SINDEAC. 
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a) O tíquete alimentação/refeição será fornecido de acordo com os dias trabalhados de cada 
empregado. No caso de faltas sem justificativa, será descontado o número de tíquetes 
referentes aos dias ausentes; 

b) O tíquete alimentação/refeição deverá ser fornecido apenas para os empregados com carga 
horária acima de 190 horas ou especial de 12 x 36, conforme determina a Cláusula Décima 
Primeira da CCT do SINDEAC. 

7.1.16. Fornecer vales-transportes aos empregados lotados nas Unidades da Contratante, para seu 
deslocamento da residência até o trabalho e vice-versa. 

7.1.16.1. O vale-transporte será concedido a cada empregado como antecipação efetiva para as 
despesas do deslocamento da residência até o trabalho e vice-versa, limitado à quantidade 
estritamente necessária aos dias trabalhados.  

7.1.16.2. Caso o empregado resida na área de influência do sistema de meia tarifa da Contratante, a 
quantidade máxima de vales a ser utilizada por dia será de 3 (três) vales por empregado. 

7.1.17. O fornecimento dos vales transporte e tíquetes refeição serão reembolsados à empresa 
Contratada, por evento. 

7.1.18. O fornecimento dos vales-transportes e tíquetes alimentação/refeição deverá ocorrer até o 
último dia do mês em curso, na quantidade correspondente ao número de dias de efetivo trabalho 
previsto para o mês subsequente, respeitando o calendário mensal (primeiro ao último dia do mês), 
sendo vedada a substituição dos mesmos por dinheiro ou crédito em conta, salvo no início da 
contratação do empregado, desde que autorizado pela Contratante. O valor unitário do tíquete será 
reajustado de acordo com orientações da Contratante e com base na Convenção Coletiva, Acordo 
Coletivo ou Dissídio Coletivo da respectiva categoria. 

7.1.19. Fornecer (em ordem alfabética), relação de todos os empregados lotados na prestação de 
serviços, com a quantidade diária de vales-transportes necessários e o respectivo valor unitário: 

a) Até o 5º (quinto) dia útil do início da prestação de serviços; 

b) Até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, os dados relativos aos novos empregados lotados na 
prestação de serviços no mês anterior; 

c) Sempre que solicitado pela Contratante. 

7.1.20. Recolher mensalmente, ao SINDEAC, a importância estipulada em CCT, referente ao 
Programa de Qualificação Profissional e Marketing – PQM e Programa de Assistência Familiar – PAF. 

7.1.21. Fornecer cadastro dos empregados (em ordem alfabética), inclusive dos reservas, constando: 
o nome completo, número e série da carteira profissional, data de admissão, PIS: 

a) Até o 5º (quinto) dia útil do início da prestação de serviços; 

b) Até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, os dados relativos aos novos empregados lotados na 
prestação de serviços no mês anterior; 

c) Sempre que solicitado pela Contratante. 

 

7.1.22. Apresentar até o 5º (quinto) dia útil do início da implantação do serviço, os contratos 
individuais de trabalho do pessoal lotado na prestação do serviço, devidamente datados e assinados 
pelas partes. 

7.1.23. Apresentar até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, os contratos individuais de trabalho dos 
novos empregados lotados na prestação do serviço do mês anterior, devidamente datados e 
assinados pelas partes. 

7.1.24. Para o serviço de Portaria, manter livro de registro de ocorrências em cada posto de serviço e 
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garantir que cada empregado faça o registro diário, informando a data e hora do início e término da 
jornada, as ocorrências verificadas no período, seu nome completo e assinatura. 

7.1.25.  Assegurar que os empregados que estejam atuando para o atendimento do objeto do 
Contrato não realizem horas extras sem a prévia autorização formal da Contratante. 

7.1.26.  Providenciar para que todos os empregados que atuem no atendimento ao objeto do contrato 
tenham domicílio bancário no Município de Belo Horizonte.  

7.1.27. Responsabilizar-se, integralmente, por todas as despesas administrativas, salariais, 
trabalhistas, previdenciárias, fiscal, securitárias ou outras quaisquer que possam surgir a qualquer 
tempo, pelo fornecimento da mão de obra, transporte e prestação de serviços, bem como quaisquer 
outros não mencionados, mas obrigatórios em decorrência de sua condição de empregadora. 

7.1.28. Elaborar PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais para cada um dos 
estabelecimentos em que houver empregados desempenhando atividades e fornecer cópia ao setor 
de Segurança do Trabalho da BHTRANS. 

7.2. Quanto aos serviços de limpeza pela metodologia do m² limpo, objeto do Termo de 
Referência – M² Limpo – Anexo IB: 

7.2.1. Manter todos os equipamentos e utensílios, necessários à execução dos serviços, em perfeitas 
condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os 
equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede 
elétrica. 

7.2.1.1. Identificar todos os equipamentos, ferramentais e utensílios de sua propriedade, tais como: 
aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de lixo, escadas, etc., 
de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da Contratante. 

7.2.2. Fornecer saneantes domissanitários, materiais e equipamentos necessários para a perfeita 
execução dos serviços de limpeza das áreas envolvidas. 

7.2.2.1. Os saneantes domissanitários deverão ser entregues semanalmente nas unidades da 
empresa, em razão das limitações de espaço para armazenamento nos locais da prestação dos 
serviços. 

7.2.3. Elaborar o “Plano de Atividades Diárias” que deverá conter as “Atividades Diárias” e o 
“Cronograma da Limpeza”. 

7.2.4. Manter suporte para dar atendimento a eventuais necessidades de manutenção das áreas 
limpas. 

7.2.5. Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom 
andamento dos trabalhos. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver 
necessidade, ao preposto dos serviços da Contratante e tomar as providências pertinentes. 

7.2.6. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes direta ou indiretamente da execução 
dos serviços ora contratados, tais como: aquisição de materiais, equipamentos e utensílios, 
remunerações, encargos sociais, insumos, tributos e demais gastos, estando neles incluídos 
contratação e demissão de funcionários, transporte, alimentação, uniformes e seus complementos, 
além de treinamento e/ou reciclagens. 

7.2.7. Fornecer os sacos plásticos para acondicionamento de detritos e equipamentos em 
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela 
boa técnica, normas e legislação. 

7.2.8. Observar conduta adequada na utilização dos saneantes domissanitários, materiais e dos 
equipamentos, objetivando correta higienização dos utensílios e das instalações objeto da prestação 
de serviços. 

7.2.9. Respeitar a legislação vigente e observar as boas práticas, técnicas e ambientais 
recomendadas, quando da realização de atividades com produtos químicos controlados e da 
aplicação de saneantes domissanitários nas áreas escopo dos trabalhos; quer seja em qualidade, em 
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quantidade ou em destinação, atividades essas da inteira responsabilidade da Contratada que 
responderá em seu próprio nome perante os órgãos fiscalizadores. 

7.2.10. Executar os serviços em horários que não interfiram no bom andamento da rotina de 
funcionamento da Contratante. 

7.2.11. Executar os trabalhos de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à Contratada 
otimizar a gestão de seus recursos - quer humano quer materiais – com vistas à qualidade dos 
serviços e à satisfação da Contratante, praticando produtividade adequada aos vários tipos de 
trabalhos. 

7.2.12. Recrutar em seu nome e sob a sua integral responsabilidade, sem qualquer implicação 
solidária da Contratante, os empregados necessários, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos 
decorrentes da relação jurídica, inclusive dos encargos previstos na legislação trabalhista, 
previdenciária, fiscal, securitária ou quaisquer outros não mencionados, mas obrigatórios em 
decorrência da sua condição de empregadora. 

7.2.13. Alocar pessoal habilitado nas quantidades necessárias, para a execução das atividades objeto 
desta contratação. 

7.2.14. Substituir, sempre que exigido pelo Contratante, em até 12 (doze) horas, sem interrupção do 
serviço, qualquer um dos empregados cujo desempenho, saúde, conduta moral ou profissional seja 
considerado prejudicial, inconveniente ou insatisfatório ao interesse do serviço. A solicitação de 
substituição será emitida e encaminhada pela Gerência de Administração e Manutenção Predial – 
GEAMP da Contratante, facultada a apresentação de motivos. 

7.2.15. Responsabilizar-se por todos os danos causados às instalações, sistemas e/ou equipamentos 
da Contratante, por ação ou negligência dos seus empregados. 

7.2.16. Disponibilizar atendimento de Primeiros Socorros aos seus empregados. 

7.2.17. Assegurar que seus empregados, durante os serviços, façam uso do uniforme e do crachá 
contendo nome, função e empresa, com fotografia recente e provendo-os, quando for o caso, dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI. Os uniformes deverão ser mantidos limpos e asseados, 
quer no aspecto do vestuário, quer no de higiene pessoal. 

7.2.18. Comprovar, a cada faturamento, o pagamento do mês anterior, de todos os encargos sociais e 
previdenciários e a regularidade da situação dos empregados, mediante a apresentação de folhas e 
comprovantes de pagamento, extrato individual de depósito do FGTS, emitido pela Caixa Econômica 
Federal – CEF, ou quaisquer outros documentos que a Contratante solicitar, a seu critério, relativos à 
execução do Contrato. 

7.2.19. Manter seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho. 

7.2.20. Fornecer tíquete alimentação/refeição conforme determina a Cláusula Décima Primeira da 
CCT 2017, do SINDEAC. 

7.2.21. Fornecer vales transporte aos funcionários lotados nas Unidades da Contratante, para seu 
deslocamento casa x trabalho x casa. 

7.2.22. O fornecimento dos vales transporte e tíquete alimentação/refeição deverá ocorrer até o último 
dia do mês em curso, na quantidade correspondente ao número de dias de efetivo trabalho previsto 
para o mês subsequente, respeitando o calendário mensal (primeiro ao último dia do mês), sendo 
vedada a substituição dos mesmos por dinheiro ou crédito em conta, salvo no início da contratação 
do empregado, desde que autorizado pelo Contratante. O valor unitário do vale-refeição será 
reajustado de acordo com orientações do Contratante e com base nas convenções de cada 
categoria. 

7.2.23. Recolher mensalmente, ao Sindicato Profissional da Categoria, a importância estipulada em 
CCT, referente ao Programa de Qualificação Profissional e Marketing – PQM e Programa de 
Assistência Familiar – PAF. 

 



 

BHTRANS – PP n.º 18/2017 – Anexo XII – Minuta de Contrato – Página 7 de 18 

7.3. Quanto às obrigações comuns a ambos os objetos dos Termos de Referência – Mão de 
Obra – Anexo IA e M² Limpo Anexo IB: 

7.3.1. Responsabilizar-se por todos os danos causados às instalações, sistemas e/ou equipamentos 
da Contratante por imprudência, imperícia ou negligência dos seus empregados. 

7.3.2. Cumprir o disposto na Portaria n.º 3214, de 08/06/78 e seus anexos, do Ministério do Trabalho 
e Emprego, no tocante às exigências de Segurança e Medicina do Trabalho, responsabilizando-se 
pelo ônus das infrações à Lei: 

a) NR 1 – Disposições Gerais; 

b) NR 5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA); 

c) NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual (EPI); 

d) NR 7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO); 

e) NR 9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); 

f) NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

g) NR 24 – Instalação de Conforto no Ambiente de Trabalho; 

h) NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos; 

i) NR 15 – Atividades e Operações e Insalubres; 

j) NR 17 – Ergonomia; 

k) NR 33 – Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados; 

l) NR 35 – Trabalho em Altura. 

7.3.3. As empresas que não se enquadrarem no Quadro de Dimensionamento previsto na NR 5 
deverão indicar um empregado para acompanhar a CIPA da Contratante. As que se enquadrarem 
deverão compor CIPA própria, acertando o seu calendário de reuniões com a CIPA da Contratante. 

7.3.4. Disponibilizar atendimento de PRIMEIROS SOCORROS aos seus empregados, de acordo com 
o Termo de Referência – Mão de Obra – Anexo IA. 

7.3.5. Fornecer, sem ônus adicionais, aos empregados que estejam atuando para atender ao objeto 
do contrato, uniformes completos e equipamentos de proteção individual ou coletiva, sempre que 
necessários à execução dos serviços. 

7.3.6. Corrigir, incontinenti, à suas expensas, quaisquer erros, imperfeições ou omissões observadas 
nos serviços a seu cargo, mesmo depois da sua aceitação definitiva, responsabilizando-se na forma 
da lei, quando originários de falta direta da Contratada ou de seus empregados. 

7.3.7 Comprovar, a cada faturamento, o pagamento do mês anterior, o pagamento de todos os 
encargos sociais e previdenciários e a regularidade da situação dos empregados, mediante a 
apresentação de folhas e comprovantes de pagamento, extrato individual de depósito do FGTS, 
emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, ou quaisquer outros documentos que a Contratante 
solicitar, a seu critério, relativos à execução do Contrato. 

7.3.8. Zelar pela disciplina de seus empregados, os quais deverão obedecer, dentre outras normas 
comuns, às seguintes: 

a) É vedado qualquer tipo de jogo, vendas, circulação de listas e pedidos de qualquer natureza; 

b) É vedada a permanência dos empregados nas dependências da Contratante, antes ou depois 
do horário de trabalho; 

c) É vedado aos empregados utilizar ou colocar em funcionamento máquinas e aparelhos da 
Contratante, abrir armários, gavetas ou invólucros de qualquer espécie, sem autorização 
prévia da Contratante; 
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d) É vedado o consumo ou a guarda de bebidas alcoólicas nas dependências da Contratante. 

7.3.9. Responsabilizar-se pela inviolabilidade do sigilo de documentos e assuntos da Contratante, 
colocados ao alcance dos empregados que a esta servirem em virtude deste Contrato.  

7.3.10. Fornecer à GEAMP todas as informações necessárias para o cadastramento e identificação 
do pessoal admitido e desligado, cabendo à mesma acompanhar e notificar a Contratada para que as 
apresentem, quando for o caso. 

7.3.11. Garantir a cada empregado, na execução dos serviços, o conjunto necessário de condições, 
não só para proteger a saúde, como para prevenir acidentes de trabalho. 

7.3.12. Instruir seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante. 

7.3.13. Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios, objetivando a correta higienização e economia nos respectivos manuseios. 

7.3.14. Comunicar à Contratante qualquer anormalidade verificada no local da prestação do serviço. 

7.3.15. Apresentar, sempre que solicitado pela Contratante, comprovação de cumprimento das 
obrigações tributárias e sociais, legalmente exigíveis, fichas de registros e carteiras profissionais e de 
trabalho. 

7.3.16. Prestar os serviços contratados, respondendo pela qualidade e alto padrão, indispensáveis ao 
bom e fiel cumprimento dos serviços. 

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

7.3.18. Submeter-se às normas e determinações da Contratante no que se referem à prestação do 
serviço. 

7.3.19. Manter pelo menos 1 (um) preposto na região metropolitana de Belo Horizonte com poderes 
para representá-la nos casos de emergências e para solucionar casos relacionados à execução dos 
serviços, disponibilizando um número de telefone para contato. 

7.3.20. Deverá ser disponibilizado na Unidade Barreiro telefone fixo ou móvel para que os 
supervisores possam fazer contato com a sua empresa ou com os empregados lotados na 
Contratante. 

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Quanto aos serviços de mão de obra, objeto do Termo de Referência – Mão de Obra – 
Anexo IA: 

8.1.1 Verificar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de 
forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato. 

8.1.2. Realizar a conferência mensal do ponto dos empregados contratados. 

8.1.3. Não utilizar o empregado da Contratada em outros serviços não abrangidos pela presente 
contratação de forma a caracterizar desvio de função. 
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8.2. Quanto aos serviços de limpeza pela metodologia do m² limpo, objeto do Termo de 
Referência – M² Limpo – Anexo IB: 

8.2.1. Fornecer papel higiênico, sabonete, papel toalha e álcool em gel para a respectiva distribuição 
nos dispensers existentes no local de prestação de serviços. 

8.2.2. Fornecer à Contratada, se solicitado, "Formulário de Ocorrências para Manutenção". 

8.2.3. Avaliar e informar à Contratada sobre a Avaliação e Qualidade dos Serviços de Limpeza. 

8.2.4. Executar, mensalmente, a medição dos serviços, descontando-se do valor devido o equivalente 
as glosas, sem prejuízo das demais sanções. 

8.2.5. Avaliar novas áreas, classificando-as, para que possam ser inseridas nos serviços de limpeza 
por produtividade, bem como reavaliar áreas já existentes que possam ser reclassificadas devido a 
possíveis mudanças em suas características de ocupação. 

8.3. Quanto às obrigações comuns a ambos os objetos dos Termos de Referência – Mão de 
Obra – Anexo IA e M² Limpo – Anexo IB: 

8.3.1 Fiscalizar a execução deste Contrato através da Gerência de Administração e Manutenção 
Predial – GEAMP, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da empresa pelo perfeito 
cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou 
por irregularidades constatadas. 

8.3.2. Definir e indicar à Contratada os responsáveis pelo acompanhamento das atividades, os quais 
atuarão como interlocutores entre as partes, sendo que toda e qualquer questão relativa à gestão do 
Contrato deverá ser tratada junto à GEAMP. 

8.3.3. Notificar a Contratada quanto às questões relativas à execução dos serviços, quando não for 
possível resolvê-las junto ao seu Supervisor, fixando-lhe prazo para correção. 

8.3.4. Efetuar todos os pagamentos de sua responsabilidade nos devidos prazos, observando o 
disposto no Contrato e na legislação em vigor. 

8.3.5. 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. 

8.3.6. Destinar locais adequados para a guarda de materiais, equipamentos e utensílios a serem 
utilizados nos serviços. 

8.3.7. Disponibilizar local adequado para troca de roupa dos empregados da Contratada. 

8.3.8. Proporcionar as facilidades necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, permitindo 
livre acesso aos locais dos mesmos, dentro das condições contratadas. 

8.3.9. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados 
pela Contratada. 

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

8.3.11. Julgar se o eventual atraso no cronograma de execução dos serviços encontra-se motivado 
por “Caso Fortuito ou de Força Maior”. 

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

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1. Quanto aos serviços de mão de obra, objeto do Termo de Referência – Mão de Obra – 
Anexo IA: 

9.1.1. O período de apuração do ponto, a ser considerado, corresponderá aos serviços executados 
entre o 16º (décimo sexto) dia do mês anterior e o 15º (décimo quinto) dia do mês corrente. 
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9.1.2.  A Contratada fará a apuração do ponto, contemplando com rigor as ocorrências de atrasos, 
faltas, atestados, licenças, férias e horas extraordinárias e encaminhará cópias dos controles de 
presença (cartão de ponto, folha de ponto, etc.), acompanhadas dos originais para fins de certificação 
por empregado da Contratante, e as memórias de cálculo (planilhas) da Nota Fiscal para aprovação 
GEAMP, até o 5° (quinto) dia útil subsequente ao 15º (décimo quinto) dia do mês corrente a que se 
refere o faturamento. 

9.1.3. As horas excedentes (extraordinárias), que dependem de autorização prévia da GEAMP e da 
devida comprovação de sua realização, serão pagas com os acréscimos determinados pela 
legislação pertinente. 

9.1.4. O valor a ser faturado pela Contratada à Contratante será fixado mediante a aplicação dos 
preços unitários estabelecidos aos salários, com os devidos acréscimos de eventos realizados no 
mês ou de incidência estipulada na lei, ambos acrescidos da respectiva Taxa de Administração, 
demais Encargos e Impostos. 

9.2. Quanto aos serviços de limpeza pela metodologia do m² limpo, objeto do Termo de 
Referência – M² Limpo – Anexo IB: 

9.2.1. O período de apuração do ponto, a ser considerado, corresponderá aos serviços executados 
entre o 16º (décimo sexto) dia do mês anterior e o 15º (décimo quinto) dia do mês corrente. 

9.2.2. A Contratada encaminhará as memórias de cálculo (planilhas) da Nota Fiscal para aprovação 
GEAMP, até o 5° (quinto) dia útil subsequente ao 15º (décimo quinto) dia do mês corrente a que se 
refere o faturamento. 

9.2.3. Os serviços da planilha do Anexo X - Planilha “H”, listados como “Eventos GEAMP” deverão ter 
prévia autorização da BHTRANS. 

9.2.4. O valor a ser faturado pela Contratada à Contratante será fixado mediante a aplicação dos 
preços dispostos no Anexo X – Planilha “A”. 

9.3. Quanto às obrigações comuns a ambos os objetos dos Termos de Referência – Mão de 
Obra – Anexo IA e M² Limpo – Anexo IB: 

9.3.1. A GEAMP terá até o 4º (quarto) dia útil, subsequente ao 20º (vigésimo) dia do mesmo mês 
corrente a que se refere o faturamento, para realizar a conferência dos trabalhos realizados pelo 
supervisor referente ao fechamento do ponto, planilhas e demais documentos previstos neste 
Contrato, lançar a medição do valor a ser faturado no sistema informatizado interno e autorizar a 
Contratada a emitir a Nota Fiscal de faturamento, com as alterações que se fizerem necessárias. 

9.3.2.  A Contratada emitirá a Nota Fiscal correspondente ao mês corrente, levando em conta as 
ocorrências apuradas conforme subitem 9.1.2 para Mão de Obra e o subitem 9.2.2 para M² Limpo, 
após a aprovação das respectivas memórias de cálculo pela GEAMP. 

9.3.3. 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 – BHTRANS 

CNPJ Nº: 41.657.081/0001-84 

Inscrição Estadual: Isenta 

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

9.3.3.1. Caso a Contratada se enquadre nas condições previstas no art. 1º do Decreto Municipal n.º 
12.332/06, a mesma deverá informar no documento fiscal emitido o valor total do serviço, o valor do 
desconto, calculado pela aplicação da alíquota correspondente ao ISSQN isentado, conforme dispõe 
a Lei Municipal n.º 9.145/06, e, ainda, o valor recebido ou devido em consequência da prestação do 
serviço. 

9.3.3.1.1. 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. 



 

BHTRANS – PP n.º 18/2017 – Anexo XII – Minuta de Contrato – Página 11 de 18 

9.3.4. Os documentos fiscais deverão ser entregues no endereço: Av. Eng. Carlos Goulart, n.º 900, 
Buritis, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.455-902, na Gerência de Administração e Manutenção Predial – 
GEAMP, que fará as conferências pertinentes e atestará a prestação do serviço. 

9.3.5. A devolução do faturamento não aprovado pela BHTRANS, em hipótese alguma, servirá de 
pretexto para que a Contratada suspenda ou interrompa a prestação dos serviços. 

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

9.7. A Gerência de Orçamentos e Finanças – GEORF terá 4 (quatro) dias úteis após o recebimento 
da Nota Fiscal para efetuar o pagamento dos serviços. 

9.8. Na hipótese da Contratada apresentar a Nota Fiscal incorreta, a quitação será postergada por 
tantos dias úteis quantos forem os de atraso na data de sua apresentação na forma correta, sem 
qualquer ônus adicional para a Contratante. 

9.9. Ocorrendo atraso no pagamento por culpa da Contratante, o valor devido será corrigido à razão 
de 1% (um por cento) ao mês, pro-rata-die, no período compreendido entre o vencimento e o efetivo 
pagamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA APRESENTAÇÃO DO FATURAMENTO 

10.1. A Contratada deverá, a cada mês, apresentar a sua Nota Fiscal na modalidade eletrônica, em 
conformidade com as Portarias 008/2009 e 010/2009 da Secretaria Municipal de Finanças, à GEAMP, 
que após a necessária conferência e registros a encaminhará à área responsável pelos trâmites 
autorizativos e consequente pagamento. 

10.2. A Contratada deverá comprovar a cada faturamento: 

a) Ter efetuado o pagamento dos salários do mês anterior aos empregados; 

b) Ter recolhido todas as obrigações sociais, notadamente as relativas ao INSS, (apresentação 
da Guia de Recolhimento da Previdência Social – GPS) e FGTS, (apresentação da Guia de 
Recolhimento do FGTS e Informação à Previdência Social – GFIP e dos extratos individuais do 
FGTS, fornecidos pela Caixa Econômica Federal – CEF); 

b.1) Apresentar a memória de cálculo (da Guia GPS) específica do pessoal alocado para o 
Contrato com a Contratante. A memória de cálculo deverá ser apresentada com data e 
devidamente assinada pelo representante da Contratada. 

c) Resumo da folha de pagamento do mês corrente discriminando os proventos e descontos: 

c.1) A Contratada deverá emitir folhas de pagamento e guias de recolhimento das 
obrigações previdenciárias e sociais específicas do pessoal lotado na prestação do serviço 
objeto deste Contrato. 

d) A Contratada deverá anexar à Nota Fiscal/Fatura a Certidão Negativa de Débito Salarial 
emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, autenticada ou cópia simples acompanhada do 
respectivo original, para autenticação do servidor responsável. 

e) Somente para o M² Limpo: Comprovante de entrega de benefícios e pagamentos mensais 
dos eventos (férias, 13 º salário, rescisão, faltas legais, horas extras de feriados, etc.) dos 
funcionários prestadores de serviços na limpeza pela metodologia do m². 

10.3. Havendo atraso superior a 15 (quinze) dias para apresentar as comprovações citadas no 
subitem 10.2, contados a partir do dia seguinte à data limite para pagamento, estará caracterizada a 
inadimplência da Contratada, podendo ser suspenso o pagamento até que se cumpra esta exigência. 
Em casos de reincidência poderá haver rescisão contratual nos termos da Lei. 

10.4. As faturas serão pagas mediante consulta do SUCAF, sendo que este deverá estar ativo. 
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10.5. A Contratada deverá destacar no corpo da Nota Fiscal Fatura as retenções para o INSS, para o 
IRRF e para o ISSQN, nos termos da legislação em vigor. 

10.5.1. O atraso na apresentação do faturamento, que implique no recolhimento das importâncias 
retidas para os impostos (INSS, IRRF ou ISSQN) com acréscimos legais, acarretará o repasse 
desses valores à CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO 

11.1. Quanto aos serviços de mão de obra, objeto do Termo de Referência – Mão de Obra – 
Anexo IA: 

11.1.1. A Contratante pagará à Contratada a importância correspondente às despesas explicitadas a 
seguir: 

a) O Valor Total Mensal estabelecido na Proposta Comercial respectiva será pago à 
Contratada mensalmente, observados os quantitativos de empregados disponibilizados, 
faltas, atrasos e demais dispositivos dispostos no Termo de Referência – Mão de Obra – 
Anexo IA e demais Anexos; 

a.1) Os valores contemplados na planilha de pagamento mensal serão referentes aos 
salários, horas extras, noturnas, intrajornada, etc.; 

a.2) Os valores referentes às férias, 13º salário, faltas legais e rescisões serão pagos 
somente na ocorrência (pagamentos por evento). 

b) O valor dos vales-transportes e tíquete alimentação/refeição fornecidos mensalmente a 
cada empregado será pago à Contratada nas ocorrências (pagamentos por evento). 

b.1) A Contratada deverá elaborar planilha de fornecimento de vale transporte e tíquete 
refeição que deverá ser encaminhada à Contratante juntamente com a documentação de 
comprovação de recebimento dos benefícios, assinada pelos empregados. Após a 
conferência dos valores a Contratada autorizará a emissão da Nota Fiscal para 
pagamento. 

11.1.2. A Contratada será a responsável pelas multas legais decorrentes de atrasos nos pagamentos 
de salários de seus empregados e de atrasos nos recolhimentos de tributos de sua responsabilidade. 

11.1.3. As horas extras excedentes (extraordinárias) e a hora BIP, que dependem de autorização 
prévia da GEAMP e da devida comprovação de sua realização, serão pagas com os acréscimos 
determinados pela legislação vigente.   

11.1.4. Os encargos sociais e trabalhistas, a taxa de administração e a tributação obrigatória incidirão 
sobre o reajuste de salários efetivado em decorrência de Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva de 
Trabalho.  

11.1.5. A Contratada fornecerá os vales-transportes e tíquetes refeição para os empregados que 
prestarem serviço em decorrência da contratação, observadas as condições explicitadas nos subitens 
seguintes: 

11.1.6. O vale-transporte será concedido a cada empregado como antecipação efetiva para as 
despesas do deslocamento da residência até o trabalho e vice-versa, limitado à quantidade 
estritamente necessária aos dias trabalhados. 

11.1.6.1. Caso o empregado resida na área de influência do sistema de meia tarifa da Contratante, a 
quantidade máxima de vales a ser utilizada por dia será de 3 (três) vales por empregado.  

11.1.7. A Contratada encaminhará à GEAMP a relação dos empregados com os respectivos 
endereços, carga horária de trabalho, número diário, mensal, tipos de vales-transportes e valores que 
foram entregues aos mesmos no mês, para fins de ressarcimento.  

11.1.7.1. O tíquete alimentação/refeição será fornecido para os dias efetivamente trabalhados, 
conforme determina a Convenção Coletiva da Categoria. 
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11.1.8. No valor do vale transporte e tíquete refeição serão deduzidas as parcelas de contribuição dos 
empregados, na forma da lei.    

11.1.9. Após a conferência da apuração da frequência realizada pela Contratada nas cópias dos 
cartões de ponto e demais documentos, será feita a dedução, no mês subsequente, de vales-
transportes/tíquete refeição indenizados e que não houve o comparecimento do empregado ao 
trabalho e a sua substituição por outro empregado. 

11.1.10. Os pagamentos relativos ao fornecimento de vale transporte e tíquete refeição deverão ser 
efetuados 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal no setor financeiro da Contratante. 

11.1.11. Os salários do pessoal prestador do serviço serão estabelecidos pela Contratante, 
respeitando-se o mínimo legal exigível para a categoria, nos termos dos Acordos, Convenções ou 
Dissídios Coletivos, devidamente homologados no Tribunal Regional do Trabalho. 

11.1.12. Os salários do pessoal prestador de serviço, componentes da remuneração da mão de obra 
Contratada, se não constantes ou não definidos por Acordos, Convenções, ou Dissídios Coletivos da 
Categoria, serão estabelecidos pela Contratante, observando-se os salários praticados no mercado. 

11.1.13. O pagamento relativo às faturas do mês corrente será realizado até o 1° (primeiro) dia útil do 
mês seguinte, desde que a Nota Fiscal/Fatura tenha sido apresentada na GEAMP conforme itens 
10.1 e 10.2. 

11.1.14. Os pagamentos relativos às faturas de diferenças de Convenção Coletiva, após celebração 
de Termo Aditivo, aprovação das planilhas para a GEAMP, deverão ser efetuados 5 (cinco) dias úteis 
após o recebimento da Nota Fiscal no setor financeiro da Contratante. 

11.1.15. Na hipótese da Contratada não apresentar a Nota Fiscal no prazo previsto anteriormente, 
apresentá-la incorreta ou sem a comprovação referida neste Contrato, a quitação será postergada por 
tantos dias úteis quantos forem os de atraso na sua reapresentação na forma correta, não cabendo 
qualquer acréscimo pelo atraso no pagamento. 

11.1.16. O não cumprimento pela Contratada do recolhimento das obrigações trabalhistas e das 
Contribuições Previdenciárias, ou qualquer outra determinada em lei em decorrência deste Contrato, 
dará direito à Contratante de suspensão do pagamento, independente da adoção das demais 
penalidades previstas em lei. 

11.1.17. O pagamento mensal dependerá de criteriosa conferência da fatura e memórias de cálculo 
pertinentes, pela Contratante, levando-se em conta a efetiva prestação dos serviços apurada através 
dos controles de presença, deduzindo-se as faltas, atrasos e demais ausências do empregado, caso 
não ocorra a substituição efetivada pela Contratada. 

11.1.18. A Contratante fará a retenção, na fonte, dos tributos determinados em lei. 

11.1.19. No primeiro e no último mês de vigência do Contrato, os valores a serem pagos serão 
calculados pro-rata-die, pelo período da efetiva prestação de serviços. 

11.2. Quanto aos serviços de limpeza pela metodologia do m² limpo, objeto do Termo de 
Referência – M² Limpo – Anexo IB: 

11.2.1. A Contratante pagará à Contratada a importância correspondente às despesas explicitadas a 
seguir: 

a) O Valor Total Mensal estabelecido na Proposta Comercial respectiva será pago à 
Contratada mensalmente, observados os valores de cada área e as possíveis glosas 
estabelecidas neste Termo de Referência e demais Anexos. 

a.1) Os valores contemplados na planilha de pagamento mensal serão referentes as áreas 
correspondentes de cada unidade. 

11.2.2. A Contratada será a responsável pelas multas legais decorrentes de atrasos nos pagamentos 
de salários de seus empregados e de atrasos nos recolhimentos de tributos de sua responsabilidade. 
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11.2.3. A área correspondente a “eventos GEAMP” no Anexo X – Planilha “H” depende de 
autorização prévia da GEAMP e da devida comprovação de sua realização. 

11.2.4. Os encargos sociais e trabalhistas, a taxa de administração e a tributação obrigatória incidirão 
sobre o reajuste de salários efetivado em decorrência de Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva de 
Trabalho.  

11.2.5. A Contratada fornecerá os vales-transportes e tíquetes alimentação e refeição para os 
empregados que prestarem serviço em decorrência da contratação, observadas as condições 
explicitadas a seguir: 

a) O vale transporte será concedido a cada empregado como antecipação efetiva para as 
despesas do deslocamento da residência até o trabalho e vice-versa, limitado à quantidade 
estritamente necessária aos dias trabalhados; 

b) Caso o empregado resida na área de influência do sistema de meia tarifa da Contratante, a 
quantidade máxima de vales a ser utilizada por dia será de 3 (três) vales por empregado; 

c) Os tíquetes alimentação e refeição serão fornecidos para os dias efetivamente trabalhados, 
conforme determina a Convenção Coletiva da Categoria; 

d) No valor do vale transporte e dos tíquetes alimentação e refeição serão deduzidas as 
parcelas de contribuição dos empregados, na forma da lei.    

11.2.6. Os salários do pessoal prestador do serviço serão estabelecidos, respeitando-se o mínimo 
legal exigível para a categoria, nos termos dos Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos, 
devidamente registrados no Tribunal Regional do Trabalho. 

11.2.7. O pagamento relativo às faturas do mês corrente será realizado até o 1° (primeiro) dia útil do 
mês seguinte, desde que a Nota Fiscal/Fatura tenha sido apresentada na GEAMP conforme itens 
10.1 e 10.2. 

11.2.8. Os pagamentos relativos às faturas de diferenças de Convenção Coletiva, após celebração de 
Termo Aditivo, aprovação das planilhas para a GEAMP, deverão ser efetuados 5 (cinco) dias úteis 
após o recebimento da NF no setor financeiro da Contratante. 

11.2.9. Na hipótese da Contratada não apresentar a Nota Fiscal no prazo previsto anteriormente, 
apresentá-la incorreta ou sem a comprovação referida neste Contrato, a quitação será postergada por 
tantos dias úteis quantos forem os de atraso na sua reapresentação na forma correta, não cabendo 
qualquer acréscimo pelo atraso no pagamento. 

11.2.10. O não cumprimento pela Contratada do recolhimento das obrigações trabalhistas e das 
Contribuições Previdenciárias, ou qualquer outra determinada em lei em decorrência deste Contrato, 
dará direito à Contratante de suspensão do pagamento, independente da adoção das demais 
penalidades previstas em lei. 

11.2.11. O pagamento mensal dependerá de criteriosa conferência da fatura e memórias de cálculo 
pertinentes, pela Contratante, levando-se em conta os valores estabelecidos e as possíveis glosas. 

11.2.12. A Contratante fará a retenção, na fonte, dos tributos determinados em lei. 

11.2.13. No primeiro e no último mês de vigência do Contrato, os valores a serem pagos serão 
calculados pro-rata-die, pelo período da efetiva prestação de serviços. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pela inexecução parcial ou total do objeto e demais condições resultantes desta contratação poderão 
ser aplicadas à Contratada, garantida a prévia defesa, as sanções relacionadas a seguir, nos termos 
da Lei Federal n.º 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 15.113/2013: 

12.1. Advertência. 

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

b) Multa de 3% (três por cento) sobre o valor global do Contrato, quando houver o 
descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas , nos termos 
do inciso IV do artigo 7º do Decreto Municipal 15.113/2013; 

c) Somente para Mão de Obra: Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do Contrato, 
na hipótese de a Contratada entregar o objeto contratual em desacordo com as 
especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito 
oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina, desde que após acionada não 
substitua tal material em 48 (quarenta e oito) horas. 

d) Somente para M² Limpo: Multa de 1% (um por cento) sobre o valor global do Contrato, na 
hipótese de a Contratada entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, 
condições e qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o 
tornem impróprio para o fim a que se destina; 

e) Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, quando a 
Contratada der causa à rescisão do Contrato. 

f) Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor da medição 
mensal: 

I. Falta de substituição de mão de obra faltosa (por faltas justificadas ou injustificadas) 
quando o número de faltas ultrapassar a 10% (dez por cento) da mão de obra 
Contratada; 

II. Quando houver concessão de férias aos funcionários lotados no contrato, sem o 
devido pagamento das férias, conforme determina a CLT, ou seja, 2 (dois) dias antes 
do início do gozo; 

III. Somente para Mão de Obra: Quando não houver substituição antecipada de 48 
(quarenta e oito) horas, dos cargos relacionados, a saber: Supervisor, Auxiliar de 
Supervisão 2 e Recepcionista; 

 

IV. Somente para Mão de Obra: Quando não houver entrega ou substituição dos 
equipamentos relacionados na planilha Anexo IX – Planilha “O” dentro do prazo 
estipulado no Contrato; 

V. Somente para Mão de Obra: Falta de fornecimento de Uniforme ou EPI por um 
prazo superior a 5 (cinco) dias úteis após notificação da Contratante; 

VI. Somente para M² Limpo: Falta de fornecimento de uniforme ou EPI por um prazo 
superior a 5 (cinco) dias úteis após notificação da Contratante; 

VII. Ausência de informações ao fiscal do Contrato, por um prazo superior a 5 (cinco) 
dias, após solicitação; 

VIII. Além do ressarcimento do prejuízo, por não se responsabilizar por danos causados 
às instalações, sistema e/ou equipamentos da Contratante; 

IX. Deixar de recolher mensalmente ao Sindicato (SINDEAC) valor referente ao Plano de 
Assistência Familiar – PAF e Plano de Qualificação e Marketing – PQM; 

X. Descumprir prazos estipulado no contrato, para o fechamento do ponto, das 
medições, da emissão da NF por 3 (três) vezes consecutivas, ou 5 (cinco) vezes 
aleatórias; 
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XI. Deixar de apresentar mensalmente os comprovantes dos eventos dos funcionários; 

XII. Por dia corrido, até a solução do problema, por fornecimento de materiais de limpeza 
sem a certificação da ANVISA, ou por fornecimento de material fora do prazo de 
validade, adulterado ou outros. 

g)  Multa moratória de 1% (um por cento) sobre o valor da medição mensal: 

I. Por ausência de pagamentos de salários e eventos tais como: rescisões, horas 
extras, adicional noturno e outros, sendo que a reincidência poderá gerar rescisão 
contratual; 

II. Por dia, pela falta de fornecimento de benefícios, dentro dos prazos legais; 

III. Deixar de pagar os encargos sociais e previdenciários dos funcionários 
disponibilizados no Contrato; 

IV. Deixar de limpar algum local especificado no Contrato, além da glosa do pagamento 
referente aquela área, conforme condições do Contrato. 

12.2.1. A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação superveniente de 
outras multas previstas no item 12.2, cumulando-se os respectivos valores. 

12.2.2. O pagamento das multas a que se refere esta cláusula não exime a Contratada da reparação 
das eventuais perdas e danos ou prejuízos que causar à Contratante ou a terceiros, em decorrência 
da execução deste Contrato. 

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

12.2.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido na GEORF – Gerência de Orçamento e 
Finanças da Contratante no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação. 

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

12.2.5.1. O valor será descontado da garantia prestada. 

12.2.5.2. 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. 

12.2.5.3. Inexistindo garantia ou sendo esta insuficiente, descontar-se-á das faturas futuras. 

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

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

12.4. Sustação de pagamentos de qualquer fatura, no todo ou em parte, pela prestação de serviço 
em desacordo com o estabelecido. 

12.5. 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. 

12.5.1. O descumprimento reiterado de obrigações contratuais é hipótese de aplicação da penalidade 
de suspensão temporária dos direitos de contratar com a Administração, bem como a ocorrência de 
ato ou fato identificado no caso concreto, em regular processo administrativo, que implique em lesão 
grave ao interesse público. 

12.6. 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. 
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12.7. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, garantidos os princípios 
da ampla defesa e do contraditório. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA 

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

13.1.1. A apresentação da garantia de que trata o subitem anterior poderá ser posterior à assinatura 
do contrato, desde que devidamente justificado e autorizado pela Contratante. 

13.1.1.1. Ocorrendo o disposto no subitem 13.1.1, o prazo para prestação da garantia será de 15 
(quinze) dias, contados a partir da data de assinatura deste Contrato. 

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

13.2.1. A caução em dinheiro só será devolvida após o cumprimento total das obrigações contratuais. 

13.2.2. A cobertura do seguro-garantia vigorará até a extinção das obrigações do tomador, devendo 
este efetuar o pagamento do respectivo prêmio, por todo o período da garantia, independentemente 
do prazo de vigência indicado na apólice, conforme disposto no art. 3º, inciso I, Circular SUSEP n.º 
232/03.          

13.2.3. A garantia na forma de Fiança Bancária terá sua vigência até o cumprimento total das 
obrigações contratuais.   

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

13.4. O valor da garantia poderá ser utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer 
obrigação, inclusive indenização a terceiros, obrigando-se a Contratada a fazer a respectiva 
reposição no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, contado da data em que 
for notificada. 

13.5. A garantia somente será liberada ou restituída após a execução de todas as obrigações 
contratuais e desde que não haja no plano administrativo, pendência de qualquer reclamação a elas 
relativas. 

13.6. Em havendo prorrogação do Contrato, a garantia de contratação deverá ser prorrogada ou 
substituída, contemplando o novo prazo. 

13.6.1. Igual procedimento deverá ser feito caso ocorra aditamento contratual que altere o valor 
contratado. 

13.7. Rescindido o Contrato por culpa da Contratada, perderá esta, em favor da Contratante, a 
garantia prestada. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ACRÉSCIMO AO CONTRATO 

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

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

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

14.1.3. Excetuam-se da regra as alterações autorizadas prévia e expressamente pelo Representante 
Legal da Contratante, em processo próprio, com a justificativa da imprescindibilidade da alteração 
contratual para se atingir o interesse público. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA EXTINÇÃO E DA RESCISÃO 

15.1. Este Contrato resultará extinto ao término do prazo de sua vigência. 

15.2. A Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, independentemente 
de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos artigos 77 a 80 da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e legislação subsequente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

As partes contratantes elegem o foro da comarca de Belo Horizonte, renunciando expressamente a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, 
com as testemunhas abaixo. 
 
 
 
Belo Horizonte,            de                                    de 2017.  
 
 
 
 

 

 
__________________________________________         _____________________________ 

 (Nome) 
(Cargo) 

Contratada 

Celio Freitas Bouzada 
Presidente 
BHTRANS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 
1 . _________________________ 
Nome: 
CPF: 

2 . _________________________ 
Nome: 
CPF: 

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




