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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01-160.317/18-30 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2018 

TIPO: MAIOR OFERTA 

 

 OBJETO: Permissão do direito de exploração comercial de publicidade nas traseiras externas dos 
ônibus (BACKBUS), que integram o Serviço de Transporte Público Coletivo e Convencional de 
Passageiros por Ônibus do município de Belo Horizonte. 

 CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES: Até dia 11/03/2019 às 09h45. 

 ENDEREÇO: Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900 – Bairro Buritis, Belo Horizonte. 

                              Prédio 1 – Sala de Reuniões da CPL – BHTRANS 
 
As LICITANTES deverão entregar o Documento de Credenciamento, com a respectiva 
documentação comprobatória, a Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e os 
envelopes de Proposta Comercial e de Documentos para Habilitação à Pregoeira ou a qualquer um 
dos membros da Equipe de Apoio, no local, data e horário indicados acima. 

 ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO: Dia 11/03/2019 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, nos termos 
do item 1.3 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.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.pbh.gov.br. 

 SITE PARA CONSULTAS AO EDITAL: www.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.pbh.gov.br/
http://www.pbh.gov.br/
http://www.pbh.gov.br/
http://www.pbh.gov.br/dom
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PREÂMBULO 

O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, através da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo 
Horizonte S/A – BHTRANS, por meio de Pregoeira e respectiva Equipe de Apoio, designados pela 
Portaria n.º 081/2018 de 07/12/2018, torna público que realizará LICITAÇÃO, na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MAIOR OFERTA, regido pela Lei Federal nº 10.520/2002, pelos 
Decretos Municipais nº 12.436/2006, 11.245/2003 e 15.113/2013, com aplicação subsidiária da Lei nº 
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 – Para fins do presente EDITAL, incluindo seus anexos, os termos abaixo descritos, no singular 
ou no plural, quando grafados em caixa alta, terão os seguintes significados: 

I. ADJUDICATÁRIO: LICITANTE vencedor da LICITAÇÃO que atenda aos requisitos do 
EDITAL necessários ao recebimento do OBJETO; 

II. BACKBUS: espaço traseiro externo dos ônibus onde serão desenvolvidas as atividades 
publicitárias que integram o OBJETO; 

III. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: conjunto de documentos a serem apresentados pelos 
LICITANTES, no ENVELOPE Nº 2, para fins de habilitação, nos termos do presente 
EDITAL, em especial das disposições contidas no Capítulo 6; 

IV. PERMISSINÁRIO: vencedor da LICITAÇÃO, na qualidade de parte no âmbito do 
CONTRATO referente a cada um dos 4 LOTES; 

V. PERMITENTE: Município de Belo Horizonte, representado pela BHTRANS, na qualidade 
de outorgante da permissão do direito de exploração da MÍDIA ÔNIBUS, na forma do 
presente EDITAL; 

VI. CONTRATO: instrumento jurídico de permissão a ser celebrado entre o Município de Belo 
Horizonte, representado pela BHTRANS, e o ADJUDICATÁRIO de cada um dos 4 LOTES, 
incluindo todos os seus anexos;  

VII. EDITAL: instrumento convocatório referente ao Pregão Presencial nº 26/2018, incluindo 
todos os seus anexos; 

VIII. LICITAÇÃO: certame, referente ao Pregão Presencial nº 26/2018; 

IX. LICITANTE: interessado que participe do certame, observados os termos do EDITAL e da 
legislação vigente; 

X. LOTE: designa cada um dos 4 lotes que integram o OBJETO da presente LICITAÇÃO;  

XI. MÍDIA ÔNIBUS: atividade de exploração comercial nas partes traseiras externas dos 
ônibus que integram o Serviço de Transporte Público Coletivo e Convencional de 
Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte, conforme especificações 
constantes do EDITAL, em especial do seu Anexo I; 

XII. OBJETO: designa o objeto da LICITAÇÃO, que consiste na seleção e celebração de 
contrato de permissão do direito de exploração da MÍDIA ÔNIBUS, conforme 
especificações constantes do EDITAL, em especial do seu Anexo I; 

XIII. PROPOSTA COMERCIAL: proposta de preço a ser apresentada pelas LICITANTES, no 
ENVELOPE Nº 01, conforme disposições do EDITAL, em especial as contidas no Capítulo 
6; 

XIV. TERMO DE REFERÊNCIA: Anexo I do EDITAL, que contém a especificação das 
premissas, critérios e regras relativas à permissão destinada à exploração comercial nas 
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partes traseiras externas dos ônibus que integram o Serviço de Transporte Público 
Coletivo e Convencional de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte. 

1.2 – Constituem Anexos deste Instrumento Convocatório, integrando-o para todos os fins de direito:  

I. ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 

II. ANEXO II – INFORMAÇÃO DA FROTA EM OPERAÇÃO DIÁRIA (DIA ÚTIL); 

III. ANEXO III – PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E DE CONTROLE; 

IV. ANEXO IV – ENDEREÇO DAS GARAGENS; 

V. ANEXO V – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO; 

VI. ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE HABILITAÇÃO; 

VII. ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO PARA ME, EPP OU EQUIPARADAS; 

VIII. ANEXO VIII – ANÁLISE CONTÁBIL E FINANCEIRA; 

IX. ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR; 

X. ANEXO X – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL; 

XI. ANEXO XI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 
PROPOSTA; 

XII. ANEXO XII – MINUTA DE CONTRATO. 

1.3 – As consultas e os esclarecimentos referentes ao EDITAL poderão ser formulados por qualquer 
interessado, no prazo previsto na Folha de Rosto do EDITAL, devendo ser encaminhados por escrito, 
via correspondência ou e-mail. 

1.3.1 – As respostas serão apresentadas pela Pregoeira, respeitada a legislação pertinente. 

1.3.2 – As respostas serão disponibilizadas no sítio eletrônico da Prefeitura (www.pbh.gov.br) e/ou 
publicadas no DOM. 

CAPÍTULO 2 
OBJETO 

2.1 – Permissão do direito de exploração comercial de publicidade nas traseiras externas dos ônibus 
(BACKBUS), que integram o Serviço de Transporte Público Coletivo e Convencional de Passageiros 
por Ônibus do município de Belo Horizonte, conforme especificações do presente EDITAL, em 
especial dos Anexos I, II, II e XII. 

CAPÍTULO 3 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E IMPEDIMENTOS 

3.1 – Poderão participar da presente LICITAÇÃO pessoas jurídicas, legalmente constituídas, 
isoladamente ou em forma de consórcio, que operem no ramo pertinente ao objeto licitado, desde 
que satisfaçam as exigências deste EDITAL. 

3.1.1 – É condição, ainda, para participação da LICITAÇÃO, a entrega no local, data e horário 
indicados na folha de rosto do EDITAL, dos seguintes documentos (separados): 

a) Carta de Credenciamento – Anexo V, com a respectiva documentação comprobatória (ver 
Capítulo 4); 

b) Declaração sobre Habilitação – Anexo VI (ver Capítulo 4); 

c) ENVELOPE n.º 01 – PROPOSTA COMERCIAL (ver Capítulo 5); 

d) ENVELOPE n.º 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ver Capítulo 6). 

http://www.pbh.gov.br/
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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 26/2018 

ENVELOPE N.º 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 26/2018 

ENVELOPE N.º 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 – Os envelopes e documentos previstos no item 3.1.1 poderão ser encaminhados por via postal 
ou equivalente (serviços especializados de entrega, transportadoras etc.), desde que a referida 
documentação dê entrada no Protocolo da CPL – BHTRANS até a data e hora definidas na folha de 
rosto deste EDITAL, independentemente da data e do horário de postagem ou remessa. 

3.1.4 – Para fins do disposto no item 3.1.2, é de inteira e exclusiva responsabilidade da LICITANTE 
resguardar para que os envelopes e documentos sejam recebidos pela CPL no prazo e nas 
condições estabelecidas no presente EDITAL. 

3.1.5 – O envio dos documentos e envelopes deverá ser realizado em meio físico e nas condições 
previstas nos itens 3.1.1 e.1.2, não sendo aceitos documentos enviados por meio diversos, a exemplo 
do envio por fax ou qualquer tipo de correio eletrônico. 

3.2 – A participação nesta LICITAÇÃO implica aceitação, plena, incondicional e irrevogável, das 
normas constantes do presente EDITAL. 

3.3 – Não poderão participar da LICITAÇÃO pessoas físicas bem como pessoas jurídicas que, na 
data prevista para a entrega dos envelopes, encontrarem-se em qualquer uma das seguintes 
situações: 

a) com falência decretada; 

b) declaradas inidôneas por qualquer Órgão Público; 

c) em suspensão temporária e impedidas de licitar ou contratar com a Administração Municipal 
de Belo Horizonte e/ou suas Unidades descentralizadas e/ou vinculadas; 
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d) empresas estrangeiras sem funcionamento no país; 

e) enquadre em outras hipóteses vedadas por lei, ainda que não previstas expressamente no 
EDITAL. 

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 do representante das LICITANTES far-se-á por meio de Instrumento Público 
ou Particular de Procuração, com prazo de validade em vigor, ou por Carta de Credenciamento, 
conforme Modelo disposto no Anexo V, em cujos termos sejam outorgados ao 
procurador/credenciado os poderes necessários à pratica de todos os atos pertinentes ao certame, 
inclusive formular lances verbais em sessão pública de pregão, bem como negociar preço 
diretamente com a Pregoeira, rubricar propostas e documentos, manifestar a intenção de interpor 
recurso, ou renunciar ao direito de fazê-lo, e assinar atas em nome da LICITANTE. 

4.1.1 – Nas hipóteses de credenciamento mediante Instrumento Particular de Procuração ou Carta de 
Credenciamento é obrigatória a apresentação dos documentos que comprovem a titularidade dos 
poderes do(s) outorgante(s) para a constituição do representante credenciado (Estatuto, Contrato 
Social, ata de eleição de dirigente, termo de posse etc.), assim como a apresentação da cópia de seu 
documento de identidade. 

4.2 – 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, bem como o respectivo documento de eleição e posse. 

4.2.1 – No caso previsto no subitem 4.2, quando tratar-se de representante sócio, proprietário ou 
dirigente com poderes para exercer direitos e assumir obrigações em conjunto, torna-se necessária a 
apresentação de Carta de Credenciamento – Anexo V ou Instrumento Público ou Particular de 
Procuração. 

4.3 – No caso de Consórcio, a representação será realizada por meio da empresa líder, a qual deverá 
comprovar seus poderes para a prática dos atos necessários e inerentes ao procedimento, sem 
prejuízo da responsabilidade solidária dos integrantes do consórcio pelos atos praticados por seu 
representante. 

4.3.1 – A empresa líder, por sua vez, poderá credenciar um procurador ou fazer-se representar por 
sócio que detiver competência para tanto, observado o disposto neste Capítulo 4. 

4.4 – Nas sessões públicas, somente será admitida a participação efetiva de um único representante 
de cada LICITANTE. 

4.5 – O horário e local de credenciamento estão definidos na folha de rosto deste EDITAL. 

4.6 – O credenciado deverá identificar-se no ato de entrega dos envelopes. 

4.7 – A LICITANTE que não apresentar o documento de credenciamento, nos termos definidos neste 
Capítulo 4 ficará impedida de exercer os direitos e prerrogativas de LICITANTE durante a sessão, em 
não podendo, dentre outros atos, apresentar lances e interpor recursos.  

4.7.1. No caso previsto no item 4.3, a LICITANTE terá suas propostas aproveitadas e será 
resguardado seu direito de assistir à sessão pública. 

4.8 – A LICITANTE deverá apresentar, ainda, no ato do credenciamento, a Declaração sobre a 
Habilitação (Modelo no Anexo VI), assinada pelo representante legal, conforme exigido no inciso VII 
do art. 4º da Lei 10.520/02.  

4.9 – 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. 
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4.9.1 – Os documentos apresentados em cópias não autenticadas somente serão considerados se 
acompanhados dos respectivos originais para autenticação pela Pregoeira ou Equipe de Apoio na 
sessão de abertura. 

CAPÍTULO 5 
PROPOSTA COMERCIAL 

5.1 – A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser encaminhada no ENVELOPE n.º 01, 
PREFERENCIALMENTE em conformidade com o Modelo de Proposta Comercial – Anexo X, em 1 
(uma) via, contendo a identificação da LICITANTE, à qual se refere, devendo ainda estar datada, 
rubricada em todas as suas páginas, devidamente assinada pelo(s) representante(s) legal(ais), dela 
constando: 

I. Remuneração Mensal Ofertada grafada numericamente; 

II. Oferta global do LOTE grafada numericamente e por extenso; 

III. Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contados da data de sua 
apresentação ao Protocolo da CPL – BHTRANS, prorrogável por igual período desde que ao 
final desse prazo a licitação não tenha logrado êxito; 

IV. Declaração de que a LICITANTE conhece e concorda com todas as condições estabelecidas 
no EDITAL. 

5.1.1 – A LICITANTE poderá apresentar a PROPOSTA COMERCIAL em outro modelo, desde que 
observe todas as exigências deste Capítulo e preserve todas as informações constantes no Anexo X. 

5.1.2 – As PROPOSTAS COMERCIAIS que omitirem o prazo previsto no inciso “III” do item 5.1 serão 
entendidas como válidas pelo prazo indicado no referido inciso. 

5.1.3 – Caso a LICITANTE apresente PROPOSTA COMERCIAL para mais de um LOTE, deverá 
resguardar para que seja elaborada uma proposta para cada LOTE, mas que todas estejam inseridas 
em um mesmo Envelope nº 1. 

5.2 – No ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA COMERCIAL deverão ser apresentadas, ainda: 

I. A Documentação que comprove os poderes de representação dos respectivos 
signatários (Estatuto, Contrato Social etc.), dispensado para o caso de ter sido 
apresentado na forma do Capítulo 4, e desde que os documentos lá apresentados 
confiram poderes ao signatário para assinatura da PROPOSTA COMERCIAL. 

II. A Declaração de Elaboração Independente de Proposta, devidamente assinada pelo(s) 
representante(s) legal(ais), conforme modelo previsto no Anexo XI. 

III. Declaração de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparadas – Anexo VII, 
quando couber. 

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

5.3 – As ofertas deverão ser expressas em Real (R$), com duas casas decimais, inclusive os 
unitários, se houver, devendo estarem incluídos nos respectivos valores todas as despesas, custos e 
encargos diretos e indiretos relacionados à execução do CONTRATO, incluindo, mas não se 
limitando, àqueles relacionados a alocação de insumos e mão de obra, tributos, encargos sociais e 
trabalhistas. 

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

5.5 – A apresentação da PROPOSTA COMERCIAL pressupõe o conhecimento e aceitação integral 
deste EDITAL. 
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5.6– Ocorrendo divergência ou dúvida entre o valor mensal e global propostos pela LICITANTE, será 
considerado como correto o valor mensal. 

5.7 – A presente licitação será julgada e adjudicada à LICITANTE que ofertar, para o LOTE, a MAIOR 
OFERTA GLOBAL, POR LOTE, observados os requisitos deste EDITAL, os previstos nos artigos 44 
e 45 da Lei Complementar n.º 123/06 e na legislação pertinente. 

5.8 – Serão desclassificadas as PROPOSTAS COMERCIAIS que: 

I. não atendam os requisitos do EDITAL;  

II. contenham em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, defeito de linguagem ou 
outros que impossibilitem o julgamento, salvo se, inequivocamente, tais falhas não 
acarretarem lesões ao direito das demais licitantes, prejuízo à Administração Pública ou não 
impeçam a exata compreensão de seu conteúdo; 

III. não se refiram a integralidade do OBJETO, assim considerado o LOTE; 

IV. não atendam às exigências estabelecidas em diligências; 

V. tenham sido baseadas em outra PROPOSTA; 

VI. apresentem oferta global inferior ao disposto no subitem 5.9; 

VII. apresentem qualquer tipo de ressalva ou condição. 

5.9 – A oferta global mínima aceita para cada LOTE será de: 

I. Lote 1: R$ 2.244.420,00 (dois milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte 
reis), resultando em uma remuneração mensal mínima de R$ 74.814,00 (setenta e quatro mil, 
oitocentos e quatorze reais), observado o prazo de 30 (trinta) meses; 

II. Lote 2: R$ 3.275.640,00 (três milhões, duzentos e setenta e cinco mil, seiscentos e quarenta 
reais), resultando em uma remuneração mensal mínima de R$ 109.188,00 (cento e nove mil, 
cento e oitenta e oito reais) observado o prazo de 30 (trinta) meses; 

III. Lote 3: R$ 3.174.540,00 (três milhões, cento e setenta e quatro mil, quinhentos e quarenta 
reais), resultando em uma remuneração mensal mínima de 105.818,00 (cento e cinco mil, 
oitocentos e dezoito reais) observado o prazo de 30 (trinta) meses; 

IV. Lote 4: R$ 2.224.200,00 (dois milhões, duzentos e vinte e quatro mil e duzentos reais), 
resultando em uma remuneração mensal mínima de R$ 74.140,00 (setenta e quatro mil, 
cento e quarenta reais) observado o prazo de 30 (trinta) meses.  

5.9.1 – A oferta global mínima da LICITANTE vencedora que venha a celebrar o CONTRATO 
corresponderá à PARCELA FIXA da REMUNERAÇÃO devida ao PERMITENTE, nos termos 
detalhados no EDITAL, em especial nos Anexos I e XII.  

5.10 – 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. 

5.10.1 – A não apresentação da documentação mencionada no subitem 5.10, no prazo determinado 
pela Pregoeira, resultará na desclassificação da(s) LICITANTE(s) e incorrerá em penalidades 
conforme previsto no Capítulo 12 deste EDITAL. 

CAPÍTULO 6 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

O ENVELOPE N.º 02, ao ser entregue, deverá conter os seguintes documentos obrigatórios, com os 
prazos de validade em vigor: 

6.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 
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6.1.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual. 

6.1.2 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de 
eleição de seus administradores. 

6.1.2.1 – Os documentos relacionados no subitem 6.1.2 poderão ser substituídos apenas pela última 
alteração, caso seja consolidada. 

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

6.1.4 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

6.1.5 – CONSÓRCIOS 

As LICITANTES que optarem pela participação em forma de Consórcio deverão apresentar, além dos 
documentos exigidos de todas as empresas participantes, o seguinte: 

6.1.5.1 – Compromisso público ou particular de constituição de Consórcio, subscrito pelas 
consorciadas, com indicação da empresa líder responsável pelo Consórcio e da proporção da 
participação de cada uma, observadas as seguintes normas: 

a) a liderança do Consórcio caberá, obrigatoriamente, à empresa nacional; 

b) a líder do Consórcio deverá ser a empresa que, proporcionalmente, tiver maior atribuição de 
responsabilidade na prestação do serviço objeto desta contratação; 

c) é solidária a responsabilidade dos integrantes pelos atos praticados em Consórcio, tanto na 
fase de licitação quanto na de execução do Contrato; 

d) a LICITANTE consorciada não poderá participar nesta licitação em mais de um Consórcio ou 
isoladamente, nos termos da Lei. 

6.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

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

6.2.2 – Comprovante de Regularidade perante o INSS. 

6.2.3 – Comprovante de Regularidade perante o FGTS. 

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

6.2.5 – Para fins de comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal (subitem 6.2.1) e 
Regularidade perante o INSS (subitem 6.2.2), deverá ser apresentada a Certidão Conjunta Negativa 
de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pelo Ministério da 
Fazenda/Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

6.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

6.3.1 – Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da empresa LICITANTE (ver 
subitem 6.6.5.1). 

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

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

6.3.2.2 – Ocorrendo a atualização prevista no subitem 6.3.2, deverá ser apresentado o memorial de 
cálculo correspondente anexado ao balanço. 

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

6.3.3 – Além dos índices apurados no Anexo VIII, a LICITANTE deverá comprovar possuir 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO mínimo conforme valores abaixo indicados, correspondente a 5% (cinco 
por cento) da oferta global mínima, por LOTE, devendo a comprovação ser feita através do balanço 
patrimonial exigido no subitem 6.3.2: 

I. Lote 1: R$ 112.221,00 (cento e doze mil, duzentos e vinte e um reais); 

II. Lote 2: R$ 163.782,00 (cento e sessenta e três mil, setecentos e oitenta e dois reais); 

III. Lote 3: R$ 158.727,00 (cento e cinquenta e oito mil, setecentos e vinte e sete reais); 

IV. Lote 4: R$ 111.210,00 (cento e onze mil, duzentos e dez reais). 

6.3.4 – Em caso de participação de empresas em Consórcio, admite-se, para efeito de qualificação 
econômico-financeira exigida nos subitens 6.3.2.3 e 6.3.3, o somatório dos valores de cada 
consorciado, na proporção de sua respectiva participação no Consórcio. 

6.4 – CAPACITAÇÃO E IDONEIDADE TÉCNICA 

6.4.1 – Atestado de Capacidade Técnica, emitido em nome da LICITANTE, expedido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, comprovando que a LICITANTE já prestou serviços de 
comercialização de espaços de mídia exterior. 

6.4.1.1 – O Atestado deverá conter informações que permitam a identificação do emitente. 

6.4.2 – Em caso de participação de empresas em consórcio, admite-se, para efeito de comprovação 
de capacidade e idoneidade técnica a apresentação do Atestado por uma das consorciadas. 

6.5 – DECLARAÇÃO expressa de que a LICITANTE não emprega trabalhador nas situações 
previstas no inciso V do art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93, acrescido pela Lei Federal n.º 9.854/99 e 
declaração de não possuir superveniência de fato impeditivo de habilitação, assinada pelo 
representante legal da LICITANTE, conforme modelo constante no Anexo IX. 

6.6 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À HABILITAÇÃO 

6.6.1 – CADASTRO NO SUCAF 

6.6.1.1 – Os documentos relacionados nos subitens 6.2 a 6.3.1 poderão ser substituídos pelo 
Comprovante de Cadastro no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo 
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Horizonte – SUCAF. Os demais documentos exigidos neste Capítulo deverão ser apresentados, sob 
pena de inabilitação. 

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

6.6.1.3 – Na data de abertura da sessão pública, a Pregoeira ou a Equipe de Apoio fará consulta à 
base de dados do SUCAF para emissão do documento “Situação do Fornecedor”, que deverá 
comprovar a regularidade dos documentos habilitatórios exigidos neste Edital junto aos órgãos 
pertinentes, incluindo o Certificado de Registro Cadastral – CRC. 

6.6.1.3.1 – A LICITANTE que estiver com algum documento em situação irregular junto ao SUCAF, 
deverá apresentar, no ENVELOPE n.º 02, documento substituto que comprove, na data limite para 
apresentação das propostas, a regularidade do documento indicado na consulta como irregular, sob 
pena de inabilitação. 

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

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

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

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

6.6.3 – Os documentos solicitados poderão ser apresentados no original, em fotocópias autenticadas 
na forma da Lei, em publicação em jornal da Imprensa Oficial, ou em cópias não autenticadas, se 
acompanhados dos respectivos originais para autenticação pela Pregoeira ou Equipe de Apoio na 
sessão de abertura. 

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

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

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

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

6.6.5.1 – As certidões que não tenham expressa a sua validade pelos respectivos emitentes somente 
serão aceitas se expedidas há 90 (noventa) dias, no máximo, da data limite para apresentação das 
propostas, ressalvados os documentos que, por natureza, possuam prazo de validade indeterminado.  

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

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

6.6.6.2 – Havendo alguma restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal e 
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que a ME, EPP ou Equiparada for declarada proponente da melhor proposta, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Pregoeira, para regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de negativa. 
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6.6.6.3 – A prorrogação do prazo para regularização fiscal e trabalhista dependerá de requerimento 
apresentado tempestivamente pela LICITANTE, devidamente fundamentado, a ser dirigido à 
Pregoeira. 

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

6.6.6.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.6.6.2 ou, se for o 
caso, no subitem 6.6.6.3, implicará decadência do direito à contratação sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as LICITANTES 
remanescentes, observada a ordem de classificação. 

6.6.7 – Caso a LICITANTE participe da LICITAÇÃO para mais de um LOTE, toda a documentação 
referente aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá ser apresentada em um único envelope. 

6.6.8 – 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. 

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 dos LICITANTES a Carta de Credenciamento – Anexo V, com 
a respectiva documentação comprobatória, a Declaração sobre Habilitação – Anexo VI, 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 COMERCIAIS que estejam em desacordo com o 
solicitado neste EDITAL e classificação das que estejam em consonância com o exigido. 

7.3.2.1 – Após a análise das PROPOSTAS COMERCIAIS pela Pregoeira, as LICITANTES, através 
de seus representantes, darão visto nas PROPOSTAS COMERCIAIS 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 a maior oferta global por LOTE 
e todas as demais cujas PROPOSTAS COMERCIAIS situarem-se no limite de até 10% (dez por 
cento) abaixo da maior oferta. 

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 COMERCIAIS subsequentes, 
até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam 
as ofertas consignadas nas propostas apresentadas. 

7.3.4 – A convocação para a oferta de lances pela Pregoeira terá como referencial os valores 
ofertados, levando em consideração a maior oferta global proposta, iniciando-se com o LICITANTE 
proponente da menor oferta e finalizando com a ofertante de maior oferta global, devendo o lance 
ofertado cobrir o de maior preço já registrado pela Pregoeira. 

7.3.4.1 – Na hipótese de duas ou mais PROPOSTAS COMERCIAIS 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 mantida a última oferta 
apresentada, para efeito de ordenação das propostas. 

7.3.8 – Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade das PROPOSTAS 
COMERCIAIS que apresente a maior oferta global, observados os limites mínimos previstos neste 
EDITAL. 

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

7.3.9.1 – Posteriormente, procederá à análise da(s) PROPOSTAS COMERCIAIS de maior oferta 
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 que seu preço não seja inferior à oferta global mínima, esta poderá ser aceita, podendo a 
Pregoeira negociar com a LICITANTE para que seja obtida oferta melhor. 

7.3.11 – Apurada a melhor proposta que atenda ao EDITAL, a Pregoeira poderá negociar com a 
LICITANTE para a obtenção de melhor oferta, se for o caso. 

7.3.12 – Classificada a maior oferta global, será aberto o ENVELOPE Nº 02, 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, observada a ordem de classificação, até apuração de 
uma proposta aceitável, cuja LICITANTE atenda a todas às exigências deste EDITAL. 

7.3.14 – Somente será considerada habilitada a LICITANTE que houver preenchido os requisitos de 
habilitação exigidos neste Edital, 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 
a LICITANTE vencedora. 

7.3.16 – A LICITANTE vencedora será notificada pela Pregoeira para apresentar nova proposta 
contendo a oferta global resultante da fase de lances verbais, com os detalhamentos necessários, se 
for o caso, 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 COMERCIAIS e dos DOCUMENTOS DE 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 DE HABILITAÇÃO à apreciação/análise da Gerência de Controles, Estudos 
Tarifários e Tecnologia – GCETT. 
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7.6 – Ao final da sessão, após declarada a vencedora pela Pregoeira, qualquer LICITANTE poderá 
manifestar, motivadamente, sua intenção de interpor recurso, devendo constar em ata a síntese das 
suas razões. 

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

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

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

7.8 – Após o fechamento do Pregão e assinatura da Ata da Sessão pela Pregoeira, Equipe de Apoio 
e pelos representantes das empresas, serão devolvidos os envelopes dos DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO das LICITANTES remanescentes, à exceção dos relativos à 2ª (segunda) e 3ª 
(terceira) colocadas, que ficarão retidos até assinatura do Contrato pela LICITANTE vencedora. 

CAPÍTULO 8 
IMPUGNAÇÃO E RECURSOS  

8.1 – IMPUGNAÇÃO 

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

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

I. ser dirigida à Pregoeira; 

II. ser apresentada em uma via, contendo razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail da 
empresa impugnante, rubricada em todas as folhas e assinada pelo(s) representante(s) 
legal(ais), devidamente comprovado(s) por meio de contrato social, se sócio, contrato social e 
procuração, se procurador, somente procuração, se pública; 

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

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

8.1.4 – A apresentação de impugnação após o prazo estipulado no subitem 8.1.1 não a caracterizará 
como tal, recebendo tratamento como mera informação. 

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

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

8.1.7 – Nos termos do § 2º do art. 41 da Lei n.º 8.666/93, decairá do direito de impugnar os termos do 
EDITAL aquele que, tendo-o aceitado sem objeção, venha a apontar, após o prazo indicado no 
subitem 8.1.1, falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá 
efeito de recurso. 

mailto:bhtrans.cpl@pbh.gov.br
http://www.pbh.gov.br/
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8.2 – RECURSOS 

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

I. discordância dos LICITANTE com o resultado do julgamento da proposta comercial e/ou da 
habilitação da LICITANTE vencedora; 

II. anulação ou revogação do Pregão. 

8.2.2 – A manifestação da intenção de interpor recurso de que trata o inciso “I” 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.  

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

I. ser dirigido ao Presidente da BHTRANS, aos cuidados da Pregoeira, no prazo indicado no 
subitem 8.2.2.3; 

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

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

IV. na hipótese da interposição de recursos ou contrarrazões à distância, os documentos que 
porventura o integrem como anexos deverão ser protocolizados (original, em fotocópias 
autenticadas na forma da Lei, em publicação em jornal da Imprensa Oficial, ou em cópias não 
autenticadas, se acompanhados dos respectivos originais para autenticação pela Pregoeira 
ou Equipe de Apoio) na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitação, em até 2 (dois) 
dias úteis a contar da interposição dos mesmos. 

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

8.2.2.4 – A não apresentação das razões, conforme subitem 8.2.2.3, configurará a desistência do 
direito de recorrer. 

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

8.2.3 – Requisitos/condições para interposição de recursos contra os atos previstos no inciso “II” 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. 

mailto:bhtrans.cpl@pbh.gov.br
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8.2.3.2 – Deverá ser dirigido ao Presidente 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 no inciso “II” do subitem 8.2.1 será feita mediante publicação 
no DOM. 

CAPÍTULO 9 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

9.1 – Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação à LICITANTE 
declarada vencedora, com posterior homologação do resultado pelo Presidente da BHTRANS. 

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

9.2.1 – A adjudicação só será realizada pelo Presidente 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: 

I. 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;  

II. 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; 

III. Comprovação do cadastro com situação regular junto ao SUCAF. 

10.2.1 – Para atendimento ao inciso “III” 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) da oferta global proposta, 

mailto:gemec@pbh.gov.br
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além de outras sanções legais cabíveis. 

10.4 – O descumprimento do disposto no inciso III 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) da oferta global proposta, 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 o PERMISSIONÁRIO a: 

11.1.1 – Assegurar a boa qualidade na prestação dos serviços. 

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

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

CAPÍTULO 12 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

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

I. deixar de entregar documentação exigida para o certame licitatório; 

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

III. tumultuar a sessão pública da licitação; 

IV. descumprir requisitos de habilitação previstos no Capítulo 6, a despeito da declaração em 
sentido contrário;  
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V. propor recursos manifestamente protelatórios em sede de contratação direta ou de licitação;  

VI. 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; 

VII. 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 – O Contrato será executado sem ônus para a BHTRANS. 

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. – Eventuais erros formais ou materiais em qualquer documento apresentado no âmbito da 
LICITAÇÃO, desde que não cause dúvidas ou gere prejuízo ao regular andamento do certame, não 
será considerado motivo para a não aceitação ou utilização do referido documento. 

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

14.5 – 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. 

14.6 – 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. 
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14.7 – 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.  

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

 

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 
Celio Freitas Bouzada  

Presidente 
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, nº 900, Prédio 1 – Bairro Buritis 
CEP: 30455-902 – Belo Horizonte/MG 

Telefone: (31) 3379-5591 
Site: www.pbh.gov.br 

e-mail: bhtrans.cpl@pbh.gov.br 

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

 
 
1. OBJETO  

1.1 – Permissão do direito de exploração comercial de publicidade nas traseiras externas dos ônibus 
(“BACKBUS”), que integram o Serviço de Transporte Público Coletivo e Convencional de Passageiros 
por Ônibus do município de Belo Horizonte. 

1.2 – DEFINIÇÕES 

1.2.1 – Para fins do presente Termo de Referência, os termos grafados em caixa alta, quando usados 
no singular ou no plural, terão os seguintes significados, sem prejuízo dos demais termos previstos no 
item 1.1 do EDITAL:  

I. BACKBUS: espaço traseiro externo dos ônibus onde serão desenvolvidas as atividades 
publicitárias que integram o OBJETO; 

II. CONCESSIONÁRIAS DO TRANSPORTE COLETIVO: designa os 4 (quatro) Consórcios de 
empresas responsáveis pela operacionalização do SISTEMA DE TRANPORTE PÚBLICO 
COLETIVO conforme os contratos de concessão celebrados em função da Concorrência 
Pública nº 131/2008. Cada um dos consórcios é proprietário da totalidade dos veículos que 
integram os 4 LOTES da presente LICITAÇÃO; 

III. CONSÓRCIO OPERACIONAL: consórcio formado pelas 4 (quatro) CONCESSIONÁRIAS 
DO TRANSPORTE COLETIVO, responsável por gerenciar atividades comuns do SISTEMA 
DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO;  

IV. CONTRATO: instrumento jurídico de permissão a ser celebrado entre o PERMITENTE e o 
ADJUDICATÁRIO de cada um dos 4 (quatro) LOTES;  

V. EDITAL: presente instrumento convocatório referente ao Pregão Presencial nº 26/2018, 
incluindo todos os seus anexos; 

VI. FROTA COMERCIALIZÁVEL conjunto de veículos do SISTEMA DE TRANPORTE 
PÚBLICO COLETIVO efetivamente disponibilizados em cada LOTE, descontada a FROTA 
INSTITUCIONAL; 

VII. FROTA INSTITUCIONAL: parte da FROTA TOTAL, correspondente a 20% da dos 
VEÍCULOS COMERCIALIZADOS pelo PERMISSIONÁRIO no mês anterior ao de apuração, 
destinada à realização de publicidade institucional pelo PERMITENTE, observados os 
critérios do EDITAL, em especial do presente Anexo;  

VIII. FROTA TOTAL: frota total de veículos do SISTEMA DE TRANPORTE PÚBLICO 
COLETIVO, que compõem o escopo dos 4 LOTES da LICITAÇÃO, com exceção dos 
veículos destinados ao BRT/MOVE, cujas especificações quantitativas e qualitativas 
encontram-se definidas no EDITAL, em especial no presente Anexo I. A FROTA TOTAL 
corresponde ao somatório da FROTA INSTITUCIONAL com a FROTA 
COMERCIALIZÁVEL; 

IX. FROTA MÍNIMA: quantitativo mínimo da FROTA COMERCIALIZÁVEL de cada LOTE, o 
qual o PERMITENTE compromete-se a disponibilizar ao PERMISSIONÁRIO, e cujo 
montante será utilizado como parâmetro para a fixação da REMUNERAÇÃO; 

X. LICITAÇÃO: designa o presente certame, referente ao Pregão Presencial nº 26/2018; 

XI. LICITANTE: interessado que participe do presente certame, nos termos constantes do 
presente EDITAL e da legislação vigente; 

XII. LOTE: designa cada um dos 4 (quatro) lotes que integram o OBJETO do Pregão Presencial 
nº 26/2018; 
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XIII. MCO: Mapa de Controle Operacional, que será disponibilizado pela PERMITENTE ao 
PERMISSIONÁRIO sempre que solicitado; 

XIV. MÍDIA ÔNIBUS: atividade de exploração comercial nas partes traseiras externas dos ônibus 
que integram o Serviço de Transporte Público Coletivo e Convencional de Passageiros por 
Ônibus do Município de Belo Horizonte, conforme especificações constantes do EDITAL, 
em especial do presente Anexo I; 

XV. OBJETO: permissão do direito de exploração publicitária das partes traseiras externas dos 
ônibus que integram o SISTEMA DE TRANPORTE PÚBLICO COLETIVO, conforme 
especificações constantes do EDITAL, em especial do presente Anexo I; 

XVI. PARCELA FIXA: parcela fixa da REMUNERAÇÃO, que será paga mensalmente ao 
PERMITENTE, independentemente do número de VEÍCULOS COMERCIALIZADOS, 
correspondente ao valor da PROPOSTA COMERCIAL do PERMISSIONÁRIO, conforme 
especificações do EDITAL; 

XVII. PARCELA VARIÁVEL: parcela variável da REMUNERAÇÃO, correspondente a 80% do 
valor unitário do veículo, multiplicado pelo número de VEÍCULOS COMERCIALIZADOS que 
ultrapassar o montante da FROTA MÍNIMA do respectivo LOTE, conforme especificações 
do EDITAL, em especial do presente Anexo I; 

XVIII. PERMISSINÁRIO: pessoa jurídica individual ou em consórcio, vencedora da presente 
licitação, na qualidade de parte no âmbito do CONTRATO referente a cada LOTE;  

XIX. PREPOSTO: qualquer pessoa que atue em nome do PERMISSIONÁRIO, independente da 
forma de vínculo, incluindo, dentre outros, sócios, dirigentes, representantes legais, 
procuradores, empregados, subcontratados, parceiros comerciais dentre outros; 

XX. RELATÓRIO DE RECEITAS DE MÍDIA CONTRATADA ou RRMC: relatório mensal emitido 
pelo PERMISSIONÁRIO e enviado à BHTRANS, conforme especificações do EDITAL, em 
especial do Anexo III, que tem por objetivo principal contribuir para a aferição da PARCELA 
VARIÁVEL; 

XXI. REMUNERAÇÃO: valor global devidos pelo PERMISSIONÁRIO ao PERMITENTE, em 
função da outorga dos direitos de exploração da FROTA DISPONÍVEL, incluindo a 
PARCELA FIXA e a PARCELA VARIÁVEL, conforme especificações do EDITAL, em 
especial do presente Anexo I; 

XXII. SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO: Serviço de Transporte Público Coletivo 
e Convencional de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte, cuja 
operacionalização é realizada por meio dos 4 Contratos de Concessão oriundos da 
Concorrência Pública nº 131/2008; 

XXIII. SOLICITAÇÃO DE AGENDAMENTO PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE ou SAVP: 
documento a ser emitido pelo PERMISSIONÁRIO para agendamento da disponibilização 
dos veículos para colocação, manutenção, troca e retirada de publicidades comercializadas, 
observadas as especificações do EDITAL, em especial do Anexo III; 

XXIV. TERMO DE REFERÊNCIA: O pressente Termo de Referência, que integra o Anexo I do 
EDITAL; 

XXV. VALOR UNITÁRIO DO VEÍCULO: valor atribuído à unidade veicular de cada LOTE, para 
fins de composição da REMUNERAÇÃO e do equilíbrio econômico financeiro, nos termos 
deste CONTRATO, o qual é calculado pela divisão do valor mensal da PARCELA FIXA pelo 
número de veículos da FROTA MÍNIMA de cada LOTE, observado o disposto no item 3.4 
deste Anexo; 

XXVI. VEÍCULO COMERCIALIZADO: corresponde ao montante de veículos integrantes da 
FROTA COMERCIALIZÁVEL que estejam efetivamente adesivados em determinado mês, 
independentemente da data de comercialização, de celebração do instrumento de venda, ou 



 

BHTRANS – PP n.º 26/2018 – Anexo I – Termo de Referência – Página 3 de 9 

ainda, da ocorrência ou não do pagamento pelo terceiro com quem o PERMISSIONÁRIO 
tenha estabelecido a relação comercial.  

2. JUSTIFICATIVA  

2.1. A publicidade na traseira externa (“BACKBUS”) dos ônibus integrantes do Serviço de Transporte 
Público Coletivo e Convencional de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte possui 
forte apelo comercial, sendo objeto de exploração comercial há muitos anos. A alta exposição deste 
tipo de mídia, cuja visualização é facilitada pela circulação no centro da cidade, nos vários bairros e 
nos principais corredores, por onde trafegam pessoas em veículos ou como pedestres.  

2.2. Atualmente, o SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO, incluindo a disponibilização e 
a operação dos respectivos veículos (“ônibus”), é operacionalizado pelas por 4 Concessionárias, 
vencedoras da licitação originada no Edital de Concorrência Pública nº 131/2008 
(“CONCESIONÁRIOS”), considerando 4 Redes de Transportes e Serviços - RTS, abrangendo toda a 
extensão do PERMITENTE. Cada CONCESSIONÁRIA é responsável por uma ou mais garagens.  

2.3. Os respectivos CONTRATOS DE CONCESSÃO preveem os CONCESSIONÁRIOS como 
responsáveis pela operação da FROTA TOTAL, bem como pela obtenção de receitas acessórias e 
complementares, as quais são destinadas para a modicidade das tarifas conforme descrito na 
cláusula 12 dos referidos contratos que estão integralmente disponibilizados no sítio da BHTRANS na 
Internet (www.pbh.gov.br/bhtrans). 

2.4. Em que pese as referidas delegações de competência, e ainda, o fato de que os veículos 
integrantes da frota serem de propriedade das CONCESSIONÁRIAS, os CONTRATOS DE 
CONCESSÃO preveem expressamente o direito do Município de Belo Horizonte de explorar 
comercialmente o espaço publicitário correspondente ao painel traseiro dos ônibus.  

2.5. Diante deste contexto é que o PERMITENTE, na qualidade de detentor do referido direito, realiza 
a presente LICITAÇÃO, com vistas à sua outorga onerosa, sendo as respectivas receitas destinadas 
para contribuir com a modicidade tarifária do serviço de transporte coletivo por ônibus, nos termos da 
Cláusula 12 dos CONTRATOS DE CONCESSÃO. 

3. DETALHAMENTO DO OBJETO 

3.1. A permissão compreende a outorga onerosa do direito de exploração publicitária da parte traseira 
externa de parte dos ônibus de propriedade das CONCESSIONÁRIAS DO TRANSPORTE 
COLETIVO, integrantes do SISTEMA DE TRANPORTE PÚBLICO COLETIVO, observadas as 
especificações e limites do presente ANEXO. 

3.1.1. O OBJETO contempla a FROTA TOTAL de veículos do SISTEMA DE TRANPORTE PÚBLICO 
COLETIVO, assim entendida como a totalidade de veículos dos CONCESSIONÁRIOS, excluídos os 
veículos caracterizados com o leiaute do BRT/MOVE. 

3.1.2. A permissão contempla unicamente o direito de exploração da parte externa traseira dos 
veículos “BACKBUS”, não tendo o PERMISSIONÁRIO direito de realizar qualquer outro tipo de 
exploração comercial nos veículos, a exemplo da exploração publicitária da parte interna, laterais, 
portas ou teto dos veículos que, inclusive, poderão ocorrer concomitantemente com a publicidade na 
parte externa traseira dos veículos.  

3.2. O OBJETO encontra-se dividido em 4 LOTES, conforme especificações do Anexo II do EDITAL, 
sendo cada LOTE composto pela FROTA TOTAL de cada um dos 4 CONCESSIONÁRIOS.  

3.3. A FROTA TOTAL atual é composta, conforme posicionamento de 31 de maio de 2018, por 2.428 
(dois mil, quatrocentos e vinte e oito) veículos, conforme especificações do Anexo II do EDITAL, 
assim resumida: 

LOTE FROTA  

TOTAL 

FROTA 

INSTITUCIONAL 

FROTA 

COMERCIALIZÁVEL 

1 593 120 473 

2 696 140 556 
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3 671 135 536 

4 468 95 373 

3.3.1. As especificações técnicas da FROTA TOTAL correspondente ao posicionamento de 31 de 
maio de 2018 são meramente referenciais. 

3.4. Constitui risco exclusivo do PERMISSIONÁRIO a variação quantitativa e qualitativa dos veículos 
da FROTA TOTAL, cabendo ao PERMITENTE garantir unicamente, a disponibilização do seguinte 
quantitativo mínimo de veículo por LOTE, ora denominada FROTA MÍNIMA: 

LOTE FROTA MÍNIMA 

1 111 

2 162 

3 157 

4 110 

3.4.1. No caso de disponibilização ao PERMISSIONÁRIO de montante de veículos inferior à FROTA 
MÍNIMA, o PERMISSIONÁRIO terá o direito ao reequilíbrio econômico financeiro do CONTRATO, o 
qual será efetivado com base na subtração do valor da PARELA FIXA do mês, do valor resultante da 
multiplicação entre o número de veículos abaixo da FROTA MÍNIMA pelo VALOR UNITÁRIO DO 
VEÍCULO do respectivo LOTE. 

3.4.2. O valor unitário do veículo, de cada LOTE corresponderá à divisão do valor da PARCELA FIXA 
mensal do LOTE, pelo número de veículos da frota mínima previsto no item 3.4.  

3.5. É garantido ao PERMISSIONÁRIO o direito de exclusividade na exploração publicidade 
unicamente da parte traseira externa da FROTA COMERCIALIZÁVEL do respectivo LOTE.  

3.5.1. O PERMISSIONÁRIO não possui quaisquer direitos ou vantagens caso o PERMITENTE decida 
por delegar a terceiros, por realizar diretamente ou por licitar o direito de exploração publicitária de 
outras partes dos veículos integrantes da FROTA COMERCIALIZÁVEL, ou qualquer parte de 
veículos que não integrem o SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. 

3.6. Caso o PERMISSIONÁRIO apresente ao PERMITENTE solução de engenho publicitário 
adequado às especificidades da parte traseira externa das carrocerias dos veículos utilizados para os 
serviços de BRT/MOVE, o PERMITENTE poderá, a seu exclusivo critério, autorizar o acréscimo dos 
referidos veículos no escopo do CONTRATO, desde que compatível com os limites previstos na 
legislação vigente, em especial na Lei Federal nº 8.666/93. 

3.6.1. Considerando as especificidades dos referidos veículos e de seus trajetos, caso haja 
aprovação do engenho para aplicação de publicidade na traseira externa dos veículos do 
BRT/MOVE, o valor de comercialização por veículo deste sistema será 30% (trinta por cento) superior 
à média de remuneração obtida por veículo convencional no mesmo mês de apuração. 

4. REMUNERAÇÃO PELA PERMISSÃO DE USO  

4.1. Pela outorga do direito de exploração da MÍDIA ÔNIBUS, correspondente ao OBJETO do 
CONTRATO, o PERMISSIONÁRIO deverá pagar mensalmente, REMUNERAÇÃO composta por uma 
PARCELA FIXA e uma PARCELA VARIÁVEL. 

4.2. A PARCELA FIXA corresponde à remuneração pelo direito de uso dos veículos e será devida ao 
PERMITENTE independentemente do número de VEÍCULOS COMERCIALIZADOS pelo 
PERMISSIONÁRIO, cabendo ao PERMITENTE resguardar, unicamente, a disponibilização da 
FROTA MÍNIMA. 

4.2.1. A PARELA FIXA corresponde ao valor global da PROPOSTA COMERCIAL do 
PERMISSIONÁRIO, para o LOTE, a qual será paga mensalmente, nos 30 (trinta) meses de vigência 
do CONTRATO.   
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4.3. A PARCELA VARIÁVEL consiste na remuneração devida pela comercialização de veículos em 
número superior à FROTA MÍNIMA. 

4.3.1. A PARCELA VARIÁVEL corresponderá à multiplicação do número de VEÍCULOS 
COMERCIALIZADOS no mês anterior que ultrapasse o montante da FROTA MÍNIMA do respectivo 
LOTE, por 80% do valor unitário do veículo, nos termos do item 3.4 do presente Anexo. 

4.4. As parcelas da REMUNERAÇÃO contemplam todas as despesas, encargos e responsabilidades 
assumidas pelo futuro PERMISSIONÁRIO. 

5. ESPECIFICAÇÃO RELACIONADA AOS MATERIAIS E CONTEÚDO DE PUBLICIDADE 

5.1. A publicidade deverá ser realizada unicamente por meio de adesivos a serem fixados nas 
traseiras dos veículos, confeccionados em vinil autoadesivo, leitoso. 

5.2. Os adesivos poderão ocupar unicamente a parte traseira da carroceria do veículo, sendo vedada 
a colocação de adesivos que de qualquer modo ultrapasse os limites a largura ou cumprimento da 
área disponível, não podendo, ainda, invadir as laterais ou o teto. 

5.3. Será permitida a colocação de adesivos em menores dimensões, ocupando somente parte da 
traseira, a critério do PERMISSIONÁRIO. 

5.3.1. A utilização parcial do espaço não implica em redução do valor da REMUNERAÇÃO. 

5.4. Poderão ser adotadas novos materiais ou tecnologias de fixação do adesivo, ou mesmo do 
engenho publicitário, desde que previamente aprovados pelo PERMITENTE. 

5.5. Será expressamente proibida a colocação e veiculação de publicidade, na traseira dos veículos 
integrantes da FROTA COMERCIALIZÁVEL, de veiculações que contenham imagens, dizeres, ou 
qualquer tipo de mensagens que: 

I. infrinjam a legislação vigente; 

II. atentem contra a moral e os bons costumes; 

III. abordem temas de cunho religioso ou político partidário; 

IV. suscitem comportamentos inadequados ou que prejudiquem a imagem do PERMITENTE ou 
da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; 

V. seja objeto de restrição por parte do Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária 
– CONAR; 

VI. promovam a apologia do transporte individual em comparação com o transporte coletivo; 

VII.  veicule mensagens de natureza política ou eleitoral, ou atentatórias à moral, à ordem pública, 
à ética publicitária, à legislação pertinente e às disposições do Código de Trânsito Brasileiro; 

VIII. prejudique a percepção e a orientação de motoristas de outros veículos, colocando em risco 
a segurança do trânsito; 

IX. contenha mensagem prejudicial ao Sistema de Transporte Coletivo; 

X. promovam a utilização do transporte individual privado, remunerado ou não, que não seja 
autorizado e regulamentado pelo Município de Belo Horizonte. 

5.5.1. Em caso de inobservância do disposto neste item, o PERMISSIONÁRIO deverá providenciar a 
regularização no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da constatação do ocorrido ou 
da notificação por parte do PERMITENTE, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo das penalidades 
legais e contratuais cabíveis. 

6. OBRIGAÇÕES E RISCOS DO PERMISSIONÁRIO 

6.1. Sem prejuízo das demais obrigações constantes no Contrato, constitui obrigação exclusiva e 
integral do PERMISSIONÁRIO responsabilizar-se pelas atividades, insumos, custos e encargos 
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diretos e indiretos relacionados a todas as etapas da exploração da MÍDIA ONIBUS, incluindo, mas 
não se limitando àqueles relacionados a: 

I. captação de negócios, comercialização e desenvolvimento do material publicitário em todas 
as suas etapas; 

II. colocação e retirada dos adesivos, bem como realização do adequado descarte dos 
materiais; 

III. realizar a limpeza total dos resíduos deixados pelos adesivos nos painéis, com a utilização de 
solvente apropriado, não tóxico, não agressivo às superfícies e aprovado pela área de 
segurança do trabalho, quando da retirada da publicidade, sob o acompanhamento da 
fiscalização quando exigido pela PERMITENTE; 

IV. realização de parcerias comerciais ou de qualquer outro acordo necessário para viabilizar as 
ações de publicidade, observados os termos da lei; 

V. arcar com custos relacionados a direitos autorais, de imagem e outros de cunho comercial, 
bem como os tributos de qualquer natureza; 

VI. manter o MUNICÍPIO indene e arcar exclusiva e integralmente com eventuais danos 
causados nos veículos, especialmente, mas não se limitando àqueles decorrentes da 
colocação e retirada dos adesivos. 

6.2. O PERMISSIONÁRIO deve garantir que as peças publicitárias, bem como todos os demais 
aspectos do exercício do direito oriundo do CONTRATO sejam exercidos em conformidade com a 
legislação aplicável. 

6.3. O transporte de materiais, equipamentos e resíduos sólidos deverá ser realizado de maneira 
adequada e segura, evitando-se eventuais danos a terceiros e ao meio ambiente, consoante à 
legislação vigente. 

6.4. Constituem riscos exclusivos do PERMISSIONÁRIO, além dos demais previstos no CONTRATO: 

I. Variação da demanda pelos serviços de publicidade; 

II. Variação da FROTA TOTAL e consequentemente da FROTA COMERCIALIZÁVEL, 
resguardado o quantitativo da FROTA MÍNIMA previsto no presente Anexo; 

III. Variações de mercado ou do setor; 

IV. Variação dos custos dos insumos e da mão de obra necessária à execução do 
CONTRATO; 

V. Substituição ou retirada de circulação de veículos integrantes da FROTA 
COMERCIALZÁVEL, independentemente do motivo e de aviso prévio, inclusive quando 
da venda do veículo, com ou sem substituição ou permuta, quando da parada para 
qualquer tipo de manutenção ou alocação do veículo em outras linhas do sistema de 
transporte; 

VI.  Alteração do percurso, itinerário ou horários de circulação dos veículos integrantes da 
FROTA COMERCIALIZÁVEL. 

6.5. Com vistas a auxiliar o PERMISSIONÁRIO a conhecer a forma de alocação dos veículos nas 
linhas do sistema de transporte, o PERMITENTE disponibilizará ao PERMISSIONÁRIO, uma vez por 
semestre, informações relativas ao histórico de operação dos veículos, por meio de dados oriundos 
do MCO, a exemplo do disposto no Anexo II. 

6.5.1. As informações relativas ao histórico previstas no item 6.5 serão disponibilizadas mediante 
solicitação formal do PERMISSIONÁRIO, a ser encaminhada com antecedência mínima de 20 (vinte) 
dias à Gerência de Controle, Estudos Tarifários e Tecnologia (GCETT) da BHTRANS. 

6.5.2. As informações do histórico fornecidas pelo PERMITENTE possuem caráter meramente 
referencial e não implicam em qualquer garantia ao PERMISSIONÁRIO de manutenção do veículo na 
linha ou mesmo no sistema. 
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6.6 O PERMISSIONÁRIO não possui qualquer direito a alteração ou reequilíbrio econômico-
financeiro, ou mesmo à indenização, no caso de materialização dos riscos ora enumerados. 

7. REGRAS PARA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS ADESIVOS  

7.1. As regras para colocação, manutenção e retirada dos adesivos dos veículos, inclusive no que 
toca às regras de interação com as CONCESSIONÁRIAS e com o CONSÓRCIO OPERACIONAL, 
encontram-se previstas no Anexo III do EDITAL e nos atos normativos da BHTRANS. 

7.2. A eventual ocorrência de desentendimentos entre o PERMISSIONÁRIO e o CONSÓRCIO 
OPERACIONAL ou com as CONCESSIONÁRIAS DO TRANSPORTE COLETIVO, que comprometam 
a regular operacionalização das atividades relacionadas à colocação, manutenção ou retirada dos 
adesivos, ou mesmo sua circulação nos veículos, deverá ser objeto de comunicação formal pelo 
PERMISSIONÁRIO, ao PERMITENTE, ao qual competirá adotar as providências cabíveis, observada 
a regulamentação das concessões e do Sistema Mídia ônibus vigentes. 

7.3.  Eventuais danos causados ao veículo, à garagem ou a outros bens das CONCESSIONÁRIAS 
ou de terceiros, em função do processo de adesivação, incluindo-se, dentre outros, as operações de 
colocação e retirada dos adesivos, serão arcados exclusiva e integralmente pelo PERMISSIONÁRIO, 
na forma do Anexo III do EDITAL. 

7.4. O PERMISSIONÁRIO terá uma tolerância de 10 (dez) dias corridos para efetuar a retirada de 
peça publicitária cuja vigência esteja vencida, sob pena da publicidade ser considerada para fins de 
cálculo da REMUNERAÇÃO MENSAL contratual. 

8. FROTA INSTITUCIONAL 

8.1. A FROTA INSTITUCIONAL é constituída pela parte da FROTA TOTAL sobre a qual o 
PERMITENTE tem o direito de realizar campanhas de publicidade institucional. 

8.2. A FROTA INSTITUCIONAL é composta por 20% do número de VEÍCULOS COMERCIALIZADOS 
pelo PERMISSIONÁRIO apurados no mês anterior ao da solicitação de inclusão da publicidade 
institucional. 

8.2.1. A campanha publicitária afixada poderá permanecer nos veículos por até 6 (seis) meses a 
contar da afixação, a exclusivo critério do PERMITENTE, independente da variação do número de 
VEÍCULOS COMERCIALIZADOS pelo PERMISSIONÁRIO neste período.  

8.3. O PERMITENTE poderá realizar campanhas simultaneamente ou consecutivamente, desde que 
existam veículos da FROTA INSTITUCIONAL disponíveis, devendo respeitar o prazo de 30 (trinta) 
dias previsto no item 9.8 deste Anexo.  

8.4. Caso a frota efetivamente comercializada do LOTE seja igual ou inferior à FROTA MÍNIMA do 
LOTE, o Permissionário deverá garantir a disponibilidade de 20% da FROTA MÍNIMA. 

8.5. O PERMISSIONÁRIO deverá disponibilizar para a FROTA INSTITUCIONAL veículos que operam 
em linhas do serviço circular da área central, diametral, troncal e outros, observados os seguintes 
quantitativos mínimos, calculados para uma frota de 490 veículos: 

QUANTITATIVO PARA VEICULAÇÃO INSTITUCIONAL - QVI 

LOTE 
SERVIÇO 

CIRCULAR DIAMETRAL TRONCAL OUTROS TOTAL 

1 8 5 17 90 120 

2 0 5 0 135 140 

3 0 5 0 130 135 

4 2 5 3 85 95 

TOTAL 10 20 20 440 490 

8.5.1. Caso a frota efetivamente comercializada gere um QVI inferior a 490 (quatrocentos e noventa) 
veículos, o quantitativo de veículos em cada tipo de serviço e LOTE será ajustado, mantendo-se as 
mesmas proporções indicadas no quadro acima, utilizando-se o critério matemático de 
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arredondamento para o inteiro mais próximo, limitando-se a 1 (um) veículo, pelo menos, para cada 
célula não nula da tabela. 

8.5.2. Para fins de cumprimento dos quantitativos do QVI, serão considerados aqueles veículos que 
operaram em linhas do tipo de serviço específico em pelo menos 90% (noventa por cento) dos dias 
no período composto pelos 3 (três) meses anteriores ao mês do pedido. 

8.5.3. A apuração do percentual de operação citado no subitem anterior se dará por meio da simples 
constatação de realização de pelo menos 1 (uma) viagem pelo veículo no dia, e em linha do tipo de 
serviço especificado, no MCO disponibilizado pelo PERMITENTE. 

8.6. As peças campanha destinadas à inserção em veículos da FROTA INSTITUCIONAL serão 
criadas pelo PERMITENTE. 

8.7. Nas campanhas institucionais do PERMITENTE o PERMISSIONÁRIO deverá realizar, às suas 
expensas, a produção dos adesivos até o limite de 50% (cinquenta por cento) das unidades de 
veículos integrantes da FROTA INSTUTUCIONAL, competindo-lhe arcar com a afixação, 
manutenção, reposição e retirada de todo o material da campanha no período de até 6 meses, 
conforme demanda do PERMITENTE. 

8.7.1. A quantidade de adesivos que exceder os 50% (cinquenta por cento) previstos no item 9.7 será 
produzida e entregue pelo PERMITENTE, às suas expensas, cabendo ao PERMISSIONÁRIO realizar 
e arcar com sua afixação, manutenção e retirada, também no período de até 6 meses. 

8.8. As campanhas institucionais serão solicitadas formalmente pelo PERMITENTE ao 
PERMISSIONÁRIO, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias contados da data prevista para o 
início da veiculação da publicidade. 

8.8.1. No prazo de 30 (trinta) dias estão compreendidas a garantia de reserva e disponibilidade de 
frota, bem como a confecção e afixação dos adesivos da campanha publicitária. 

8.9. O pedido de veiculação institucional será realizado pelo PERMITENTE por meio da formalização 
do número de veículos por tipo de serviço e data/período de veiculação.  

8.10. O PERMITENTE poderá requerer a utilização dos espaços em caráter emergencial, em prazo 
inferior ao de 30 (trinta) dias, desde que justificado e desde que existam veículos operando no tipo de 
serviço pleiteado sem mídia veiculada no período, ficando, nesses casos, os custos com criação e 
produção às expensas do PERMITENTE, mantendo sob responsabilidade do PERMISSIONÁRIO, 
gratuitamente, a afixação, manutenção e retirada do material nos veículos. 

8.10.1. O PERMISSIONÁRIO deverá disponibilizar, para a data solicitada, o quantitativo máximo 
possível de veículos e, a partir do 30º (trigésimo) dia, a totalidade de veículos solicitada. 

8.11. Caso o PERMITENTE não utilize o total de veículos destinados à FROTA INSTUTICIONAL, 
poderá, a seu exclusivo critério, ceder o direito de uso ao PERMISSIONÁRIO de forma precária, 
observado o seguinte: 

8.11.1. A disponibilização dos espaços é facultativa e ocorrerá a exclusivo critério do MUNICÍPIO, 
sem prejuízo da aplicação das regras de REMUNERAÇÃO previstas, podendo, para tanto, 
estabelecer condições de utilização dos referidos veículos diversas da prevista para os veículos 
integrantes da FROTA COMERCIALIZÁVEL. 

I. A disponibilização dos espaços, independentemente do prazo, não acarreta em novação 
do presente CONTRATO, possuindo caráter precário; 

II. O PERMISSIONÁRIO não poderá realizar acordos com terceiros relacionados a 
utilização dos veículos que extrapolem o prazo de 30 (trinta) dias ou que prevejam 
qualquer tipo de disposição que gere direitos, inclusive indenizatórios, para o caso de 
retomada dos veículos pelo PERMITENTE; 

III. Competirá exclusivamente ao PERMISSIONÁRIOS arcar com todos os custos 
relacionados utilização dos espaços, incluindo a colocação e retirada dos adesivos, bem 
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como garantir o respeito das condições de uso previstas em lei e no Contrato, em 
especial, mas não se limitando às regras de forma e conteúdo. 

8.12. O PERMITENTE poderá, a seu exclusive critério, ceder os espaços dos veículos integrantes da 
FROTA INSTITUCIONAL a terceiros, desde que exclusivamente para veiculação de companhas de 
interesse público. 

9. DEMAIS CONDIÇÕES 

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

 



 LINHA  SUBLINHA  PONTO DE CONTROLE  CONCESSIONÁRIA SAÍDA VEÍCULO CHEGADA

SC01A 1 1 801 05:20 10344 05:56

SC01A 1 1 801 05:36 40432 06:21

SC01A 1 1 801 05:50 10567 06:38

SC01A 1 1 801 06:06 10344 06:53

SC01A 1 1 801 06:18 10960 07:06

SC01A 1 1 801 06:29 40432 07:23

SC01A 1 1 801 06:42 10329 07:37

SC01A 1 1 801 06:53 10567 07:55

SC01A 1 1 801 07:03 10347 08:06

1505 1 1 802 04:25 20155 05:15

1505 1 1 802 04:52 20449 05:45

1505 1 1 802 05:22 20161 06:22

1505 1 1 802 05:40 20448 06:36

1505 1 1 802 06:01 20434 07:00

1505 1 1 802 06:21 20672 07:28

1505 1 1 802 06:41 20669 07:45

1505 1 1 802 07:01 20670 08:21

1505 1 1 802 07:21 20155 08:38

1505 1 1 802 07:41 20663 08:47

SE02 1 1 803 06:00 60005 07:10

SE02 1 1 803 06:21 60012 07:30

SE02 1 1 803 06:41 60001 07:39

SE02 1 1 803 07:00 60000 08:11

SE02 1 1 803 07:20 60005 08:48

SE02 1 1 803 07:41 60012 08:58

SE02 1 1 803 08:01 60001 09:03

SE02 1 1 803 08:31 60000 09:48

SE02 1 1 803 09:03 60012 10:20

SE02 1 1 803 09:31 60001 10:31

SC03A 1 1 804 06:03 20678 06:44

SC03A 1 1 804 06:17 20681 07:07

SC03A 1 1 804 06:33 20679 07:22

SC03A 1 1 804 06:47 20636 07:33

SC03A 1 1 804 07:07 20678 08:02

SC03A 1 1 804 07:17 20681 08:07

SC03A 1 1 804 07:32 20679 08:31

SC03A 1 1 804 07:48 20636 08:42

SC03A 1 1 804 08:05 20678 09:08

LINHA

SUBLINHA

PONTO CONTROLE

CONCESSIONÁRIA

SAÍDA

VEÍCULO

CHEGADA

Consórcio responsável pela operação da linha

Hora da saída do veículo do ponto de controle, no início da viagem

Número que identifica cada veículo autorizado a operar no sistema de transporte de Belo Horizonte

Hora da chegada do veículo no ponto de controle, ao término da viagem

LEGENDA:

ANEXO II

INFORMAÇÃO DA FROTA EM OPERAÇÃO DIÁRIA (DIA ÚTIL)                                                                                      

OBS.: Fragmeto do Mapa de Controle Operacional - MCO referente ao dia 23/01/2019, indicando linhas e veículos em operação. O MCO

completo encontra-se disponível para consulta na página da BHTRANS no portal da Prefeitura de Belo Horizonte, durante todo o processo

licitatório, no formato xls. 

Número da linha na qual o veículo esteve em operação na data do levantamento

Variação de atendimento de uma dada linha, espeialmentes nos bairros ou em dias especificos da semana

Local de origem das viagens, onde se dá o início de cada viagem na linha
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ANEXO III 
PROCEDIMETOS OPERACIONAIS E DE CONTROLE 

 
 
OBJETIVO: Estabelece regras de serviço e procedimentos para emissão do Relatório de Receitas de 
Mídia Contratada – RRMC. 
 
 
 
1 – RELATÓRIO DE RECEITAS DE MÍDIA CONTRATADA – RRMC 

1.1 – O RRMC é um relatório mensal a ser emitido pelo PERMISSIONÁRIO que tem como finalidade 
principal apresentar à BHTRANS a lista de veículos utilizados na exploração comercial de espaços de 
publicidade comercializados no Sistema de Transporte Público de Passageiros por Ônibus do 
Município de Belo Horizonte, referente ao mês anterior ao da emissão do relatório, devendo 
compreender ainda, as seguintes informações relativas ao mês de referência: 

a) indicação e informação dos dados básicos dos contratos de cessão comercial de espaços de 
publicidade em veículos do Sistema de Transporte Municipal (ou similar), em especial: (i)  
identificação completa do comprador do espaço publicitário, incluindo CPF ou CNPJ; (ii) 
especificação do período de vigência do contrato, bem como da data de início e término da 
veiculação da publicidade; (iii) relação de veículos contratados no mês de referência; (iv) 
apresentação da mídia veiculada; 

b) indicação dos veículos contendo peças publicitárias institucionais (frota institucional), com 
indicação da mídia veiculada, data de início e de término da veiculação da referida peça. 

1.2 – O RRMC será emitido pelo PERMISSIONÁRIO e enviado à BHTRANS mensalmente, conforme 
modelo apresentado no item 4 deste anexo, e deverá conter, ainda: 

a) A data de sua emissão, mês e ano de referência da apuração; 

b) A identificação do nº do veículo, nº da linha de operação mais frequente do veículo caso 
tenha essa informação, nº da CONCESSIONÁRIA, nº e nome da garagem responsável pelo 
veículo e do período de veiculação (datas de início e término); 

c) Nome/razão social e CPF/CNPJ do contratante. 

1.3 – O RRMC também deverá ser emitido e disponibilizado eletronicamente para a BHTRANS, no 
mesmo modelo apresentado neste Anexo, por meio de e-mail a ser informado, endereçado à 
Gerência de Controle, Estudos Tarifários e Tecnologia – GCETT da BHTRANS no mesmo dia de 
entrega do documento impresso que deverá ser protocolizado na BHTRANS no prazo máximo de 5 
(cinco) dias úteis após o término do mês de referência.  

1.4 – O PERMISSIONÁRIO poderá propor novo modelo para o RRMC, cabendo exclusivamente aos 
PERMITENTE aprova-lo e permitir sua utilização. 

2 – SOLICITAÇÃO DE AGENDAMENTO PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE – SAVP 

2.1 – A colocação, manutenção, troca e retirada de publicidades comercializadas em veículos do 
Sistema de Transporte Público de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte deverá ser 
precedida de agendamento a ser realizado pelo PERMISSIONÁRIO diretamente com a respectiva 
CONCESSIONÁRIA. 

2.2. A solicitação de agendamento para colocação ou retirada de publicidade será realizada pelo 
PERMISSIONÁRIO, observado modelo de SAVP do item 5 deste Anexo, devendo conter,,  
obrigatoriamente, as seguintes informações: 
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a) Data de emissão e data de entrega da SAVP no CONSÓRCIO OPERACIONAL ou 
diretamente na garagem, conforme definição a ser acordada diretamente entre o 
PERMISSIONÁRIO e as CONCESSIONÁRIAS;  

b) Identificação do representante do PERMISSIONÁRIO, incluindo nome completo e CPF; 

c) Imagem da campanha a ser veiculada, nº do veículo e vigência da veiculação;  

d) Campo para preenchimento da aprovação do agendamento pela Empresa (CONSÓRCIO 
OPERACIONAL ou garagem); 

e) 2ª via com campo para preenchimento do recebimento pela Empresa (CONSÓRCIO 
OPERACIONAL ou garagem); 

f) No caso de retirada de publicidade, o campo 5 do formulário nº 05 (SAVP) deverá ser 
preenchido com o código “RT”. 

2.3 – Prazos 

a) O PERMISSIONÁRIO deverá protocolar junto ao CONSÓRCIO OPERACIONAL ou na 
Garagem, em horário comercial, a SAVP com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis da 
data pretendida para a realização dos serviços de colocação, manutenção, troca e retirada 
das peças publicitárias. 

b) O CONSÓRCIO OPERACIONAL ou a garagem recebedora da SAVP terá 2 (dois) dias úteis 
para confirmar o agendamento ou, justificando, propor nova data para tal não superior a 2 
(dois) dias úteis contados do primeiro dia útil posterior à data da resposta. 

2.4 – Eventuais ocorrências que impeçam o bom andamento dos agendamentos deverão ser 
comunicadas formalmente pelo PERMISSIONÁRIO à BHTRANS, por meio de correspondência 
protocolada no setor de protocolo, para que esta possa equacionar a questão. 

2.5 – O PERMISSIONÁRIO, em acordo com as CONCESSIONÁRIAS DO TRANSPORTE 
COLETIVO, poderá propor novo modelo para o SAVP, competindo exclusivamente ao PERMITENTE 
aprova-lo. 

3. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES 

3.1 – Além da apresentação do RRMC, o PERMISSIONÁRIO obriga-se a apresentar ao 
PERMITENTE, em até 3 (três) dias da solicitação, documentos e informações relacionadas à 
execução do objeto do CONTRATO, em especial para  comprovação das obrigações atribuídas ao 
PERMISSIONÁRIO. 

3.2 – O PERMISSIONÁRIO terá uma tolerância de 10 (dez) dias corridos para efetuar a retirada de 
peça publicitária cuja vigência esteja vencida, sob pena da publicidade ser considerada para fins de 
cálculo da REMUNERAÇÃO MENSAL contratual. 

3.2.1 – A retirada da publicidade deverá ser informada em até 3 (três) dias úteis da data da ocorrência 
por meio de correspondência destinada à GCETT a ser protocolada na BHTRANS contendo, 
minimamente, a informação do nº do veículo e da data da retirada. 

4. DA RESPONSABILDIADE DO PERMISSIONÁRIO PELA INTEGRIDADE DOS BENS DAS 
CONCESSIONÁRIAS E DE TERCEIROS 

4.1 – Compete exclusiva e integralmente ao PERMISSINÁRIO arcar com qualquer dano ou prejuízo 
eventualmente causados por ação ou omissão de seus PREPOSTOS, em especial, mas não se 
limitando àqueles causados aos veículos, a garagem ou a outros bens da CONCESSINÁRIA ou de 
terceiros. 
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4.1.1 – O PERMISSIONÁRIO deverá adotar todas as medidas cabíveis para manter o PERMITENTE 
indene com relação a eventuais prejuízos causados a terceiros, incluindo, dentre outros, a 
contratação de seguros e a intervenção em eventuais processos judiciais.  

4.2 – Competirá aos PERMISSIONÁRIO, juntamente com a CONCESSIONÁRIA DO TRANSPORTE 
COLETIVO, apurar os danos, os valores e a forma de reparação, observado neste Anexo III do Edital, 
bem como competirá ao PERMISSIONÁRIO recompor os danos ou arcar com os custos no prazo de 
10 dias corridos a contar da apuração do fato. 

4.3 – Caso eventualmente não haja consenso em relação ao dano e à sua reparação, o 
PERMISSIONÁRIO deverá encaminhar formalmente ao PERMITENTE, através da BHTRANS, 
relatório com o detalhamento do incidente, contendo descrição detalhada da ocorrência, data, hora, 
descrição do veículo e do dano, incluindo ainda fotos e/ou imagens do veículo que comprovem a 
extensão do dano.  

4.4 – O Relatório deverá estar acompanhado de, ao menos, 3 (três) orçamentos com detalhamento 
dos serviços, materiais e prazos de reparação, para que o PERMITENTE possa confrontá-lo com o 
relatório da CONCESSIONÁRIA DO TRANSPORTE COLETIVO, e, se for o caso, agir como instância 
arbitral definindo o valor, ao qual se submeterá o PERMISSIONÁRIO, que deverá recompor os danos 
ou arcar com os custos no prazo de 10 dias corridos a contar da apuração do fato. 

4.5 – A atuação da BHTRANS com instância arbitral não isenta ou diminui a responsabilidade do 
PERMISSIONÁRIO, nos termos do item 4.1 supra. 
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5. MODELO DE APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE RECEITAS DE MÍDIA CONTRATADA – RRMC: 

 

 

 

 

Veículo                             

(Nº de ordem)
Linha Lote Garagem

Padrão de Mídia: 

TT-Traseira total  

JT-Janela Traseira

Tipo:                 

I-institucional 

C-comercial

Contratante da 

Campanha

Início de 

veiculação

Término de 

veiculação
Nº SAVP

121212 1404A X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx TT I PBH/BHTRANS dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa 9898-18

212121 SC01A X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx JT C Empresa Xxxxxxxxx dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa 8989-19

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Legenda:

- Nº de ordem do veículo: número pintado no veículo que representa o nº recebido no cadastro da BHTRANS;

- Lote: número do Lote explorado pelo Permissionário;

-Garagem: descrição da garagem/empresa a qual o veículo está vinculado para fins de agendamento de adesivação;

- Contratante da Campanha: nome que identifica o contratante para o qual se destina a mídia (cliente do Permissionário, ou responsável pela campanha institucional);

- Início e término da veiculação: datas no formato dd/mm/aaaa;

- Nº SAVP: número da solicitação de veiculação de publicidade a qual está vinculada a campanha. Havendo atualização/manutenção, utilizar o nº inicial;

- Padrão: Traseira Total (TT), mídia que ocupa toda a face traseira do veículo, exceto placa, luzes e painéis; Janela Traseira Total (JT), mídia que ocupa apenas a área referente à janela 

traseira do veículo; 

- Tipo: I-Institucional, referente à veiculação de peças institucionais; C-Comercial, referente à mídia comercializada pelo Pemissionário.

Permissionário: 

Mês de Referência:

CNPJ:

Assinatura:

RELATÓRIO DE RECEITAS DA MÍDIA ÔNIBUS CONRATADA (RRMC)

- Linha: número da linha em que o veículo usualmente opera. Como não há amarração de veículo à linha, esta informação é opcional e representa a expectativa do Permissionário 

face às informações colhidas no histórico de operações do veículo, não havendo qualquer garantia de que o veículo tenha operado na linha durante o período ou parte do período 

informado.
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6. MODELO DE AGENDAMENTO PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE – SAVP 

 

 

Observação: cópia(s) colorida(s) da(s) publicidade(s) deverá(ão) ser anexadas à SAVP. 

Veículo                             

(Nº de ordem)
Linha Lote Garagem

Padrão de Mídia: 

TT-Traseira total  

JT-Janela Traseira

Tipo:                 

I-institucional 

C-comercial

Contratante da 

Campanha

TIPO DE 

AGENDAMENTO: 

Inclusão; 

Retirada; 

Manutenção.

DATA SOLICITADA 

PELO 

PERMISSIONÁRIO

HORÁRIO 

SOLICITADO PELO 

PERMISSIONÁRIO

DATA 

CONFIRMADA 

PELA 

CONCESSIONÁRIA: 

"Ok" ou 

"dd/mm/aaaa"

HORÁRIO 

SOLICITADO PELA 

CONCESSIONÁRIA: 

"Ok" ou "HH:MM"

121212 1404A X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx TT I PBH/BHTRANS dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa HH:MM dd/mm/aaaa HH:MM

212121 SC01A X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx JT C Empresa Xxxxxxxxx dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa HH:MM dd/mm/aaaa HH:MM

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

II - DESCRIÇÃO DOS VEÍCULOS E ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS

III - ANÁLISE E CONFIRMAÇÃO DO AGENDAMENTO (PREENCHIMENTO DA CONCESSIONÁRIA)

OBSERVAÇÕES:

RESPONSÁVEL:

DATA DA ANÁLISE:

ASSINATURA:

TOTAL DE ESPAÇOS:

PREENCHIMENTO DO PERMISSIONÁRIO PREENCHIMENTO DA CONCESSIONÁRIA

SOLICITAÇÃO DE AGENDAMENTO PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE (SAVP)

PERMISSIONÁRIO:

RESPONSÁVEL:

DATA DE AGENDAMENTO SOLICITADO:

ASSINATURA:

DATA DE PROTOCOLO DESTE DOCUMENTO:

Nº DA SAVP:

I - SOLICITAÇÃO DE AGENDAMENTO PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE (PREENCHIMENTO DO PERMISSIONÁRIO)



Nº COMPOSIÇÃO  ENDEREÇO

801   CONSÓRCIO PAMPULHA Av. Aquiles Lobo,  504 - 4º andar, sala 04D, bairro Floresta, BH, MG,  CEP 30150-160

109 VIAÇÃO JARDINS LTDA      (EMPRESA LIDER) Rua Campo Grande, 312, bairro Cerejeiras, Ribeirão das Neves, Neves, MG, CEP 33902-180

24 AUTO ÔMNIBUS FLORAMAR LTDA Rua Ouricuri, 320, bairro Floramar, BH, MG, CEP 31840-030

116 CIDADE BH TRANSPORTES LTDA Rua Vinte e Cinco de Agosto, 111, Bairro Aparecida , BH, MG

121 PLENA TRANSPORTES  E TURISMO LTDA Rua Petrópolis, 450-A, bairro Olhos D' Água, Ribeirão das Neves, MG, CEP 33902-270

122 RODAP OPERADORA DE TRANSPORTES LTDA Rua Dr. Pedro Ruela, 816, bairro Leticia, BH, MG, CEP 31570-100

108 SÃO DIMAS TRANSPORTES LTDA Rua Professor José Vieira de Mendonça, 555, Bairro Engenho Nogueira, BH, MG

117 TURILESSA LTDA Avenida Estrela Dalva, 111, bairro Jardim Riacho, Contagem, MG, CEP 32241-260

43 VIAÇÃO CARNEIRINHOS LTDA Rua Expedicionário Paulo Souza, 570, bairro Itatiaia, BH, MG, CEP 31360-310

107 MILÊNIO TRANSPORTES LTDA       Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 675,  bairro Cerejeira, Ribeirão das Neves, MG

68 VIAÇÃO SANDRA LTDA Avenida Américo Vespúcio, 2885, bairro Caiçara, BH, MG, CEP 31230-250

129 PRAIA AUTO ÔNIBUS LTDA Rua Elísio de Brito, 218, bairro Boa Vista, BH, MG, CEP 31060-470

Nº COMPOSIÇÃO  ENDEREÇO
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ANEXO IV
ENDEREÇOS DAS GARAGENS

802  CONSÓRCIO BHLESTE Av. Aquiles Lobo,  504 - 4º andar, sala 04D, bairro Floresta, BH, MG,  CEP 30150-160

51 VIAÇÃO GLOBO LTDA    (EMPRESA LIDER) Rua Maria Auxiliadora, 20, bairro Aarão Reis, BH, MG, CEP 31910-560

123 COLETIVOS  BOA  VISTA LTDA Rua Elisio de Brito, 239, bairro Boa Vista, BH, MG, CEP 31068-470

63 SAGRADA FAMÍLIA ÔNIBUS S/A Rua  Hélio Lazzarotti,570, bairro Caiçara, BH,  MG, CEP 33750-270

118 S&M TRANSPORTES S/A Rodovia BR 262 KM 26, S/NR, bairro Goiânia, BH, MG, CEP 31950-640

85 VIASUL - TRANSPORTES COLETIVOS LTDA Avenida Amália, 286, bairro Nova Vista, Sabará, MG, CEP 34710-620

50 VIAÇÃO GETÚLIO VARGAS LTDA Rua Fósforo, 200, bairro Taquaril, BH, MG, CEP 30290-020

73 VIAÇÃO SÃO GERALDO LTDA Rua Tebas, 400, bairro Vera Cruz, BH, MG, CEP 30285-300

65 VIAÇÃO PROGRESSO LTDA Rua Medeiros, 65, bairro Primeiro de Maio, BH, MG, CEP 31812-020

78 VIAÇÃO TORRES LTDA Rua José Moreira Barbosa, 125, bairro São Marcos, BH, MG, CEP 31920-390

Nº COMPOSIÇÃO  ENDEREÇO

803  CONSÓRCIO DEZ Av. Aquiles Lobo,  504 - 4º andar, sala 04D, bairro Floresta, BH, MG,  CEP 30150-160

2 BETÂNIA ÔNIBUS LTDA       (EMPRESA LIDER) Rua Ursula Paulino, 1603, bairro Betânia, BH, MG, CEP 30580-000

60 AUTO ÔMNIBUS NOVA SUISSA LTDA Rua José Claudio Resende, 371, bairro Estoril, BH, MG, CEP 30455-590

6 COLETIVOS SÃO LUCAS LTDA Rua Santos, 1944, bairro Jardim América, BH, MG, CEP 30421-490

99 TRANSCBEL - TRANSPORTE COLETIVO BELO HORIZONTE LTDA Avenida Senador Levindo Coelho,13, bairro Tirol, BH, MG, CEP 30662-290

113 VIA BH COLETIVOS LTDA Avenida 31 de Março, 209, bairro Dom Bosco, BH, MG, 30535-000

124 AUTOBUS TRANSPORTES URBANOS Av. Perimetral, 1130 - Bairro Jatobá , BH, MG

61 VIAÇÃO PARAENSE LTDA Rua Amicar Cabral, 1106, bairro Araguaia, BH, MG, CEP 30620-250

125 VIAÇÃO SIDON LTDA Rua Cagerana,100, bairro Suzana, BH, MG, CEP 31260-370

82 VIAÇÃO ZURICK LTDA Rua Cândido de Souza, 1789, bairro Nova Gameleira, BH, MG, CEP 30510-070

130 TRANS OESTE TRANSPORTES URBANOS LTDA. Rua Flor de Pitangueira, 120 , bairro Independência, BH, MG, CEP 30672-270
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130 TRANS OESTE TRANSPORTES URBANOS LTDA. Rua Flor de Pitangueira, 120 , bairro Independência, BH, MG, CEP 30672-270
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ANEXO IV
ENDEREÇOS DAS GARAGENS

Nº COMPOSIÇÃO  ENDEREÇO

804 CONSÓRCIO DOM PEDRO II Av. Aquiles Lobo,  504 - 4º andar, sala 04D, bairro Floresta, BH, MG,  CEP 30150-160

18 RODOPASS TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA Rua Professor José Vieira de Mendonça, 555, Bairro Engenho Nogueira, BH, MG

126 BELO HORIZONTE TRANSPORTE URBANO LTDA Rua Professor José Vieira de Mendonça, 815, Bairro Engenho Nogueira, BH, MG

98 COLETUR - COLETIVOS URBANOS SOCIEDADES LTDA Rua José Alves de Souza, 359, bairro Santa Terezinha, BH, MG, CEP 31360-120

127 SALVADORA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA Avenida Gentil Portugal do Brasil, 469A, Bairro Camargo, BH, MG, CEP 30520-540

114 SÃO CRISTÓVÃO TRANSPORTES LTDA Av. Portugal, 4540, Bairro Itapuã, BH, MG, Cep 31,710-400

34 URCA AUTO ÔNIBUS LTDA Rua Expedicionário Paulo Souza, 570, bairro Itatiaia, BH, MG, CEP 31360-310

37 VIAÇÃO ANCHIETA LTDA Avenida 31 de Março, 133, bairro Dom Bosco, BH, MG, CEP 30535-000

79 VIAÇÃO EUCLÁSIO LTDA Avenida Itaú, 511, bairro Dom Bosco, BH, MG, 30730-280

128 VIAÇÃO FENIX LTDA Rua Marfim, 33, bairro Novo Glória, BH, MG, CEP 30880-410
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ANEXO V 
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
(Modelo de credenciamento a ser apresentado nos termos do subitem 3.1.1 e Capítulo 4 do Edital) 

 
 
 
 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 26/2018 
 

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

n°______________________, por seu(s) Representante(s) Legal(ais) abaixo assinado(s), 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) Observar o disposto no Capítulo 4 do Edital, em especial os subitens 4.1.1 e 4.2.1. 
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ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE HABILITAÇÃO 

 
(Modelo de declaração a ser apresentado nos termos do subitem 3.1.1 e item 4.8 do Edital) 

 
 
 
 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 26/2018 

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

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

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

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

certame referenciado. 

 
 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 
 

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

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

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

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

c) A presente Declaração deverá ser entregue conforme disposto no subitem 3.1.1 e item 4.8 do 
Edital. 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE  

PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS 
 

(Modelo de declaração a ser apresentado no Envelope nº 01 – Proposta Comercial, nos termos do subitem 
5.2, inciso III do Edital) 

 
 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 26/2018 

 
 
 
 
A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

__________________________, por intermédio de seu(s) representante(s) legal(ais) abaixo 

assinado(s), DECLARA, sob as penas da Lei, que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do 

§ 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento diferenciado 

estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei e que cumpre os requisitos legais para qualificação como:  

( ) Microempresa, ME ou ( ) Empresa de Pequeno Porte, EPP, definida no art. 3º da Lei 

Complementar n.º 123/2006;  

(  ) Sociedade cooperativa equiparada à ME ou EPP , tendo auferido, no ano-calendário anterior, 

receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso II do art. 3° da Lei Complementar n° 123, 

de 2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados.  

(Assinalar a condição da empresa)  

 

(  ) Declaro que a empresa possui restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos 

utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, estando 

ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas na 

legislação vigente. 

(Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  

 

 

_______________________________________________ 
Local e Data 

 

 

 

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

 



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: ......................................................

SG - SOLVÊNCIA GERAL =

=

=
Ativo Total

#DIV/0!

=

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
=

0,00

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

ANEXO VIII

ANÁLISE CONTÁBIL E FINANCEIRA

(Anexo a ser apresentado na fase de habilitação, nos termos dos subitens 6.3.2.3 e 6.3.3 do Edital.)

#DIV/0!

LC - LIQUIDEZ CORRENTE = 

LG - LIQUIDEZ GERAL =

#DIV/0!=

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

=
Ativo Circulante

Passivo Circulante
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ANEXO IX 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR 

 
(Modelo de declaração a ser apresentado no Envelope nº 02 – Documentos para Habilitação, nos termos 

do item 6.5 do Edital) 

 
 
 
 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 26/2018 
 
 
 

A Empresa _________________________ CNPJ n°_____________________, sediada no município 

de ___________________, por seu(s) Representante(s) Legal(ais) abaixo assinado(s), DECLARA, 

sob as penalidades da Lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, na forma da lei. 

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

 
[      ]    Ressalva:      emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz. 

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

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

 

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

prestadas. 

 
 
 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 
 
 

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

(CI n.º e/ou CPF) 
 

 



   

LOTE OBJETO 

FROTA 

COMERCIALI

ZÁVEL 

(31/05/2018)*

FROTA 

MÍNIMA

REMUNERAÇÃO 

MENSAL 

OFERTADA

OFERTA GLOBAL 

(30 MESES)

1 473 111  R$                    -    R$                        -   

2 556 162  R$                    -    R$                        -   

3 536 157  R$                    -    R$                        -   

4 373 110 -R$                   -R$                       

ANEXO X

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

 Identificação da Empresa LICITANTE: _________________________________________

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

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

* Oferta Global do Lote 1 (por extenso):________________________________________________________

* Prazo de validade da proposta: _________ dias (ver inciso "III" do item 5.1 do Edital)

 - 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 26/2018 e seus respectivos Anexos, e com elas concordamos.

Local/Data: ______________________________, ____ de _________________________ de 2019.

Permissão do direito de exploração

comercial de publicidade nas traseiras

externas dos ônibus (BACKBUS), que

integram o Serviço de Transporte

Público Coletivo e Convencional de

Passageiros por Ônibus do município

de Belo Horizonte. 

* Oferta Global do Lote 2 (por extenso):________________________________________________________

* Oferta Global do Lote 3 (por extenso):________________________________________________________

* Oferta Global do Lote 4 (por extenso):________________________________________________________

OBSERVAÇÕES:

1. As LICITANTES deverão preencher apenas a REMUNERAÇÃO MENSAL OFERTADA (células assinaladas em

amarelo), a OFERTA GLOBAL (30 MESES) será preenchida automaticamente.

2. A remuneração mensal mínima por lote a ser ofertada pelas LICITANTES não poderá ser inferior àquelas informadas no

subitem 5.9 do Edital, sob pena de desclassificação.   

3. Caso a Contratada comercialize menos veículos do que a quantidade indicada na Frota Mínima, esta se obriga à

repassar o valor da Frota Mínima à BHTRANS. 

4. Conforme disposto no subitem 5.3.1 do Termo de Referência - Anexo I, caso a Contratada comercialize veículos acima

da quantidade exigida na Frota Mínima, a remuneração mensal ofertada será acrescida do valor equivalente a 80% (oitenta

por cento) do valor excedente.

5. A quantidade de veículos da FROTA COMERCIALIZÁVEL de 31/05/2018 é meramente referencial.
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ANEXO XI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

(Modelo de declaração a ser apresentado no Envelope nº 01 – Proposta Comercial, nos termos do subitem 
5.2, inciso II do Edital) 

 

 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 26/2018 

 

 
(Identificação completa do(s) representante(s) legal(ais) da licitante), como 

representante(s) devidamente constituído(s) da empresa (Identificação completa da licitante ), 

doravante(s) denominado(s) LICITANTE, para fins do disposto no subitem 5.2, inciso II 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. – BHTRANS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

 

 

____________________________________________________________ 

Local e Data 

 
 
 

________________________________________________________ 

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



 

BHTRANS – PP n.º 26/2018 – Anexo XII – Minuta de Contrato – Página 1 de 7 

 

ANEXO XII 
MINUTA DE CONTRATO 

 

O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, através da 

EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE 

BELO HORIZONTE S/A – BHTRANS, sociedade de 

economia mista municipal situada à Av. Engenheiro 

Carlos Goulart, n.º 900, Buritis, Belo Horizonte, MG, 

CEP 30.455-902, inscrita no CNPJ sob o n.° 

41.657.081/0001-84, neste ato representada por seu 

Presidente, Sr. Celio Freitas Bouzada, doravante 

denominado PERMITENTE, e a ..................................., 

estabelecida na ....................................................., CEP 

..............., inscrita no CNPJ sob o n.º ........................., 

neste ato representada por ............................................, 

doravante denominado PERMISSIONÁRIO, 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 – DISPOSIÇÕES INICIAIS 

1.1. O presente CONTRATO está vinculado aos termos do Processo Administrativo n.º 01-
160.317/18-30, Pregão Presencial n.º 26/2018, ao EDITAL e à PROPOSTA COMERCIAL do 
PERMISSIONÁRIO, que integram o presente instrumento, independentemente de transcrição. 

1.2. Para fins do presente CONTRATO, os termos grafados em caixa alta, quando utilizados no 
singular ou no PLURAL, terão os mesmos significados definidos no item 2 do TERMO DE 
REFERÊNCIA, que constitui o Anexo I do EDITAL.   

1.3. A gestão deste CONTRATO será exercida pela Diretoria de Transporte Público – DTP da 
BHTRANS. 

1.4. A fiscalização deste CONTRATO será exercida pela Gerência de Controles, Estudos Tarifários e 
Tecnologia – GCETT da BHTRANS. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO E DOS ANEXOS 

2.1. Permissão do direito de exploração comercial de publicidade nas traseiras externas dos ônibus 
(BACKBUS), que integram o Serviço de Transporte Público Coletivo e Convencional de Passageiros 
por Ônibus do município de Belo Horizonte. 

2.2. As especificações técnicas e detalhamentos do objeto encontram-se no EDITAL, em especial no 
Termo de Referência – Anexo I, Informação da Frota em Operação Diária (Dia Útil) – Anexo II, 
Procedimentos Operacionais e de Controle – Anexo III, Endereço das Garagens – Anexo IV, bem 
como no presente CONTRATO. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. Este CONTRATO será executado sem ônus para a BHTRANS. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO 

4.1. O presente CONTRATO tem o valor global (oferta global) de R$ ...................................................., 
conforme PROPOSTA COMERCIAL do PERMISSIONÁRIO autuada no processo. 

4.2. O valor previsto no item 4.1 será pago pelo PERMISSIONÁRIO em 30 (trinta) parcelas mensais, 
na forma prevista nas demais disposições deste CONTRATO. 



 

BHTRANS – PP n.º 26/2018 – Anexo XII – Minuta de Contrato – Página 2 de 7 

4.3. No valor global (oferta global) estabelecido na PROPOSTA COMERCIAL do PERMISSIONÁRIO 
estão incluídos todas despesas, encargos e custos direitos e indiretos relacionados à execução do 
objeto deste CONTRATO, incluindo, mas não se limitando a insumos, mão de obra, tributos, encargos 
sociais e trabalhistas. 

4.4. Ao valor previsto no item 4.1, será acrescido, ao longo da execução deste CONTRATO, os 
valores decorrentes da PARCELA VARIÁVEL da REMUNERAÇÃO, que será mensurada mês a mês 
na forma deste CONTRATO. 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O presente CONTRATO terá vigência de 30 (trinta) meses, contada da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente. 

 CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 

6.1. Os valores previstos neste CONTRATO, em especial na PROPOSTA COMERCIAL, serão 
reajustados anualmente, observados o interregno de 1 (um) ano a contar da data limite para 
apresentação da PROPOSTA COMERCIAL 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 reajustes serão automáticos e independem de interpelação do PERMITENTE, devendo o 
PERMISSIONÁRIO diligenciar para que os valores sejam pagos corretamente. 

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO PERMISSIONÁRIO 

7.1. Constituem ainda, obrigações do PERMISSIONARIO além das constantes do TERMO DE 
REFERÊNCIA, dos demais anexos do EDITAL e deste CONTRATO: 

I.           Executar o contrato em conformidade com as normas técnicas e legais aplicáveis, bem 
como com as especificações e prazos deste CONTRATO; 

II. Pagar pontualmente a REMUNERAÇÃO mensal e todos os demais valores 
eventualmente devidos, oriundos do objeto deste CONTRATO; 

III. Alocar mão de obra em quantidade e com a capacitação técnica exigida para a 
adequada execução deste CONTRATO; 

IV. Garantir a regularidade do vínculo existente entre si e os PREPOSTOS, bem como 
arcar com todos os custos e despesas a eles relacionados, incluindo, dentre outros, 
remuneração, encargos sociais e trabalhistas aplicáveis; 

V. Responsabilizar-se pelas ações ou omissões de seus PREPOSTOS; 

VI. Responder civil e criminalmente por si, seus PREPOSTOS, por danos causados a 
pessoas ou bens da PERMITENTE, dos CONCESSIONÁRIOS ou de terceiros, 
Concessionárias do Transporte Coletivo; 

VII. Manter seus PREPOSTOS, em especial aqueles ligados à execução direta das 
atividades de operacionalização da MÍDIA ÔNIBUS, devidamente identificados, 
autorizados e uniformizados em qualquer situação relacionada à execução do objeto 
deste CONTRATO; 

VIII. Afastar das atividades relacionadas ao CONTRATO os PREPOSTOS cuja 
permanência ou conduta seja considerada inconveniente pela PERMITENTE; 

IX. Apresentar mensalmente o Relatório de Receitas de Mídia Contratada – RRMC, 
conforme estabelecido no Anexo III; 

X. Permitir e facilitar a supervisão do fiscal da PERMITENTE em qualquer dia e horário, 
devendo prestar informações e esclarecimentos solicitados; 
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XI. Comunicar ao fiscal da PERMITENTE a ocorrência de qualquer fato ou condição que 
possa comprometer a execução do objeto deste CONTRATO, indicando as medidas 
para corrigir a situação; 

XII. Acatar e fazer cumprir todas as exigências emanadas das autoridades federais, 
estaduais e municipais; 

XIII. Não causar embaraço de qualquer espécie às garagens dos CONCESSIONÁRIOS e, 
na eventualidade de ocorrências, informar a PERMITENTE do problema ocorrido, 
detalhando as circunstâncias, para que a mesma possa intervir junto ao 
CONCESSIONÁRIO, quando for o caso; 

XIV. A inadimplência do PERMISSIONÁRIO, com referência aos encargos acima 
estabelecidos, não transfere a PERMITENTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto desta contratação; 

XV. Conhecer e seguir rigorosamente os procedimentos estabelecidos no Anexo III, que 
traz o detalhamento operacional dos serviços, inclusive autorizações de acesso a 
garagens e a veículos, agendamentos e outros procedimentos; 

XVI. Fazer contato direto com os prepostos das garagens dos CONSÓRCIOS, no que tange 
a agendamentos e execução de serviços nos veículos, isentando a PERMITENTE de 
qualquer tipo de indenização no caso de ocorrências de desencontros ou qualquer 
outro problema operacional que impeça ou atrase a veiculação da mídia nos veículos; 

XVII. Não causar embaraço de qualquer espécie às garagens dos CONCESSIONÁRIOS e, 
na eventualidade de ocorrências, informar a PERMITENTE do problema ocorrido, 
detalhando as circunstâncias, para que a mesma possa intervir junto ao 
CONCESSIONÁRIO, quando for o caso; 

XVIII. Refazer, às suas expensas, quaisquer atividades executadas em desobediência aos 
padrões ou normas técnicas vigentes; 

XIX. Manter, durante toda a execução deste CONTRATO todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na contratação; 

XX. Arcar com todos os tributos e encargos sociais a trabalhistas relacionados à execução 
deste CONTRATO. 

7.1.1. A inobservância da obrigação constante do item 7.1 XX, não implica em transferência, 
responsabilidade solidária ou subsidiária da PERMITENTE, devendo o PERMISSIONARIO mantê-la 
indene. 

7.2. É vedado ao PERMISSIONÁRIO transferir ou ceder este CONTRATO a terceiros, no todo ou em 
parte, ou ainda, caucionar ou utilizar este CONTRATO em favor de terceiros, no todo ou em parte, 
sem a autorização prévia da PERMITENTE. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA PERMITENTE 

8.1. Constituem obrigações da PERMITENTE, dentre outras previstas no EDITAL e no presente 
CONTRATO: 

I. Notificar o PERMISSIONÁRIO no caso de constatação de irregularidades, fixando-lhe 
prazo para as respectivas correções; 

II. Contribuir para que o PERMISSIONÁRIO possa executar o objeto pactuado de forma 
satisfatória; 

III. Supervisionar e fiscalizar a execução do objeto deste CONTRATO; 

IV. Inscrever a frota utilizada como suporte à MÍDIA ÔNIBUS no cadastro municipal, 
conforme artigo 291 da Lei Municipal nº 9.845/2010; 



 

BHTRANS – PP n.º 26/2018 – Anexo XII – Minuta de Contrato – Página 4 de 7 

V. Observar os prazos e a forma de solicitação da MÍDIA INSTITUCIONAL, conforme 
TERMO DE REFERÊNCIA; 

VI. Disponibilizar a relação de veículos integrantes da FROTA COMERCIALIZÁVEL 
sempre que solicitado pelo PERMISSIONÁRIO; 

VII. Intervir junto aos CONRSÓRCIO OPERACIONAL para viabilizar a colocação, 
manutenção ou retirada dos adesivos, quando notificado pelo PERMISSIONÁRIO, na 
forma do TERMO DE REFERÊNCIA; 

VIII. Julgar se o eventual atraso no cumprimento de obrigações pelo PERMISSIONÁRIO 
encontra-se motivado por “Caso Fortuito ou de Força Maior”; 

IX. 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 – DA REMUNERAÇÃO MENSAL E DOS PAGAMENTOS 

9.1. Pela outorga do direito de exploração da MÍDIA ÔNIBUS, correspondente ao OBJETO deste 
CONTRATO, o PERMISSIONÁRIO deverá pagar mensalmente ao PERMITENTE, REMUNERAÇÃO 
composta por uma PARCELA FIXA e uma PARCELA VARIÁVEL. 

9.2. A PARCELA FIXA é composta pelo valor da oferta global disposta na PROPOSTA COMERCIAL 
do PERMISSIONÁRIO para o LOTE, a qual será paga mensalmente, nos 30 (trinta) meses de 
vigência deste CONTRATO.   

9.2.1. A PARCELA FIXA corresponde à remuneração pelo direito de uso dos veículos e será devida 
ao PERMITENTE independentemente do número de VEÍCULOS COMERCIALIZADOS pelo 
PERMISSIONÁRIO, cabendo ao PERMITENTE resguardar, unicamente, a disponibilização da 
FROTA MÍNIMA. 

9.3. A PARCELA VARIÁVEL consiste na remuneração mensal devida pela comercialização de 
veículos em número superior à FROTA MÍNIMA. 

9.3.1. A PARCELA VARIÁVEL corresponderá à multiplicação do número de VEÍCULOS 
COMERCIALIZADOS no mês anterior que ultrapasse o montante da FROTA MÍNIMA do respectivo 
LOTE, por 80% do valor unitário do veículo, nos termos do item 3.4 do presente Anexo. 

9.4. As parcelas da REMUNERAÇÃO contemplam todas as despesas, encargos e custos direitos e 
indiretos relacionados à execução do objeto deste CONTRATO pelo PERMISSIONÁRIO, incluindo, 
mas não se limitando a insumos, mão de obra, tributos, encargos sociais e trabalhistas.  

9.5. A REMUNERAÇÃO deverá ser paga mensalmente, ao longo dos 30 (trinta) meses de vigência 
deste CONTRATO. 

9.5.1. A primeira parcela da remuneração deverá ser paga no 5º dia útil do mês subsequente ao da 
assinatura deste CONTRATO  

9.5.2. O pagamento da REMUNERAÇÃO deverá ser realizado até o 5º (quinto) dia útil do mês 
imediatamente seguinte ao vencido, considerando o período de apuração do 1º ao último dia do mês. 

9.5.3. Excepcionalmente, o primeiro pagamento poderá ocorrer até no 5º (quinto) dia útil subsequente 
ao 2º (segundo) mês deste CONTRATO, independentemente do período de apuração. 

9.6. Ocorrendo atraso no pagamento da REMUNERAÇÃO, o valor em atraso será corrigido à razão 
de 2% (dois por cento) ao mês, pro rata die, no período compreendido entre o vencimento e o efetivo 
pagamento. 

9.7. O pagamento de determinada parcela da REMUNERAÇÃO não representa ou implica na 
quitação de outras parcelas, em especial as anteriores, ou mesmo, não representa cumprimento das 
demais obrigações previstas neste CONTRATO. 
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9.8. O PERMITENTE fará o repasse de 80% (oitenta por cento) da REMUNERAÇÃO aos 
CONCESSIONÁRIOS para fins de composição da modicidade das respectivas tarifas, observado o 
disposto na cláusula 12 dos respectivos contratos de concessão. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Pela inexecução parcial ou total das disposições deste CONTRATO, o PERMISSIONARIO 
ficará sujeito às sanções relacionadas a seguir, nos termos da Lei Federal nº 8.987/95, Lei Federal nº 
8.666/93 e do Decreto Municipal nº 15.113/2013, garantida a prévia defesa: 

I. Advertência; 

II. Multa; 

III. Suspensão temporária dos direitos de contratar com a Administração, nos termos da Lei Federal 
n.º 8.666/93 e do Decreto Municipal n.º 15.113/2013. 

IV. 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 n.º 15.113/2013.  

10.2. A multa será aplicada nas seguintes condições: 

a) Multa equivalente a 0,9% (nove décimos por cento) do valor da REMUNERAÇÃO mensal, 
apurada no mês anterior ao da infração, por veículo que veicule publicidade que não esteja 
declarada, conforme item 2 do Anexo III; 

b) Multa diária de 0,3% (três décimos por cento) do valor da REMUNERAÇÃO mensal, apurada 
no mês anterior ao do inadimplemento, por descumprimento de outras disposições deste 
CONTRATO para as quais não haja multa específica; 

c) Multa de 3% (três por cento) sobre o valor da REMUNERAÇÃO mensal, quando houver o 
descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas, nos termos do 
inciso IV do artigo 7º do Decreto Municipal 15.113/2013; 

d) Multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor global da PARCELA FIXA por inexecução 
total das cláusulas pactuadas, podendo ocorrer a rescisão do mesmo. 

10.2.1. A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação superveniente de 
outras multas previstas no item 10.2, cumulando-se os respectivos valores. 

10.2.2. O pagamento das multas a que se refere esta cláusula não exime o PERMISSIONÁRIO da 
reparação das eventuais perdas e danos ou prejuízos que causar à PERMITENTE ou a terceiros, em 
decorrência da execução deste CONTRATO. 

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

10.2.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido na Gerência de Orçamentos e Finanças – 
GEORF da PERMITENTE no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação. 

10.2.5. Caso o PERMISSIONÁRIO deixe de pagar a multa aplicada, o valor correspondente será 
descontado da garantia prestada. 

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

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

10.3. O atraso injustificado pelo PERMISSIONÁRIO da execução das obrigações previstas neste 
CONTRATO superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como inexecução total deste 
CONTRATO, devendo rescindir-se os instrumentos respectivos, salvo razões de interesse público 
devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação. 
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10.4. 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA 

11.1. O PERMISSIONÁRIO deverá comprovar, no ato de assinatura deste CONTRATO, a prestação 
da garantia de contratação, no valor de R$ ..................... (................................ 
.....................................), correspondente a 5% (cinco por cento) da oferta global deste CONTRATO.  

11.1.1. A apresentação da garantia de que trata o subitem anterior poderá ser posterior à assinatura 
deste CONTRATO, desde que devidamente justificado e autorizado pela PERMITENTE. 

11.1.1.1. Ocorrendo o disposto no subitem 11.1.1, o prazo para prestação da garantia será de 15 
(quinze) dias, contados a partir da data de assinatura deste CONTRATO. 

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

11.2.1. A caução em dinheiro só será devolvida após o cumprimento total das obrigações contratuais. 

11.2.2. A cobertura do seguro-garantia vigorará até a extinção das obrigações do tomador, devendo 
este efetuar o pagamento do respectivo prêmio, por todo o período da garantia, independentemente 
do prazo de vigência indicado na apólice, conforme disposto no art. 3º, inciso I, Circular SUSEP n.º 
232/03. 

11.2.3. A garantia na forma de Fiança Bancária terá sua vigência até o cumprimento total das 
obrigações contratuais.   

11.3. A PERMITENTE poderá utilizar, total ou parcialmente, da garantia exigida para se ressarcir de 
multas estabelecidas neste CONTRATO. 

11.4. O valor da garantia poderá ser utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer 
obrigação, inclusive indenização a terceiros, obrigando-se o PERMISSIONÁRIO a fazer a respectiva 
reposição no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, contado da data em que 
for notificada. 

11.5. A garantia somente será liberada ou restituída após a execução de todas as obrigações 
contratuais e desde que não haja no plano administrativo, pendência de qualquer reclamação a elas 
relativas. 

11.6. Em havendo prorrogação deste CONTRATO, a garantia de contratação deverá ser prorrogada 
ou substituída, contemplando o novo prazo. 

11.6.1. Igual procedimento deverá ser feito caso ocorra aditamento contratual que altere o valor 
contratado. 

11.7 – Rescindido o CONTRATO por culpa do PERMISSIONÁRIO, perderá esta, em favor da 
PERMITENTE, a garantia prestada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

12.1. Eventuais alterações contratuais deverão observar a legislação vigente, em especial a Lei 
Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 8.987/95 e o Decreto Municipal nº 13.757 de 26 de outubro de 
2009. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO E DA RESCISÃO 

13.1. Este CONTRATO resultará extinto ao término do prazo de sua vigência. 

13.2. A PERMITENTE poderá rescindir administrativamente o presente CONTRATO, 
independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos artigos 
77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

As partes contratadas 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 2019.  

 

 

 

 

 

 

(Nome) 
(Cargo) 

Permissionário 

...................... 
Presidente 
Permitente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 
1 . _________________________ 
Nome: 
CPF: 

2 . _________________________ 
Nome: 
CPF: 

 

 


