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PROCESSO ADMINISTRATIVO N.

O Município de Belo Horizonte 
da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A 
Permanente de Licitação – CPL, designada pela 
2018, torna público, para conhecimento dos interessados, estar realizando licitação, na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO
de acordo com as normas gerais da Lei Federal n.º 8
posteriores, Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Municipal nº 11.245, de
23 de janeiro de 2003, Decreto Municipal nº 13.791, de 02 de dezembro de 2009, Decreto Municipal 
n.º 15.113 de 08 de janeiro de 2013, demais legislações complementares vigentes e, ainda, as 
condições do presente Edital e seus Anexos.

O aviso sobre esta licitação será publicado no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte 
Diário Oficial do Estado – “Minas
divulgados através da Internet 
publicado da mesma forma que se deu o texto original, reabrindo
estabelecido. Demais publicações como modificações no Edital que, inquestionavelmente, não 
afetarem a formulação das propostas, comunicados, esclarecimentos, impugnações, resultados de 
habilitação e classificação, recursos, adjudicação e homologação, serão feitas unica
e/ou no site da PBH. 

Este Edital estará disponível para 
Comissão Permanente de Licitação
Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Ho
pagamento do custo referente às cópias reprográficas.

Para consultas através da Internet, deverão
PBH: www.pbh.gov.br ou Diário Oficial do Município

Constituem Anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:

ANEXO I –   PROJETO BÁSICO

ANEXO II –   ESPECIFICAÇÕES TÉCNI

ANEXO III –   ESPECIFICAÇÕES TÉCNI

ANEXO IV –   ESPECIFICAÇÕES TÉCNI

ANEXO V –   DETALHAMENTO DO PISO

ANEXO VI – MODELO DE CARTA PARA CREDENCIAMENTO

ANEXO VII – ANÁLISE CONTÁBIL 

ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR

ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO 

ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 
  PROPOSTA

ANEXO XI – PLANILHA DE PREÇOS E BDI ESTIMADOS

ANEXO XII – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL E COMPOSIÇÃO DO BDI

ANEXO XIII – NORMAS BÁSICAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01-053.900/19
 

TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2019 

O Município de Belo Horizonte – MG, com recursos do Fundo de Transporte Urbano 
da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS, por sua Comissão 

CPL, designada pela Portaria SMOBI n.º 196/2018
, torna público, para conhecimento dos interessados, estar realizando licitação, na modalidade 

tipo MENOR PREÇO, sob o regime de Empreitada por Preço Unitário
de acordo com as normas gerais da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores, Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Municipal nº 11.245, de
23 de janeiro de 2003, Decreto Municipal nº 13.791, de 02 de dezembro de 2009, Decreto Municipal 

08 de janeiro de 2013, demais legislações complementares vigentes e, ainda, as 
condições do presente Edital e seus Anexos. 

O aviso sobre esta licitação será publicado no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte 
“Minas Gerais”, em um jornal de grande circulação 

divulgados através da Internet – site da PBH. Havendo modificação neste Edital, o aviso será 
publicado da mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

Demais publicações como modificações no Edital que, inquestionavelmente, não 
afetarem a formulação das propostas, comunicados, esclarecimentos, impugnações, resultados de 
habilitação e classificação, recursos, adjudicação e homologação, serão feitas unica

Este Edital estará disponível para download no site da PBH, podendo ser obtida cópia na sa
Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada à Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, 
Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte – MG, no horário de 10h às 15h, mediante comprovação de 
pagamento do custo referente às cópias reprográficas. 

ltas através da Internet, deverão ser acessados os sites:  
Diário Oficial do Município – DOM: www.pbh.gov.br/dom

Constituem Anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 

PROJETO BÁSICO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ABRIGO GRANDE TIPO A

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ABRIGO MODELO PEDRO II

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ABRIGO PEQUENO PADRÃO BHTRANS

DETALHAMENTO DO PISO DE ALERTA TÁTIL SOB OS ABRIGOS

MODELO DE CARTA PARA CREDENCIAMENTO 

ANÁLISE CONTÁBIL E FINANCEIRA 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA ME, EPP OU EQUIPARADAS

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 
PROPOSTA 

PLANILHA DE PREÇOS E BDI ESTIMADOS 

DELO DE PROPOSTA COMERCIAL E COMPOSIÇÃO DO BDI

NORMAS BÁSICAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

 

053.900/19-50 

MG, com recursos do Fundo de Transporte Urbano – FTU, através 
BHTRANS, por sua Comissão 

SMOBI n.º 196/2018 de 20 de dezembro de 
, torna público, para conhecimento dos interessados, estar realizando licitação, na modalidade 

Empreitada por Preço Unitário, 
.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 

posteriores, Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Municipal nº 11.245, de 
23 de janeiro de 2003, Decreto Municipal nº 13.791, de 02 de dezembro de 2009, Decreto Municipal 

08 de janeiro de 2013, demais legislações complementares vigentes e, ainda, as 

O aviso sobre esta licitação será publicado no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte – DOM, 
em um jornal de grande circulação – “Hoje em Dia” e 

. Havendo modificação neste Edital, o aviso será 
se o prazo inicialmente 

Demais publicações como modificações no Edital que, inquestionavelmente, não 
afetarem a formulação das propostas, comunicados, esclarecimentos, impugnações, resultados de 
habilitação e classificação, recursos, adjudicação e homologação, serão feitas unicamente no DOM 

, podendo ser obtida cópia na sala da 
, localizada à Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, 

MG, no horário de 10h às 15h, mediante comprovação de 

www.pbh.gov.br/dom  

PO A 

DRO II 

ADRÃO BHTRANS 

OS ABRIGOS 

OU EQUIPARADAS 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE    

DELO DE PROPOSTA COMERCIAL E COMPOSIÇÃO DO BDI 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 
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ANEXO XIV – MODELO DA DECLARAÇÃO 49

ANEXO XV – MINUTA DE CONTRATO

1.1 – OBJETO  

1.1.1 – Contratação de empresa para 
passageiros com fornecimento de materiais, no município de Belo Horizonte.

1.1.2 – Os serviços serão prestados sob o regime de empreitada por preço 
medição mensal. 

1.1.3 – As especificações técnicas e detalhamentos encontram
Projeto Básico – Anexo I, nas
Especificações Técnicas Abrigo Modelo Pedro II 
Pequeno Padrão BHTRANS 
Anexo V, na Planilha de Preços e BDI Estimados 

1.2 – VISITA TÉCNICA 

1.2.1 – As empresas participantes da licit
conhecimento dos tipos de serviços que serão realizadas.

1.2.2 – Para realizar a visita, a empresa interessada deverá entrar em contato com a Gerência de 
Sinalização – GESIN da BHTRANS, com a funcioná
para agendá-la. 

1.2.3 – Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento de informações constantes neste 
Edital e seus Anexos e das condições locais pertinentes à execução do objeto não serão argume
válidos para reclamações futuras, nem desobrigam a execução do Contrato.

2.1 – PODERÃO PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO:

a) AS EMPRESAS CADASTRADAS no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte
satisfaçam integralmente às condições estabelecidas no presente Edital.

b) AS EMPRESAS NÃO CADASTRADAS no SUCAF
legalmente constituídas, que satisfaçam integralmente às condições estabelecidas no presente 
Edital e que atendam a todas as condições exigidas para o cadastramento até o 3º (terceiro) dia 
anterior à data limite para
Federal n.º 8.666/93 c/c o § 3º do art. 14 do Decreto Municipa

b.1) As empresas não cadastradas deverão, também, incluir no Envelope n.º 0
Habilitação – toda documentação entregue ao SUCAF, bem como o Recibo de Protocolo de 
Documentos emitido por aquele órgão, observado o disposto no capítulo 3 deste Edital.

c) AS EMPRESAS CADASTRADAS NO SUCAF, com o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL 
– CRC VENCIDO, que o
satisfaçam integralmente às condições estabelecidas no presente Edital e que atendam a todas as 
condições exigidas para a renovação cadastral até o 3º (terceiro) dia anterior à data 
apresentação das propostas, nos termos do § 2º do art. 22 da Lei Federal n.º 8.666/93 c/c o § 4º 
do art. 14 do Decreto Municipal n.º 11.245/03

c.1) As empresas cadastradas com o CRC vencido, deverão, também, incluir no Envelope n.º 01 
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MODELO DA DECLARAÇÃO 49-B LOMBH 

MINUTA DE CONTRATO 

CAPÍTULO 1 
OBJETO  

Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de abrigos de 
passageiros com fornecimento de materiais, no município de Belo Horizonte. 

Os serviços serão prestados sob o regime de empreitada por preço unitário

ficações técnicas e detalhamentos encontram-se devidamente explicitados no 
nas Especificações Técnicas Abrigo Grande Tipo A

Técnicas Abrigo Modelo Pedro II – Anexo III, nas Especificações Técnicas 
 – Anexo IV, no Detalhamento do Piso de Alerta Tátil sob o

V, na Planilha de Preços e BDI Estimados – Anexo XI e na Minuta de Contrato 

As empresas participantes da licitação poderão efetuar, caso queiram
conhecimento dos tipos de serviços que serão realizadas. 

Para realizar a visita, a empresa interessada deverá entrar em contato com a Gerência de 
GESIN da BHTRANS, com a funcionária Adriana, através do telefone: (31) 3379

Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento de informações constantes neste 
e seus Anexos e das condições locais pertinentes à execução do objeto não serão argume

válidos para reclamações futuras, nem desobrigam a execução do Contrato. 

CAPÍTULO 2 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

PODERÃO PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO: 

a) AS EMPRESAS CADASTRADAS no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte – SUCAF, que operem no ramo do objeto ora licitado e que 
satisfaçam integralmente às condições estabelecidas no presente Edital. 

b) AS EMPRESAS NÃO CADASTRADAS no SUCAF, que operem no ramo do objeto ora licitado, 
legalmente constituídas, que satisfaçam integralmente às condições estabelecidas no presente 
Edital e que atendam a todas as condições exigidas para o cadastramento até o 3º (terceiro) dia 

para apresentação das propostas, nos termos do § 2º do art. 22 da Lei 
Federal n.º 8.666/93 c/c o § 3º do art. 14 do Decreto Municipal n.º 11.245/03.

b.1) As empresas não cadastradas deverão, também, incluir no Envelope n.º 0
documentação entregue ao SUCAF, bem como o Recibo de Protocolo de 

Documentos emitido por aquele órgão, observado o disposto no capítulo 3 deste Edital.

c) AS EMPRESAS CADASTRADAS NO SUCAF, com o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL 
VENCIDO, que operem no ramo do objeto ora licitado, legalmente constituídas, que 

satisfaçam integralmente às condições estabelecidas no presente Edital e que atendam a todas as 
condições exigidas para a renovação cadastral até o 3º (terceiro) dia anterior à data 
apresentação das propostas, nos termos do § 2º do art. 22 da Lei Federal n.º 8.666/93 c/c o § 4º 

do Decreto Municipal n.º 11.245/03. 

c.1) As empresas cadastradas com o CRC vencido, deverão, também, incluir no Envelope n.º 01 

 

prestação de serviços de manutenção de abrigos de 
 

unitário e pagamento por 

se devidamente explicitados no 
Especificações Técnicas Abrigo Grande Tipo A – Anexo II, nas 

Especificações Técnicas Abrigo 
, no Detalhamento do Piso de Alerta Tátil sob os Abrigos – 

a Minuta de Contrato – Anexo XV. 

caso queiram, visita técnica para 

Para realizar a visita, a empresa interessada deverá entrar em contato com a Gerência de 
ria Adriana, através do telefone: (31) 3379-5755, 

Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento de informações constantes neste 
e seus Anexos e das condições locais pertinentes à execução do objeto não serão argumentos 

a) AS EMPRESAS CADASTRADAS no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura 
que operem no ramo do objeto ora licitado e que 

que operem no ramo do objeto ora licitado, 
legalmente constituídas, que satisfaçam integralmente às condições estabelecidas no presente 
Edital e que atendam a todas as condições exigidas para o cadastramento até o 3º (terceiro) dia 

apresentação das propostas, nos termos do § 2º do art. 22 da Lei 
/03. 

b.1) As empresas não cadastradas deverão, também, incluir no Envelope n.º 01 – Documentos para 
documentação entregue ao SUCAF, bem como o Recibo de Protocolo de 

Documentos emitido por aquele órgão, observado o disposto no capítulo 3 deste Edital. 

c) AS EMPRESAS CADASTRADAS NO SUCAF, com o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL 
perem no ramo do objeto ora licitado, legalmente constituídas, que 

satisfaçam integralmente às condições estabelecidas no presente Edital e que atendam a todas as 
condições exigidas para a renovação cadastral até o 3º (terceiro) dia anterior à data limite de 
apresentação das propostas, nos termos do § 2º do art. 22 da Lei Federal n.º 8.666/93 c/c o § 4º 

c.1) As empresas cadastradas com o CRC vencido, deverão, também, incluir no Envelope n.º 01 – 
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Documentos para Habilitação o Recibo de Protocolo do Pedido de Renovação de Cadastro 
emitido pelo SUCAF, observado o disposto no capítulo 3 deste Edital.

2.1.1 – Os recibos citados nas alíneas “b.1” e “c.1” deverão ser emitidos até o 3º (terceiro) dia anterior 
à data limite para apresentação das propostas.

2.1.2 – Para as alternativas
apresentar a documentação exigida para cadastrament
no seguinte endereço: 

Unidade Cadastradora da SUDECAP:
Endereço: Av. do Contorno, 5436 
Horário de Funcionamento: 8:00 às 11:30horas e de 14:00 às 17:30horas.
Telefone: (31) 3277-8186 

e-mail: sucaf@pbh.gov.br

2.2 – IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO

2.2.1 – A participação nesta licitação estará impedida às pessoas físicas, bem como às pessoas 
jurídicas que, na data limite prevista neste Edital para a entrega dos envelopes, encontrarem
qualquer uma das seguintes situações:

a) Com falência decretada; 

b) Declaradas inidôneas por qualquer Órgão Público;

c) Em suspensão temporária e impedidas de contratar com a Administração Municipal e/ou suas 
Unidades descentralizadas ou vinculadas;

d) Empresas estrangeiras sem funcionamento no país;

e) Em funcionamento sob regime de consórcio.

2.2.1.1 – A observância das vedações do subitem 2.2.1 é de inteira responsabilidade da LICITANTE 
que, pelo descumprimento, sujeitar

2.3 – CONDIÇÕES DE ENDEREÇAMENTO E PROTOCOLIZAÇÃO DO

2.3.1 – Os Documentos para Habilitação 
deverão ser apresentados ao Protocolo da Comissão Permanente de Licitação
à Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Ba
09h45 do dia 24/06/2019
forma a seguir: 
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Habilitação o Recibo de Protocolo do Pedido de Renovação de Cadastro 
emitido pelo SUCAF, observado o disposto no capítulo 3 deste Edital. 

Os recibos citados nas alíneas “b.1” e “c.1” deverão ser emitidos até o 3º (terceiro) dia anterior 
apresentação das propostas. 

s previstas nas alíneas “b” e “c” do item 2.1, as empresas deverão 
apresentar a documentação exigida para cadastramento diretamente ao SUCAF 

dastradora da SUDECAP: 
Endereço: Av. do Contorno, 5436 – andar térreo - Bairro Funcionários - 
Horário de Funcionamento: 8:00 às 11:30horas e de 14:00 às 17:30horas.

8186  

mail: sucaf@pbh.gov.br 

PARTICIPAÇÃO 

A participação nesta licitação estará impedida às pessoas físicas, bem como às pessoas 
prevista neste Edital para a entrega dos envelopes, encontrarem

qualquer uma das seguintes situações: 

Declaradas inidôneas por qualquer Órgão Público; 

Em suspensão temporária e impedidas de contratar com a Administração Municipal e/ou suas 
Unidades descentralizadas ou vinculadas; 

mpresas estrangeiras sem funcionamento no país; 

Em funcionamento sob regime de consórcio. 

A observância das vedações do subitem 2.2.1 é de inteira responsabilidade da LICITANTE 
que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis. 

CONDIÇÕES DE ENDEREÇAMENTO E PROTOCOLIZAÇÃO DOS ENVELOPES

Os Documentos para Habilitação – Envelope n.º 01 e a Proposta Comercial 
deverão ser apresentados ao Protocolo da Comissão Permanente de Licitação
à Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte 

2019, em envelopes separados, lacrados, rubricados e identificados na 

 

Habilitação o Recibo de Protocolo do Pedido de Renovação de Cadastro 

Os recibos citados nas alíneas “b.1” e “c.1” deverão ser emitidos até o 3º (terceiro) dia anterior 

do item 2.1, as empresas deverão 
o diretamente ao SUCAF no prazo indicado, 

 CEP: 30110-036  
Horário de Funcionamento: 8:00 às 11:30horas e de 14:00 às 17:30horas. 

A participação nesta licitação estará impedida às pessoas físicas, bem como às pessoas 
prevista neste Edital para a entrega dos envelopes, encontrarem-se em 

Em suspensão temporária e impedidas de contratar com a Administração Municipal e/ou suas 

A observância das vedações do subitem 2.2.1 é de inteira responsabilidade da LICITANTE 

S ENVELOPES 

º 01 e a Proposta Comercial – Envelope n.º 02 
deverão ser apresentados ao Protocolo da Comissão Permanente de Licitação – CPL da BHTRANS, 

irro Buritis, Belo Horizonte – MG, até às 
, rubricados e identificados na 
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À 
COMISSÃO PERMANENTE DE 
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. 
 
Data da sessão de abertura: 24

Horário de início dos procedimentos:

 
Local:                        Sala de Licitações da 
Endereço:                 Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900 
                                 30.455-902 
 

 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. 
 
Data da sessão de abertura: a ser definida pela CPL após o resultado final da habilitação.
 
Local:                        Sala de Licitações da 
Endereço:                 Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900 
                                 30.455-902 

2.3.1.1 – A protocolização dos envelopes fora do prazo estabelecido 
impedimento de participação da empresa interessada no certame.

2.3.2 – Não serão aceitos documentos ou propostas enviados por fax ou por qualquer tipo de corr
eletrônico, admitindo-se a condição prevista no subitem 2.3.3.

2.3.3 – Os envelopes de Documentação e de 
equivalente (serviços especializados de entrega, transportadoras etc.), somente serão considerados 
para a licitação se derem entrada no Protocolo da CPL, até a data e hora definidas no subitem 2.3.1, 
independentemente da data e horário da postagem ou da remessa.

2.3.3.1 – A Comissão Permanente de Licitação
Documentação e Proposta Comercial encaminhados na forma descrita no subitem 2.3.3, entregues 
em local diverso da CPL e que, por isso, não cheguem 
2.3.1. 

2.3.4 – A sessão de abertura dos ENVELOPES n.º 01 
para o dia 24/06/2019, às 
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ENVELOPE N.° 01 

TOMADA DE PREÇOS N.° 02/2019 
Documentos para Habilitação 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. – BHTRANS 

24/06/2019 

Horário de início dos procedimentos: 10 horas 

Local:                        Sala de Licitações da BHTRANS 
ngenheiro Carlos Goulart, n.º 900 – Prédio 1 – Buritis 

902 – Belo Horizonte/MG 

Nome/Razão Social da Licitante 
CNPJ 
e-mail 

Telefone 

 
ENVELOPE N.° 02 

TOMADA DE PREÇOS N.° 02/2019 
Proposta Comercial 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. – BHTRANS 

Data da sessão de abertura: a ser definida pela CPL após o resultado final da habilitação.

Local:                        Sala de Licitações da BHTRANS 
Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900 – Prédio 1 – Buritis 

902 – Belo Horizonte/MG 
 

Nome/Razão Social da Licitante 
CNPJ 
e-mail 

Telefone 

A protocolização dos envelopes fora do prazo estabelecido no subitem 2.3.1 
impedimento de participação da empresa interessada no certame. 

Não serão aceitos documentos ou propostas enviados por fax ou por qualquer tipo de corr
se a condição prevista no subitem 2.3.3. 

Os envelopes de Documentação e de Propostas, quando enviados por via postal ou 
equivalente (serviços especializados de entrega, transportadoras etc.), somente serão considerados 

a a licitação se derem entrada no Protocolo da CPL, até a data e hora definidas no subitem 2.3.1, 
independentemente da data e horário da postagem ou da remessa. 

A Comissão Permanente de Licitação – CPL não se responsabilizará por envelopes de 
umentação e Proposta Comercial encaminhados na forma descrita no subitem 2.3.3, entregues 

em local diverso da CPL e que, por isso, não cheguem até a data e horário 

A sessão de abertura dos ENVELOPES n.º 01 – Documentos para Habilitação
, às 10 horas, na Sala de Licitações, no endereço acima definido, em 

 

Buritis  

Data da sessão de abertura: a ser definida pela CPL após o resultado final da habilitação. 

Buritis  

no subitem 2.3.1 determinará o 

Não serão aceitos documentos ou propostas enviados por fax ou por qualquer tipo de correio 

, quando enviados por via postal ou 
equivalente (serviços especializados de entrega, transportadoras etc.), somente serão considerados 

a a licitação se derem entrada no Protocolo da CPL, até a data e hora definidas no subitem 2.3.1, 

não se responsabilizará por envelopes de 
umentação e Proposta Comercial encaminhados na forma descrita no subitem 2.3.3, entregues 

data e horário definidos no subitem 

ara Habilitação está prevista 
, na Sala de Licitações, no endereço acima definido, em 
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sessão pública, sendo processada pela Comissão Permanente de Licitação.

2.4 – DOS REPRESENTANTES LEGAIS E MANDATÁRIOS DAS LICITANTES

2.4.1 – As LICITANTES poderão indicar um representante para intervir em qualquer fase do 
procedimento licitatório e responder, para todos os efeitos, no presente momento ou 
sua representada. 

2.4.2 – O instrumento que comprovará a representa

a) Para Procurador/Credenciado: Instrumento Público ou Particular de Procuração, com prazo de 
validade em vigor, ou Carta de Credenciamento, conforme modelo disposto no 
termos sejam outorgados ao procurador/cr
atos pertinentes ao certame.

b) Para Proprietário: sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente da LICITANTE, 
poderes para representá-
Social, no qual estejam expressos os poderes necessários para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura, e, ainda, apresentar a Carta de Credenciamento 
Anexo VI ou Instrumento Público ou Particular de Procuraç

c) Para Proprietário: sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente da LICITANTE, 
poderes para representá-
Contrato Social, no qual estejam expressos os poderes necessários
assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

2.4.3 – Nas hipóteses de representação mediante Instrumento Particular de Procura
Credenciamento – Anexo V
titularidade dos poderes necessários à constituição do procurador ou representante credenciado 
(Estatuto, Contrato Social, etc.).

2.4.4 – O representante (procurador, credenciado ou proprietário/sócio/dirigente) dever
de documento hábil de identificação para, se convocado para tal, identificar

2.4.5 – Nas sessões públicas, somente será admitida a participação efetiva de um único 
representante de cada LICITANTE durante os trabalhos.

2.4.6 – Não apresentando quaisquer das formas de representação citadas no subitem 2.4.2, a 
LICITANTE ficará sem representante perante a Comissão
fazer consignar em Ata suas observações, rubricar documentos, bem como praticar
de um mandatário, persistindo a situação até que esta necessidade seja atendida, sendo
resguardado o direito de assistir à sessão pública.

2.4.7 – Os documentos indicados no item 2.4 e seus subitens 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 a ser feita 
pela CPL na sessão pública de abertura.

O ENVELOPE N.º 01, ao ser entregue, deverá conter os 
prazos de validade em vigor. 

3.1 – CADASTRO NO SUCAF

3.1.1 – COMPROVAÇÃO DE CADASTRO no SUCAF, em vigor na data limite fixada p
apresentação das propostas, observado o d

3.1.1.1 – Esta comprovação é dispensada às empresas participantes na forma prevista na alínea “b”
do item 2.1, que deverão atender à exigência da alínea “b.1” do referido item.
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sessão pública, sendo processada pela Comissão Permanente de Licitação. 

DOS REPRESENTANTES LEGAIS E MANDATÁRIOS DAS LICITANTES

As LICITANTES poderão indicar um representante para intervir em qualquer fase do 
procedimento licitatório e responder, para todos os efeitos, no presente momento ou 

O instrumento que comprovará a representatividade da LICITANTE será:

a) Para Procurador/Credenciado: Instrumento Público ou Particular de Procuração, com prazo de 
validade em vigor, ou Carta de Credenciamento, conforme modelo disposto no 
termos sejam outorgados ao procurador/credenciado os poderes necessários à pratica de todos os 
atos pertinentes ao certame. 

Para Proprietário: sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente da LICITANTE, 
-la em conjunto, deverá apresentar o respectivo Estatu

Social, no qual estejam expressos os poderes necessários para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura, e, ainda, apresentar a Carta de Credenciamento 

Instrumento Público ou Particular de Procuração.  

Para Proprietário: sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente da LICITANTE, 
-la isoladamente, deverá apresentar apenas o respectivo Estatuto ou 

Contrato Social, no qual estejam expressos os poderes necessários para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura.  

Nas hipóteses de representação mediante Instrumento Particular de Procura
Anexo VI, deverá ser apresentada documentação que lhe(s) comprove(m) a 

titularidade dos poderes necessários à constituição do procurador ou representante credenciado 
(Estatuto, Contrato Social, etc.). 

O representante (procurador, credenciado ou proprietário/sócio/dirigente) dever
de documento hábil de identificação para, se convocado para tal, identificar-se.

Nas sessões públicas, somente será admitida a participação efetiva de um único 
representante de cada LICITANTE durante os trabalhos. 

Não apresentando quaisquer das formas de representação citadas no subitem 2.4.2, a 
LICITANTE ficará sem representante perante a Comissão Permanente de Licitação, não podendo 
fazer consignar em Ata suas observações, rubricar documentos, bem como praticar
de um mandatário, persistindo a situação até que esta necessidade seja atendida, sendo
resguardado o direito de assistir à sessão pública. 

Os documentos indicados no item 2.4 e seus subitens 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 a ser feita 

de abertura. 

CAPÍTULO 3 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

, ao ser entregue, deverá conter os seguintes documentos obrigatórios, com os 
 

CADASTRO NO SUCAF 

COMPROVAÇÃO DE CADASTRO no SUCAF, em vigor na data limite fixada p
s propostas, observado o disposto na alínea “a” do item 2.1. 

Esta comprovação é dispensada às empresas participantes na forma prevista na alínea “b”
deverão atender à exigência da alínea “b.1” do referido item. 

 

DOS REPRESENTANTES LEGAIS E MANDATÁRIOS DAS LICITANTES 

As LICITANTES poderão indicar um representante para intervir em qualquer fase do 
procedimento licitatório e responder, para todos os efeitos, no presente momento ou a posteriori, por 

tividade da LICITANTE será: 

a) Para Procurador/Credenciado: Instrumento Público ou Particular de Procuração, com prazo de 
validade em vigor, ou Carta de Credenciamento, conforme modelo disposto no Anexo VI, em cujos 

edenciado os poderes necessários à pratica de todos os 

Para Proprietário: sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente da LICITANTE, com 
, deverá apresentar o respectivo Estatuto ou Contrato 

Social, no qual estejam expressos os poderes necessários para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura, e, ainda, apresentar a Carta de Credenciamento – 

Para Proprietário: sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente da LICITANTE, com 
, deverá apresentar apenas o respectivo Estatuto ou 

para exercer direitos e 

Nas hipóteses de representação mediante Instrumento Particular de Procuração ou Carta de 
documentação que lhe(s) comprove(m) a 

titularidade dos poderes necessários à constituição do procurador ou representante credenciado 

O representante (procurador, credenciado ou proprietário/sócio/dirigente) deverá estar munido 
se. 

Nas sessões públicas, somente será admitida a participação efetiva de um único 

Não apresentando quaisquer das formas de representação citadas no subitem 2.4.2, a 
de Licitação, não podendo 

fazer consignar em Ata suas observações, rubricar documentos, bem como praticar os demais atos 
de um mandatário, persistindo a situação até que esta necessidade seja atendida, sendo-lhe 

Os documentos indicados no item 2.4 e seus subitens 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 a ser feita 

documentos obrigatórios, com os 

COMPROVAÇÃO DE CADASTRO no SUCAF, em vigor na data limite fixada para 
 

Esta comprovação é dispensada às empresas participantes na forma prevista na alínea “b” 
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3.1.2 – Na data limita para entrega dos envelopes, a CPL fará consulta à base de dados do SUCAF, 
relativamente à situação das 
FORNECEDOR, que deverá comprovar a regularidade dos documentos habilitatórios junto aos 
órgãos pertinentes, incluindo o Certificado de Registro Cadastral

3.1.3 – A LICITANTE cadastrada,
exceto o CRC, deverá incluir, previamente, no Envelope n.º 01, documento
comprove(m), na data limite fixada p
documento(s) indicado(s) na consulta como irregular

3.1.4 – A LICITANTE não cadastrada no SUCAF (alínea “b” do item 2.1) deverá atender ao di
na alínea “b.1” do item 2.1 deste Edital.

3.1.5 – A LICITANTE que esteja com o CRC vencido (alínea “c” do item 2.1) deverá atender ao 
disposto na alínea “c.1” do item 2.1 deste Edital.

3.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

3.2.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual. 

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

3.2.2.1 – Os documentos relacionados no subitem 3.2.2 poderão ser substituídos apenas pela última 
alteração, caso seja consolidada.

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

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

3.3 – CAPACITAÇÃO E IDONEIDADE TÉCNICA

3.3.1 – Registro no Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura e Urbanismo – CAU, em nome da LICITANTE.

3.3.2 – Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) em nome da LICITANTE, expe
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho de 
Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
que a LICITANTE tenha executado implantação ou manutenção 
unidades ou 180 (cento e oitenta) metros quadrados de um dos seguintes tipos de equipamentos ou 
serviços: 

a) Mobiliários do tipo: estações, abrigos de passageiros de ônibus, quiosques em estrutura 
metálica, bancas de jornais
semáforos e gradis; 

b) Coberturas em estruturas metálicas;

c) Estruturas metálicas de edificações diversas.

3.3.2.1 – Os atestados poderão ter seus quantitativos somados, caso os ser
tenham sido executados em datas concomitantes.

3.3.2.2 – Em se tratando de Atestado(s) emitido(s) em nome do Responsável Técnico, deverá ser 
feita a comprovação do vínculo do profissional Responsável Técnico com a empresa LICITANTE. 
Esta comprovação poderá ser feita através de cópia da Ficha de Registro do empregado, da CTPS, 
do Contrato de prestação de serviços ou documento equivalente. 

3.3.2.2.1 – Nos termos do § 10 do art. 30 da Lei n
LICITANTE para fins de comprovação da capacitação técnico
serviços objeto desta licitação, admitindo
equivalente ou superior, desde que aprovada pela BHTRANS. 
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entrega dos envelopes, a CPL fará consulta à base de dados do SUCAF, 
relativamente à situação das LICITANTES, para emissão do documento SITUAÇÃO DO 
FORNECEDOR, que deverá comprovar a regularidade dos documentos habilitatórios junto aos 

ertinentes, incluindo o Certificado de Registro Cadastral – CRC. 

A LICITANTE cadastrada, com algum documento em situação irregular junto ao SUCAF, 
deverá incluir, previamente, no Envelope n.º 01, documento

, na data limite fixada para protocolização dos envelopes, a regularidade do
na consulta como irregular(es), sob pena de inabilitação.

A LICITANTE não cadastrada no SUCAF (alínea “b” do item 2.1) deverá atender ao di
na alínea “b.1” do item 2.1 deste Edital. 

A LICITANTE que esteja com o CRC vencido (alínea “c” do item 2.1) deverá atender ao 
disposto na alínea “c.1” do item 2.1 deste Edital. 

HABILITAÇÃO JURÍDICA  

Registro comercial, no caso de empresa individual.  

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 
leição de seus administradores.  

Os documentos relacionados no subitem 3.2.2 poderão ser substituídos apenas pela última 
alteração, caso seja consolidada. 

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

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. 

CAPACITAÇÃO E IDONEIDADE TÉCNICA 

Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de 
CAU, em nome da LICITANTE. 

Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) em nome da LICITANTE, expe
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho de 

CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – 
que a LICITANTE tenha executado implantação ou manutenção em no mínimo 25 (vinte e cinco) 
unidades ou 180 (cento e oitenta) metros quadrados de um dos seguintes tipos de equipamentos ou 

a) Mobiliários do tipo: estações, abrigos de passageiros de ônibus, quiosques em estrutura 
metálica, bancas de jornais/revistas, relógios, toldos em estrutura metálica, placas de sinalização, 

b) Coberturas em estruturas metálicas; 

c) Estruturas metálicas de edificações diversas. 

Os atestados poderão ter seus quantitativos somados, caso os ser
tenham sido executados em datas concomitantes. 

Em se tratando de Atestado(s) emitido(s) em nome do Responsável Técnico, deverá ser 
feita a comprovação do vínculo do profissional Responsável Técnico com a empresa LICITANTE. 

sta comprovação poderá ser feita através de cópia da Ficha de Registro do empregado, da CTPS, 
do Contrato de prestação de serviços ou documento equivalente.  

Nos termos do § 10 do art. 30 da Lei n.º 8.666/93, os profissionais indicados pela 
LICITANTE para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional deverão participar dos 
serviços objeto desta licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência 

desde que aprovada pela BHTRANS.  

 

entrega dos envelopes, a CPL fará consulta à base de dados do SUCAF, 
para emissão do documento SITUAÇÃO DO 

FORNECEDOR, que deverá comprovar a regularidade dos documentos habilitatórios junto aos 

com algum documento em situação irregular junto ao SUCAF, 
deverá incluir, previamente, no Envelope n.º 01, documento(s) substituto(s) que 

, a regularidade do(s) 
, sob pena de inabilitação. 

A LICITANTE não cadastrada no SUCAF (alínea “b” do item 2.1) deverá atender ao disposto 

A LICITANTE que esteja com o CRC vencido (alínea “c” do item 2.1) deverá atender ao 

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 

Os documentos relacionados no subitem 3.2.2 poderão ser substituídos apenas pela última 

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

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 

CREA e/ou Conselho de 

Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) em nome da LICITANTE, expedido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho de 

 CAU, que comprove(m) 
em no mínimo 25 (vinte e cinco) 

unidades ou 180 (cento e oitenta) metros quadrados de um dos seguintes tipos de equipamentos ou 

a) Mobiliários do tipo: estações, abrigos de passageiros de ônibus, quiosques em estrutura 
/revistas, relógios, toldos em estrutura metálica, placas de sinalização, 

Os atestados poderão ter seus quantitativos somados, caso os serviços neles referidos 

Em se tratando de Atestado(s) emitido(s) em nome do Responsável Técnico, deverá ser 
feita a comprovação do vínculo do profissional Responsável Técnico com a empresa LICITANTE. 

sta comprovação poderá ser feita através de cópia da Ficha de Registro do empregado, da CTPS, 

º 8.666/93, os profissionais indicados pela 
profissional deverão participar dos 

se a substituição por profissionais de experiência 
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3.3.2.3 – O(s) Atestado(s) deverá(ão) conter informações que permitam a identificação do emitente.

3.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO

3.4.1 – Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da empre

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

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

b) Empresas com mais de 1
resultado do último exercício social, com os respectivos termos de abertura e encerramento 
registrados na Junta Comercial ou Cartório

c) Empresas com menos de 1 (um) ano de existência: 
na Junta Comercial ou Cartório da sede ou domicílio da LICITANTE;

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

3.4.2.1 – O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão conter assinatura do 
responsável da empresa e do profissional de

3.4.2.2 – Ocorrendo a atualização prevista no subitem 3.4.2
cálculo correspondente anexado ao balanço.

3.4.2.3 – Para a qualificação econômico
apurados no Anexo VII – Análise Contábil e Financeira
maiores que 1 (um). 

3.4.3 – Além dos índices relacionados no subitem 3.4.2.3, a LICITANTE deverá comprovar 
possuir PATRIMÔNIO LÍQUIDO mínimo 
mil, duzentos e sessenta e cinco reais e seis centavos
valor máximo desta licitação, devendo a comprovação ser feita através do balanço patrimonial exigido 
no subitem 3.4.2. 

3.5 – 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 que está ciente da obrigatoriedade de informar, se for o caso, a superveniência 
de fato impeditivo da sua habilitação, 
conforme modelo constante no 

3.6 – DECLARAÇÃO prevista no 
Equiparadas, quando couber, 

3.7 – DECLARAÇÃO de Elaboração Independente de Proposta
Anexo X, assinada pelo(s) representante

3.8 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À HABILITAÇÃO

3.8.1 – Toda a documentação deverá, preferencialmente, ser encadernada, rubricada e numerada 
sequencialmente.  

3.8.2 – Todos os documentos previstos neste Capítulo d

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

b) caso a LICITANTE seja a filial, todos os documentos deverão 
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O(s) Atestado(s) deverá(ão) conter informações que permitam a identificação do emitente.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da empre

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 empresa, 
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 de apresentação da 
proposta. Serão considerados aceitos, na forma da lei, o balanço patrimonial e as demonstrações 

os: 

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

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

de 1 (um) ano de existência: balanço de abertura, devidamente 
na Junta Comercial ou Cartório da sede ou domicílio da LICITANTE; 

d) Empresas sujeitas ou optantes pela Escrituração Contábil Digital – ECD, também chamada de 
patrimonial e a demonstração do resultado do último exercício social, com 

o respectivo recibo de entrega de livro digital. 

O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão conter assinatura do 
responsável da empresa e do profissional de contabilidade habilitado. 

ização prevista no subitem 3.4.2, deverá ser apresentado o memorial de 
cálculo correspondente anexado ao balanço. 

Para a qualificação econômico-financeira da LICITANTE, os índices de LC, LG e 
Análise Contábil e Financeira, deverão apresentar resultados 

Além dos índices relacionados no subitem 3.4.2.3, a LICITANTE deverá comprovar 
possuir PATRIMÔNIO LÍQUIDO mínimo correspondente de R$ 188.265,06
mil, duzentos e sessenta e cinco reais e seis centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do 
valor máximo desta licitação, devendo a comprovação ser feita através do balanço patrimonial exigido 

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 

de que está ciente da obrigatoriedade de informar, se for o caso, a superveniência 
de fato impeditivo da sua habilitação, assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) da LICITANTE, 

rme modelo constante no Anexo VIII. 

prevista no Anexo IX – Microempresa, Empresa de Pequeno Porte
, assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) da LICITANTE.

DECLARAÇÃO de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo previsto no 
representante(s) legal(ais) da LICITANTE.  

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À HABILITAÇÃO 

Toda a documentação deverá, preferencialmente, ser encadernada, rubricada e numerada 

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

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

caso a LICITANTE seja a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto

 

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

Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da empresa LICITANTE. 

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 empresa, 

visórios, podendo ser atualizados por meio 
de índices oficiais, quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 
proposta. Serão considerados aceitos, na forma da lei, o balanço patrimonial e as demonstrações 

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

(um) ano de existência: balanço patrimonial e a demonstração do 
resultado do último exercício social, com os respectivos termos de abertura e encerramento 

da sede ou domicílio da LICITANTE; 

alanço de abertura, devidamente registrado 

ECD, também chamada de 
patrimonial e a demonstração do resultado do último exercício social, com 

O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão conter assinatura do 

, deverá ser apresentado o memorial de 

financeira da LICITANTE, os índices de LC, LG e SG, 
apresentar resultados iguais ou 

Além dos índices relacionados no subitem 3.4.2.3, a LICITANTE deverá comprovar 
188.265,06 (cento e oitenta e oito 

), correspondente a 10% (dez por cento) do 
valor máximo desta licitação, devendo a comprovação ser feita através do balanço patrimonial exigido 

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 

de que está ciente da obrigatoriedade de informar, se for o caso, a superveniência 
assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) da LICITANTE, 

Empresa de Pequeno Porte ou 
da LICITANTE. 

forme modelo previsto no 

Toda a documentação deverá, preferencialmente, ser encadernada, rubricada e numerada 

everão ser emitidos da seguinte forma:  

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

estar em nome da filial, exceto                    



BHTRANS – TP n.º 02/2019 –

aqueles, que comprovadamente, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da 
matriz;  

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

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

3.8.3.1 – A CPL efetuará consulta aos 
documentos emitidos pela Internet.

3.8.4 – Os documentos solicitados poderão ser apresentados no original, em cópias legíveis 
autenticadas por Cartório competente ou em publicação em jornal da Imprensa Oficial. 

3.8.4.1 – Os documentos poderão ser apresentados, ainda, em cópias legíveis não
acompanhados dos respectivos originais para autenticação a ser feita pela CPL na sessão de 
abertura.  

3.8.5 – Quaisquer documentos apresentados em língua estrangeira deverão estar acompanhados 
das respectivas traduções oficiais juramentad

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

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

3.8.7 – A não apresentação do 
da LICITANTE, uma vez que os índices poderão ser calculados através dos dados do Balanço 
Patrimonial apresentado. 

3.8.8 – As Microempresas –
prerrogativas previstas nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n
Decreto Municipal n.º 13.791/2009, observando as disposições seguintes.

3.8.8.1 – A ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para habilitação, mesmo que 
estes apresentem alguma restrição fiscal

3.8.8.2 – Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fisc
assegurado o prazo de 5 (cinco
ME ou EPP for declarada proponente da melhor proposta, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Comissão Permanente de Licitação, para regularização da d
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
negativa. 

3.8.8.3 – A prorrogação do prazo para regularização fiscal 
apresentado tempestivamente
de Licitação. 

3.8.8.3.1 – Entende-se por tempestivo 
inicialmente concedidos. 

3.8.8.4 – A não regularização da documentação, no prazo previs
caso, no subitem 3.8.8.3, implicará decadência do direito à contratação sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei n.
remanescentes, na ordem de 

3.8.9 – A LICITANTE que participar na forma das alíneas “b” ou “c” do item 2.1
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comprovadamente, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da 

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

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

A CPL efetuará consulta aos sites dos órgãos emissores para confirmar a autenticidade dos 
pela Internet. 

Os documentos solicitados poderão ser apresentados no original, em cópias legíveis 
autenticadas por Cartório competente ou em publicação em jornal da Imprensa Oficial. 

Os documentos poderão ser apresentados, ainda, em cópias legíveis não
acompanhados dos respectivos originais para autenticação a ser feita pela CPL na sessão de 

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

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

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 fixada para apresentação 
das propostas, ressalvados os documentos que, por natureza, possuam prazo de validade 

o do Anexo VII – Análise Contábil e Financeira não implicará na inabilitação 
da LICITANTE, uma vez que os índices poderão ser calculados através dos dados do Balanço 

– ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP poderão se utilizar das 
prerrogativas previstas nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n.º 123/2006 e nos artigos 4º e 5º do 

º 13.791/2009, observando as disposições seguintes. 

A ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para habilitação, mesmo que 
estes apresentem alguma restrição fiscal e/ou trabalhista. 

Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fisc
cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a 

ME ou EPP for declarada proponente da melhor proposta, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Comissão Permanente de Licitação, para regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

A prorrogação do prazo para regularização fiscal e trabalhista dependerá de requerimento 
apresentado tempestivamente, devidamente fundamentado, a ser dirigido à Comissão Permanente 

se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5

A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 3.
implicará decadência do direito à contratação sem prejuízo das sanções 

.º 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as LICITANTES 
 classificação. 

A LICITANTE que participar na forma das alíneas “b” ou “c” do item 2.1

 

comprovadamente, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da 

c) o(s) atestado(s) de capacidade técnica previsto(s) neste Edital poderá(ão) ser apresentado(s) em 

O comprovante de cadastro emitido pelo SUCAF e as Certidões emitidas pela Internet ficam 

dos órgãos emissores para confirmar a autenticidade dos 

Os documentos solicitados poderão ser apresentados no original, em cópias legíveis 
autenticadas por Cartório competente ou em publicação em jornal da Imprensa Oficial.  

Os documentos poderão ser apresentados, ainda, em cópias legíveis não autenticadas, se 
acompanhados dos respectivos originais para autenticação a ser feita pela CPL na sessão de 

Quaisquer documentos apresentados em língua estrangeira deverão estar acompanhados 
as, inclusive quanto aos registros. 

As certidões e demais documentos que possuem validade, deverão estar com vigência plena 

espectivos emitentes somente 
serão aceitas se expedidas há 90 (noventa) dias, no máximo, da data limite fixada para apresentação 
das propostas, ressalvados os documentos que, por natureza, possuam prazo de validade 

Análise Contábil e Financeira não implicará na inabilitação 
da LICITANTE, uma vez que os índices poderão ser calculados através dos dados do Balanço 

EPP poderão se utilizar das 
º 123/2006 e nos artigos 4º e 5º do 

A ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para habilitação, mesmo que 

Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal e trabalhista, será 
) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a 

ME ou EPP for declarada proponente da melhor proposta, prorrogáveis por igual período, a critério da 
ocumentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

dependerá de requerimento 
, devidamente fundamentado, a ser dirigido à Comissão Permanente 

o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis 

to no subitem 3.8.8.2, ou, se for o 
implicará decadência do direito à contratação sem prejuízo das sanções 

º 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as LICITANTES 

A LICITANTE que participar na forma das alíneas “b” ou “c” do item 2.1, deverá apresentar, 
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obrigatoriamente, o comprovante de cadastro no SUCAF em vigor caso seja convocada para assinar 
o Contrato, conforme disposto na alínea “c” do

4.1 – A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser encaminhada no 
Modelo de Proposta Comercial
identificação da LICITANTE, datada, rubricada em todas as suas páginas, devidamente assinada 
pelo(s) representante(s) legal(ais), dela constando: 

a) Preço unitário SEM BDI, preço unitário COM BDI 
numericamente; 

b) BDI grafado percentualmente e numericamente.

c) Preço global com BDI grafado numericamente e por extenso;

d) Prazo de validade da proposta que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da 
data de sua apresentação ao Protocolo da C

e) Declaração de que a LICITANTE conhece e concorda com todas as condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos.

4.1.1 – As propostas que omitir
como válidas pelo prazo indicado na respectiva alínea.

4.1.2 – Não havendo manifestação em contrário por parte da LICITANTE em até 15 (quinze) dias 
antes do término do prazo de validade da proposta indicado na alínea “
automaticamente prorrogado por igual período, ou seja, prorrogado por mais 60 (sessenta) dias.

4.2 – No ENVELOPE N.º 02 –

4.2.1 – Documentação que comprove os poderes de representação dos respectivos 
(Estatuto, Contrato Social, etc.), salvo se já tiver sido apre
subitem 2.4.2 ou item 3.2. 

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

4.2.2 – Planilha de Composição do BDI, conforme modelo apresentado no 
modelo próprio, desde que de acordo com critérios aceitos pelo Tribunal de Contas da União. 

4.2.2.1 – Conforme Súmula n
Pessoa Jurídica e a CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
despesa indireta passível de inclusão na taxa de Bonificações e Despesas Indiretas 
orçamento-base da licitação, haja vista a natureza direta e personalística desses tributos, que oneram 
pessoalmente o contrato.  

4.2.2.2 – A incorreta ou não apresentação da exigência disposta no subitem 4.2.2 implicará na 
desclassificação da proposta da 

4.3 – A proposta deverá referir
admitida proposta incompleta.

4.4 – Os preços propostos deverão ser expressos em Reais (R$), inclusive os unitários, com 2
casas decimais, e neles deverão estar incluídos todos os impostos, taxas e demais custos/despesas 
diretas e indiretas, aplicáveis e constituirão a única remuneração pela prestação de serviços licitada.

4.4.1 – A LICITANTE, de acordo com o modelo de
preencher apenas os preços unitários 
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obrigatoriamente, o comprovante de cadastro no SUCAF em vigor caso seja convocada para assinar 
o Contrato, conforme disposto na alínea “c” do item 8.2. 

CAPÍTULO 4 
PROPOSTA COMERCIAL 

A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser encaminhada no ENVELOPE n.º 02
Modelo de Proposta Comercial e Composição do BDI – Anexo XII, em 1
identificação da LICITANTE, datada, rubricada em todas as suas páginas, devidamente assinada 
pelo(s) representante(s) legal(ais), dela constando:  

SEM BDI, preço unitário COM BDI e preço total COM BDI 

BDI grafado percentualmente e numericamente. 

grafado numericamente e por extenso; 

Prazo de validade da proposta que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da 
data de sua apresentação ao Protocolo da CPL – BHTRANS; 

Declaração de que a LICITANTE conhece e concorda com todas as condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos. 

As propostas que omitirem o prazo previsto na alínea “d” do subitem 4.1
como válidas pelo prazo indicado na respectiva alínea. 

Não havendo manifestação em contrário por parte da LICITANTE em até 15 (quinze) dias 
antes do término do prazo de validade da proposta indicado na alínea “d” do item 4.1, este
automaticamente prorrogado por igual período, ou seja, prorrogado por mais 60 (sessenta) dias.

– Proposta Comercial deverá ser apresentada, ainda:

Documentação que comprove os poderes de representação dos respectivos 
(Estatuto, Contrato Social, etc.), salvo se já tiver sido apresentada na situação prevista no 

A LICITANTE deverá observar, conforme definido no Estatuto, Contrato Social, etc., os 
proposta comercial (isoladamente ou em conjunto).

Planilha de Composição do BDI, conforme modelo apresentado no 
modelo próprio, desde que de acordo com critérios aceitos pelo Tribunal de Contas da União. 

Conforme Súmula nº 254/2010 do Tribunal de Contas da União, o IRPJ 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – não se consubstanciam em 

despesa indireta passível de inclusão na taxa de Bonificações e Despesas Indiretas 
base da licitação, haja vista a natureza direta e personalística desses tributos, que oneram 

A incorreta ou não apresentação da exigência disposta no subitem 4.2.2 implicará na 
desclassificação da proposta da LICITANTE. 

A proposta deverá referir-se a todo o objeto especificado neste Edital e Anexos. Não será 
admitida proposta incompleta. 

Os preços propostos deverão ser expressos em Reais (R$), inclusive os unitários, com 2
casas decimais, e neles deverão estar incluídos todos os impostos, taxas e demais custos/despesas 
diretas e indiretas, aplicáveis e constituirão a única remuneração pela prestação de serviços licitada.

A LICITANTE, de acordo com o modelo de proposta apresentada no 
preencher apenas os preços unitários SEM BDI destacados de amarelo. Os demais preços serão 

 

obrigatoriamente, o comprovante de cadastro no SUCAF em vigor caso seja convocada para assinar 

ENVELOPE n.º 02, de acordo com o 
, em 1 (uma) via, contendo a 

identificação da LICITANTE, datada, rubricada em todas as suas páginas, devidamente assinada 

COM BDI de cada item grafado 

Prazo de validade da proposta que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da 

Declaração de que a LICITANTE conhece e concorda com todas as condições estabelecidas 

” do subitem 4.1 serão entendidas 

Não havendo manifestação em contrário por parte da LICITANTE em até 15 (quinze) dias 
” do item 4.1, este será 

automaticamente prorrogado por igual período, ou seja, prorrogado por mais 60 (sessenta) dias. 

Proposta Comercial deverá ser apresentada, ainda: 

Documentação que comprove os poderes de representação dos respectivos signatários 
sentada na situação prevista no 

A LICITANTE deverá observar, conforme definido no Estatuto, Contrato Social, etc., os 
proposta comercial (isoladamente ou em conjunto). 

Planilha de Composição do BDI, conforme modelo apresentado no Anexo XII ou em 
modelo próprio, desde que de acordo com critérios aceitos pelo Tribunal de Contas da União.  

º 254/2010 do Tribunal de Contas da União, o IRPJ – Imposto de Renda 
não se consubstanciam em 

despesa indireta passível de inclusão na taxa de Bonificações e Despesas Indiretas – BDI do 
base da licitação, haja vista a natureza direta e personalística desses tributos, que oneram 

A incorreta ou não apresentação da exigência disposta no subitem 4.2.2 implicará na 

se a todo o objeto especificado neste Edital e Anexos. Não será 

Os preços propostos deverão ser expressos em Reais (R$), inclusive os unitários, com 2 (duas) 
casas decimais, e neles deverão estar incluídos todos os impostos, taxas e demais custos/despesas 
diretas e indiretas, aplicáveis e constituirão a única remuneração pela prestação de serviços licitada. 

proposta apresentada no Anexo XII, deverá 
destacados de amarelo. Os demais preços serão 
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calculados automaticamente, inclusive o percentual de BDI, que será completado após 
preenchimento da Planilha de Composiçã
proposta, como extensos e identificações 

4.4.2 – Nos preços unitários deverão ser incluídas todas as despesas necessárias a prestação dos 
serviços, tais como: materiais, mão de obra, equipamentos, transportes, tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciárias, securitários ou fiscais, e quaisquer outras despesas que oneram ou 
possam vir a onerar o objeto. 

4.5 – A LICITANTE poderá apresentar a Proposta Comerc
modelo, desde que observe todas as exigências deste Capítulo e preserve todas as informações 
constantes no Anexo XII – Modelo de Proposta Comercial e Composição do BDI. 

4.5.1 – Caso a LICITANTE não utilize o 
informar a metodologia de cálculo utilizada. 

4.5.2 – Caso a metodologia não seja informada, a CPL poderá promover diligência para que a 
LICITANTE apresente esta informação.

4.6 – Após apresentação da proposta não 
fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.

4.7 – A apresentação da proposta comercial pressupõe o conhecimento e aceitação integral 
deste Edital e todos os seus Anexos, nos q
condições para a prestação de serviços licitada.

5.1 – A licitação será processada em 2 (duas) fases:

a) 1ª Fase, com a abertura dos Envelopes n

b) 2ª Fase, com a abertura dos Envelopes n
proponentes habilitadas. 

5.2 – A abertura dos Envelopes n
indicados no subitem 2.3.4 deste Edital, em sessão pública, dirigida pela Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação. 

5.2.1 – A CPL poderá analisar a documentação e fazer o seu julgamento na mesma sessão de 
abertura, ou posteriormente, se necessários quaisquer outros procedimentos ou participação de 
outras áreas para contribuir na análise e julgamento.

5.2.2 – Suspensa a sessão, a decisão quanto à habilitação será publicada no
Município – DOM e no site da 
CPL, devidamente lacrados e rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes leg
das LICITANTES presentes. 

5.2.3 – A inabilitação da LICITANTE importa preclusão do seu direito de participar das fases 
subsequentes. 

5.3 – Os Envelopes n.º 02 serão abertos:

a) na mesma sessão de abertura dos Envelopes n.
formalizada por escrito de todas as LICITANTES ao direito de interposição de recursos contra o 
resultado de habilitação; ou

b) após transcorrido o prazo legal, sem que tenha havido interposição de recurso, mediante 
convocação que será publica

c) após publicação de decisão dos recursos interpostos, mediante convocação que será publicada no 
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calculados automaticamente, inclusive o percentual de BDI, que será completado após 
preenchimento da Planilha de Composição do BDI. Deverá, ainda, preencher os demais campos da 
proposta, como extensos e identificações – inclusive na parte referente às declarações.

Nos preços unitários deverão ser incluídas todas as despesas necessárias a prestação dos 
omo: materiais, mão de obra, equipamentos, transportes, tributos, encargos 

trabalhistas, previdenciárias, securitários ou fiscais, e quaisquer outras despesas que oneram ou 
 

A LICITANTE poderá apresentar a Proposta Comercial e a Composição do BDI em outro 
modelo, desde que observe todas as exigências deste Capítulo e preserve todas as informações 

Modelo de Proposta Comercial e Composição do BDI. 

Caso a LICITANTE não utilize o Anexo XII para apresentar a Composição do BDI, deverá 
informar a metodologia de cálculo utilizada.  

Caso a metodologia não seja informada, a CPL poderá promover diligência para que a 
LICITANTE apresente esta informação. 

Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente de 
fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

A apresentação da proposta comercial pressupõe o conhecimento e aceitação integral 
deste Edital e todos os seus Anexos, nos quais estão detalhadas todas as informações e/ou 
condições para a prestação de serviços licitada. 

CAPÍTULO 5 
PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO 

A licitação será processada em 2 (duas) fases: 

, com a abertura dos Envelopes n.º 01, contendo os Documentos de Habilitação;

abertura dos Envelopes n.º 02, contendo as Propostas Comerciais das 

Envelopes n.º 01 – Documentos para a Habilitação será feita no dia, local e hora 
item 2.3.4 deste Edital, em sessão pública, dirigida pela Presidente da Comissão 

A CPL poderá analisar a documentação e fazer o seu julgamento na mesma sessão de 
abertura, ou posteriormente, se necessários quaisquer outros procedimentos ou participação de 
outras áreas para contribuir na análise e julgamento. 

o, a decisão quanto à habilitação será publicada no
da PBH, ficando os envelopes de Proposta Comercial sob a guarda da 

CPL, devidamente lacrados e rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes leg
 

A inabilitação da LICITANTE importa preclusão do seu direito de participar das fases 

serão abertos: 

ssão de abertura dos Envelopes n.º 01 se houver renúncia registr
formalizada por escrito de todas as LICITANTES ao direito de interposição de recursos contra o 
resultado de habilitação; ou 

b) após transcorrido o prazo legal, sem que tenha havido interposição de recurso, mediante 
convocação que será publicada no Diário Oficial do Município – DOM e no 

c) após publicação de decisão dos recursos interpostos, mediante convocação que será publicada no 

 

calculados automaticamente, inclusive o percentual de BDI, que será completado após 
o do BDI. Deverá, ainda, preencher os demais campos da 

inclusive na parte referente às declarações. 

Nos preços unitários deverão ser incluídas todas as despesas necessárias a prestação dos 
omo: materiais, mão de obra, equipamentos, transportes, tributos, encargos 

trabalhistas, previdenciárias, securitários ou fiscais, e quaisquer outras despesas que oneram ou 

ial e a Composição do BDI em outro 
modelo, desde que observe todas as exigências deste Capítulo e preserve todas as informações 

Modelo de Proposta Comercial e Composição do BDI.  

ra apresentar a Composição do BDI, deverá 

Caso a metodologia não seja informada, a CPL poderá promover diligência para que a 

caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente de 

A apresentação da proposta comercial pressupõe o conhecimento e aceitação integral 
uais estão detalhadas todas as informações e/ou 

Documentos de Habilitação; 

.º 02, contendo as Propostas Comerciais das 

Documentos para a Habilitação será feita no dia, local e hora 
item 2.3.4 deste Edital, em sessão pública, dirigida pela Presidente da Comissão 

A CPL poderá analisar a documentação e fazer o seu julgamento na mesma sessão de 
abertura, ou posteriormente, se necessários quaisquer outros procedimentos ou participação de 

o, a decisão quanto à habilitação será publicada no Diário Oficial do 
, ficando os envelopes de Proposta Comercial sob a guarda da 

CPL, devidamente lacrados e rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais 

A inabilitação da LICITANTE importa preclusão do seu direito de participar das fases 

º 01 se houver renúncia registrada em ata ou 
formalizada por escrito de todas as LICITANTES ao direito de interposição de recursos contra o 

b) após transcorrido o prazo legal, sem que tenha havido interposição de recurso, mediante 
e no site da PBH; ou 

c) após publicação de decisão dos recursos interpostos, mediante convocação que será publicada no 
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Diário Oficial do Município 

5.3.1 – A CPL poderá analisar e julgar as pro
posteriormente, se necessários quaisquer outros procedimentos ou participação de outras áreas para 
contribuir na análise e julgamento. 

5.3.2 – Suspensa a sessão, a decisão quanto à classificação das pr
Oficial do Município – DOM e no 

5.3.3 – Ultrapassada a fase de habilitação e abertos os Envelopes de Proposta Comercial, não 
caberá desclassificação por motivos relacionados à habilitação, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

5.4 – A abertura dos envelope
pública, lavrando-se ata circunstanciada, assinada pelos membros da CPL e pelos representantes 
legais das LICITANTES presentes.

5.4.1 – Toda a documentação e as propostas serão rubricadas pelo
representantes legais das LICITANTES presentes à sessão.

5.4.1.1 – A Comissão Permanente de Licitação, por meio de sua Presidente e mediante a 
concordância de todos os representes presentes, poderá definir outra maneira para a rubr
documentação e/ou propostas, devendo constar em ata o procedimento adotado.

5.4.2 – Caso algum representante presente à sessão queira consignar as suas manifestações, ele 
receberá uma folha em branco para registrá
anexado a ata. 

5.4.3 – A eventual recusa de algum representante em assinar a ata ou a documentação / proposta 
não será motivo de sua invalidação

5.5 – Serão devolvidos, após 
recibo próprio, inviolados, os Envelopes de n
inabilitadas. 
 
5.6 – Os envelopes de propostas das LICITANTES inabilitadas que não forem retirados conforme
item 5.5, estarão disponíveis para devolução às interessadas (inciso II do art. 43 da Lei 
pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação da 
DOM (Ato de homologação, revogação ou anulação).

5.6.1 – Encerrado o prazo máximo informado no subitem 5.6
consideradas inservíveis e inutilizadas pela CPL.

5.7 – A CPL poderá, em qualquer fase, promover diligência destina
a instrução do processo, nos termos do § 3º do art. 43 da Lei Federal n.º 8.666/93.

EXAME DA DOCUMENTAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1 – O exame da documentação e o julgamento das propostas serão feitos nos estritos limites 
da Lei Federal n.º 8.666/93,
Decreto Municipal n.º 13.791/2009 e das disposições deste Edital.

6.2 – JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.2.1 – Serão consideradas inabilitadas as LICITANTES que tenham descumprido quaisque
exigências habilitatórias deste Edital ou de seus Anexos, ressalvadas as microempresas e as 
empresas de pequeno porte que poderão se utilizar das prerrogativas previstas nos artigos 42 e 43 
da Lei Complementar n.º 123/2006 

6.2.2 – A Comissão Permanente de Licitação poderá, no julgamento dos Documentos para 
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Diário Oficial do Município – DOM e no site da PBH. 

A CPL poderá analisar e julgar as propostas comerciais na mesma sessão de abertura ou 
posteriormente, se necessários quaisquer outros procedimentos ou participação de outras áreas para 
contribuir na análise e julgamento.  

Suspensa a sessão, a decisão quanto à classificação das propostas será publicada no 
e no site da PBH. 

Ultrapassada a fase de habilitação e abertos os Envelopes de Proposta Comercial, não 
caberá desclassificação por motivos relacionados à habilitação, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

A abertura dos envelopes de Documentação e Proposta Comercial será realizada em sessão 
se ata circunstanciada, assinada pelos membros da CPL e pelos representantes 

legais das LICITANTES presentes. 

Toda a documentação e as propostas serão rubricadas pelos membros da CPL e pelos 
representantes legais das LICITANTES presentes à sessão. 

A Comissão Permanente de Licitação, por meio de sua Presidente e mediante a 
concordância de todos os representes presentes, poderá definir outra maneira para a rubr
documentação e/ou propostas, devendo constar em ata o procedimento adotado.

Caso algum representante presente à sessão queira consignar as suas manifestações, ele 
receberá uma folha em branco para registrá-las de próprio punho, sendo que est

A eventual recusa de algum representante em assinar a ata ou a documentação / proposta 
não será motivo de sua invalidação, mantido o disposto no item 5.4.2 supra.   

Serão devolvidos, após publicação do Ato de homologação, revogação ou anulação
o, inviolados, os Envelopes de n.º 02 – Propostas Comerciais, às LICITANTES 

Os envelopes de propostas das LICITANTES inabilitadas que não forem retirados conforme
ão disponíveis para devolução às interessadas (inciso II do art. 43 da Lei 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação da decisão final do certame no 
(Ato de homologação, revogação ou anulação). 

máximo informado no subitem 5.6, as propostas não retiradas serão 
consideradas inservíveis e inutilizadas pela CPL. 

A CPL poderá, em qualquer fase, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar 
processo, nos termos do § 3º do art. 43 da Lei Federal n.º 8.666/93.

CAPÍTULO 6 
EXAME DA DOCUMENTAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

O exame da documentação e o julgamento das propostas serão feitos nos estritos limites 
da Lei Federal n.º 8.666/93, suas posteriores modificações, da Lei Complementar n.º 123/06,

.º 13.791/2009 e das disposições deste Edital. 

JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Serão consideradas inabilitadas as LICITANTES que tenham descumprido quaisque
exigências habilitatórias deste Edital ou de seus Anexos, ressalvadas as microempresas e as 
empresas de pequeno porte que poderão se utilizar das prerrogativas previstas nos artigos 42 e 43 
da Lei Complementar n.º 123/2006 e nos artigos 4º e 5º do Decreto Municipal n

A Comissão Permanente de Licitação poderá, no julgamento dos Documentos para 

 

postas comerciais na mesma sessão de abertura ou 
posteriormente, se necessários quaisquer outros procedimentos ou participação de outras áreas para 

as será publicada no Diário 

Ultrapassada a fase de habilitação e abertos os Envelopes de Proposta Comercial, não 
caberá desclassificação por motivos relacionados à habilitação, salvo em razão de fatos 

s de Documentação e Proposta Comercial será realizada em sessão 
se ata circunstanciada, assinada pelos membros da CPL e pelos representantes 

s membros da CPL e pelos 

A Comissão Permanente de Licitação, por meio de sua Presidente e mediante a 
concordância de todos os representes presentes, poderá definir outra maneira para a rubrica da 
documentação e/ou propostas, devendo constar em ata o procedimento adotado. 

Caso algum representante presente à sessão queira consignar as suas manifestações, ele 
las de próprio punho, sendo que este documento será 

A eventual recusa de algum representante em assinar a ata ou a documentação / proposta 
 

omologação, revogação ou anulação, mediante 
Propostas Comerciais, às LICITANTES 

Os envelopes de propostas das LICITANTES inabilitadas que não forem retirados conforme 
ão disponíveis para devolução às interessadas (inciso II do art. 43 da Lei n.º 8.666/93) 

decisão final do certame no 

s propostas não retiradas serão 

da a esclarecer ou complementar 
processo, nos termos do § 3º do art. 43 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

EXAME DA DOCUMENTAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

O exame da documentação e o julgamento das propostas serão feitos nos estritos limites 
posteriores modificações, da Lei Complementar n.º 123/06, 

Serão consideradas inabilitadas as LICITANTES que tenham descumprido quaisquer das 
exigências habilitatórias deste Edital ou de seus Anexos, ressalvadas as microempresas e as 
empresas de pequeno porte que poderão se utilizar das prerrogativas previstas nos artigos 42 e 43 

creto Municipal n.º 13.791/2009. 

A Comissão Permanente de Licitação poderá, no julgamento dos Documentos para 
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Habilitação, desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo.

6.2.3 – A CPL poderá, caso julgue necessário
(item 3.3.2) à apreciação/análise da 
parecer fundamentado. 

6.2.4 – Considera-se vencida a fase de habilitação:

a) se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as LICITANTES ao 
direito de interposição de recursos contra o resultado de habilitação; ou

b) após transcorrido o prazo legal, sem que tenha havido interposição de recurso; ou

c) após publicação de deferimento ou indeferimento do recurso interposto.

6.3 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.3.1 – O julgamento desta licitação será efetuado pelo 
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 44 c/c o art. 45 da Lei Complementa
considerada vencedora a LICITANTE que, atendendo às exigências e condições deste Edital e seus 
Anexos, oferecer a proposta mais vantajosa para a 

6.3.2 – O preço global máximo estimado para esta licitação é de R$ 
oitocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos

6.3.3 – Se a proposta de menor preço não tiver sido ofertada por ME ou EPP, e houver proposta 
apresentada por ME ou EPP com valor até 10% (dez por 
configurado o empate ficto previsto no art. 44, § 1º da Lei Complementar n
do Decreto Municipal n.º 13.791/2009.

6.3.3.1 – Ocorrendo o empate, proceder

6.3.3.1.1 – Se o representante da ME ou EPP mais bem classificada estiver presente na sessão, o 
mesmo será convocado para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada 
classificada em primeiro lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do di
preferência.  

6.3.3.1.2 - Se o representante da ME ou EPP não estiver presente na sessão, a Comissão 
Permanente de Licitação encaminhará correspondência à LICITANTE, podendo ser inclusive por 
meio eletrônico, fixando prazo para apresentação de nov
do exercício do direito de preferência. 

6.3.3.1.3 – Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de empate ficto, utilize seu direito 
de preferência, será classificada em primeiro lugar e dar

6.3.3.1.4 – Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer seu direito de preferência, na forma 
dos subitens anteriores, serão convocadas as demais ME ou EPP remanescentes, cujas propostas 
estiverem no limite estabelecido no subitem 6.
direito de preferência.  

6.3.3.1.5 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se encontrem 
nesse limite, a Comissão Permanente
a que primeiro poderá apresentar nova proposta comercial. 

6.3.3.1.6 – Não havendo ME ou EPP em situação de empate ficto, que utilize o direito de preferência, 
prosseguir-se-á a sessão observando

6.3.3.1.7 – Terá a proposta comercial classificada em primeiro lugar a LICITANTE que, após 
aplicação do direito de preferência instituído pela Lei Complementar n.º 123/06, ofertar o menor preço 
global. 

6.3.3.1.8 – Após executar o procedimento de preferên
inabilitação ou desclassificação da LICITANTE melhor classificada, será verificado a ocorrência de 
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Habilitação, desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo.

A CPL poderá, caso julgue necessário, submeter o(s) Atestado(s) 
à apreciação/análise da Gerência de Sinalização – GESIN da BHTRANS

se vencida a fase de habilitação: 

a) se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as LICITANTES ao 
direito de interposição de recursos contra o resultado de habilitação; ou 

b) após transcorrido o prazo legal, sem que tenha havido interposição de recurso; ou

pós publicação de deferimento ou indeferimento do recurso interposto. 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

julgamento desta licitação será efetuado pelo MENOR PREÇO GLOBAL
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 44 c/c o art. 45 da Lei Complementar n.º 123/06, devendo ser 
considerada vencedora a LICITANTE que, atendendo às exigências e condições deste Edital e seus 
Anexos, oferecer a proposta mais vantajosa para a BHTRANS. 

O preço global máximo estimado para esta licitação é de R$ 1.882.650
oitocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos

Se a proposta de menor preço não tiver sido ofertada por ME ou EPP, e houver proposta 
apresentada por ME ou EPP com valor até 10% (dez por cento) superior ao melhor preço, estará 
configurado o empate ficto previsto no art. 44, § 1º da Lei Complementar n.º 123/06 e no art. 5º, § 1º 

º 13.791/2009. 

Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:  

Se o representante da ME ou EPP mais bem classificada estiver presente na sessão, o 
mesmo será convocado para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada 
classificada em primeiro lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do di

Se o representante da ME ou EPP não estiver presente na sessão, a Comissão 
Permanente de Licitação encaminhará correspondência à LICITANTE, podendo ser inclusive por 
meio eletrônico, fixando prazo para apresentação de nova proposta comercial, sob pena de preclusão 
do exercício do direito de preferência.  

Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de empate ficto, utilize seu direito 
de preferência, será classificada em primeiro lugar e dar-se-á prosseguimento à sessão. 

Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer seu direito de preferência, na forma 
dos subitens anteriores, serão convocadas as demais ME ou EPP remanescentes, cujas propostas 
estiverem no limite estabelecido no subitem 6.3.3, na ordem de classificação, para o exercício do 

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se encontrem 
nesse limite, a Comissão Permanente de Licitação realizará sorteio entre essas empres
a que primeiro poderá apresentar nova proposta comercial.  

Não havendo ME ou EPP em situação de empate ficto, que utilize o direito de preferência, 
á a sessão observando-se a classificação das propostas comerciais.

Terá a proposta comercial classificada em primeiro lugar a LICITANTE que, após 
aplicação do direito de preferência instituído pela Lei Complementar n.º 123/06, ofertar o menor preço 

Após executar o procedimento de preferência descrito nos subitens acima, caso ocorra a 
inabilitação ou desclassificação da LICITANTE melhor classificada, será verificado a ocorrência de 

 

Habilitação, desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo. 

 de Capacidade Técnica 
da BHTRANS, mediante 

a) se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as LICITANTES ao 

b) após transcorrido o prazo legal, sem que tenha havido interposição de recurso; ou 

MENOR PREÇO GLOBAL, observado o 
r n.º 123/06, devendo ser 

considerada vencedora a LICITANTE que, atendendo às exigências e condições deste Edital e seus 

1.882.650,59 (um milhão, 
oitocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos). 

Se a proposta de menor preço não tiver sido ofertada por ME ou EPP, e houver proposta 
cento) superior ao melhor preço, estará 

º 123/06 e no art. 5º, § 1º 

Se o representante da ME ou EPP mais bem classificada estiver presente na sessão, o 
mesmo será convocado para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada 
classificada em primeiro lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de 

Se o representante da ME ou EPP não estiver presente na sessão, a Comissão 
Permanente de Licitação encaminhará correspondência à LICITANTE, podendo ser inclusive por 

a proposta comercial, sob pena de preclusão 

Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de empate ficto, utilize seu direito 
uimento à sessão.  

Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer seu direito de preferência, na forma 
dos subitens anteriores, serão convocadas as demais ME ou EPP remanescentes, cujas propostas 

3.3, na ordem de classificação, para o exercício do 

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se encontrem 
entre essas empresas para definir 

Não havendo ME ou EPP em situação de empate ficto, que utilize o direito de preferência, 
se a classificação das propostas comerciais.  

Terá a proposta comercial classificada em primeiro lugar a LICITANTE que, após 
aplicação do direito de preferência instituído pela Lei Complementar n.º 123/06, ofertar o menor preço 

cia descrito nos subitens acima, caso ocorra a 
inabilitação ou desclassificação da LICITANTE melhor classificada, será verificado a ocorrência de 
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nova situação de empate ficto entre as LICITANTES remanescentes, assegurando a preferência da 
contratação para as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte.

6.3.4 – Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação serão corrigidos pela Comissão Permanente de 
Licitação, com os seguintes critérios:

6.3.4.1 – Prevalecerão os preços unitários, corrigindo
apurada. 

6.3.4.2 – Serão desconsiderados 

6.3.4.3 – Prevalecerá, para efeito de julgamento, o 

6.3.4.4 – A correção efetuada

6.3.5 – A correção poderá ser objeto de diligência.

6.3.6 – A Comissão Permanente de Licitação poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar 
evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo.

6.3.7 – A Comissão Permanente de Licitação poderá, caso julgue necessário, submeter as Propostas 
Comercias à apreciação/análise da 
parecer fundamentado. 

6.3.8 – No caso de empate entre 2 (duas) ou mais propostas, a
aplicação dos critérios de desempate previstos na legislação vigente.

6.3.8.1 – Permanecendo o empate
LICITANTES serão convocadas através de publicação 
da PBH.  

6.3.9 – Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do prazo de validade 
das propostas, e caso persista o interesse da BHTRANS, poderá ser solicitada prorrogação da 
validade das mesmas a todas as LICITANTES classificadas.

6.3.10 – SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE:

a) não atenda aos requisitos ou exigências deste Instrumento Convocatório, 
exigências e condições dispostas no Capítulo 4 deste Edital

b) não se refira à integralidade do objeto;

c) apresentar preço global superior ao preço máximo informado no subitem 6.3.2 deste 
Edital; 

d) não estiver acompanhada da Planilha de Composição do BDI;

e) apresentar o(s) preço(s) unitário(s) acima de 20% (vinte por cento) do(s) preço(s) 
unitário(s) estimado(s) no 

f) apresentar o percentual total do BDI acima de 20% (vinte por cento) do percentual total 
do BDI estimado no 

g) inobservar o presente Edital, esteja incompleta ou apresente emendas, rasuras ou entrelinhas 
ou, ainda, linguagem que dificulte a exata compreensão do enunciado; 

h) tiver sido baseada em outra proposta;

i) não atender às exigências estabelecidas em diligências ou neste Edital;

j) apresentar preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 
mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade da LICITANTE, para os quais ela renuncie à parcela ou à 
totalidade da remuneração; ou superestimados (excessivos) ou manifestamente inexequíveis, 
assim considerados nos termos do disposto no art. 44 § 3º e art. 48, II, § 1º e 2º da Lei 
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nova situação de empate ficto entre as LICITANTES remanescentes, assegurando a preferência da 
as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte. 

Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação serão corrigidos pela Comissão Permanente de 
Licitação, com os seguintes critérios: 

Prevalecerão os preços unitários, corrigindo-se os demais preços, conforme a divergência 

Serão desconsiderados preços apresentados a partir da terceira casa decimal.

Prevalecerá, para efeito de julgamento, o preço global apurado após a correção.

A correção efetuada constará na ata de julgamento. 

A correção poderá ser objeto de diligência. 

A Comissão Permanente de Licitação poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar 
evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo. 

omissão Permanente de Licitação poderá, caso julgue necessário, submeter as Propostas 
análise da Gerência de Sinalização – GESIN da BHTRANS, mediante 

No caso de empate entre 2 (duas) ou mais propostas, a classificação se dará por meio da 
aplicação dos critérios de desempate previstos na legislação vigente. 

Permanecendo o empate, a classificação se fará por sorteio, em ato público, para o qual as 
LICITANTES serão convocadas através de publicação no Diário Oficial do Município

Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do prazo de validade 
das propostas, e caso persista o interesse da BHTRANS, poderá ser solicitada prorrogação da 

das mesmas a todas as LICITANTES classificadas. 

SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE: 

não atenda aos requisitos ou exigências deste Instrumento Convocatório, 
exigências e condições dispostas no Capítulo 4 deste Edital; 

se refira à integralidade do objeto; 

apresentar preço global superior ao preço máximo informado no subitem 6.3.2 deste 

não estiver acompanhada da Planilha de Composição do BDI; 

o(s) preço(s) unitário(s) acima de 20% (vinte por cento) do(s) preço(s) 
unitário(s) estimado(s) no Anexo XI – Planilha de Preços e BDI Estimados;

apresentar o percentual total do BDI acima de 20% (vinte por cento) do percentual total 
do BDI estimado no Anexo XI – Planilha de Preços e BDI Estimados

inobservar o presente Edital, esteja incompleta ou apresente emendas, rasuras ou entrelinhas 
ou, ainda, linguagem que dificulte a exata compreensão do enunciado; 

tiver sido baseada em outra proposta; 

r às exigências estabelecidas em diligências ou neste Edital;

apresentar preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 
mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e 

priedade da LICITANTE, para os quais ela renuncie à parcela ou à 
totalidade da remuneração; ou superestimados (excessivos) ou manifestamente inexequíveis, 
assim considerados nos termos do disposto no art. 44 § 3º e art. 48, II, § 1º e 2º da Lei 

 

nova situação de empate ficto entre as LICITANTES remanescentes, assegurando a preferência da 

Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação serão corrigidos pela Comissão Permanente de 

, conforme a divergência 

apresentados a partir da terceira casa decimal. 

global apurado após a correção. 

A Comissão Permanente de Licitação poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar 

omissão Permanente de Licitação poderá, caso julgue necessário, submeter as Propostas 
da BHTRANS, mediante 

classificação se dará por meio da 

, a classificação se fará por sorteio, em ato público, para o qual as 
no Diário Oficial do Município – DOM e no site 

Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do prazo de validade 
das propostas, e caso persista o interesse da BHTRANS, poderá ser solicitada prorrogação da 

não atenda aos requisitos ou exigências deste Instrumento Convocatório, especialmente as 

apresentar preço global superior ao preço máximo informado no subitem 6.3.2 deste 

o(s) preço(s) unitário(s) acima de 20% (vinte por cento) do(s) preço(s) 
Estimados; 

apresentar o percentual total do BDI acima de 20% (vinte por cento) do percentual total 
Planilha de Preços e BDI Estimados; 

inobservar o presente Edital, esteja incompleta ou apresente emendas, rasuras ou entrelinhas 
ou, ainda, linguagem que dificulte a exata compreensão do enunciado;  

r às exigências estabelecidas em diligências ou neste Edital; 

apresentar preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 
mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e 

priedade da LICITANTE, para os quais ela renuncie à parcela ou à 
totalidade da remuneração; ou superestimados (excessivos) ou manifestamente inexequíveis, 
assim considerados nos termos do disposto no art. 44 § 3º e art. 48, II, § 1º e 2º da Lei 
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Federal nº 8.666/93; 

6.3.10.1 – Serão considerados preços excessivos: 

a) o preço global acima do preço máximo indicado no subitem 6.3.2 deste Edital;

b) o(s) preço(s) unitário(s) que esteja(m) acima de 20% (vinte por cento) do(s) unitário(s) 
estimado(s) no Anexo XI – Planilha de Preços e BDI Estimados

c) o(s) valor do BDI resultante do percentual total do BDI aplicado ao preço global no caso em 
que este percentual esteja acima de 20% (vinte por cento) do percentual total do BDI estimado 
no Anexo XI – Planilha de Preços e BDI Estimados

6.3.10.2 – Serão considerados preços inexequíveis os valores que não venham a ter demonstrada 
sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes 
com os de mercado e que os coe
objeto do Contrato. 

6.3.10.2.1 – Se a CPL entender que o preço é inexequível, fixará prazo para que a LICITANTE 
demonstre a exequibilidade de seu preço por meio de planilha de
documentos. 

6.3.10.3 – A não apresentação da documentação mencionada no
prazo determinado pela CPL, resultará na desclassificação da proposta da LICITANTE e incorrerá em 
penalidades conforme previsto no Capít

6.4 – Quando todas as LICITANTES forem consideradas inabilitadas ou desclassificadas, a CPL 
poderá fixar prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras 
propostas, escoimadas das causas que motivaram
disposto no § 3º do art. 48 da Lei Federal n.º 8.666/93.

6.5 – A BHTRANS se reserva o direito de solicitar ao Secretário
mediante despacho fundamentado, as necessárias p

a) REVOGAR a licitação, em razão de interesse público;

b) ANULAR, total ou parcialmente, o procedimento, em razão de ilegalidade ocorrida em seu curso;

c) HOMOLOGAR a licitação, sem prejuízo da redução superveniente das quantidades a 
contratadas. 

Inexistindo manifestação recursal ou decididos os recursos porventura interpostos, a Comissão 
Permanente de Licitação encaminhará o processo 
Obras e Infraestrutura, para homologação
LICITANTE com proposta classificada em primeiro lugar.

8.1 – Após a homologação da presente licitação e adjudicação do seu objeto, a LICITANTE, 
doravante denominada ADJUDICATÁRIA, será convocada pela Gerência de Compras, Contratos e 
Licitações – GECOL da BHTRANS
competente. 

8.2 – Para a contratação a ADJUDICATÁRIA deverá apresentar à GECOL 

a) Cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social da empresa e eventuais alterações, documentos 
estes que poderão ser substituídos apenas 
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Serão considerados preços excessivos:  

a) o preço global acima do preço máximo indicado no subitem 6.3.2 deste Edital;

b) o(s) preço(s) unitário(s) que esteja(m) acima de 20% (vinte por cento) do(s) unitário(s) 
Planilha de Preços e BDI Estimados; 

c) o(s) valor do BDI resultante do percentual total do BDI aplicado ao preço global no caso em 
que este percentual esteja acima de 20% (vinte por cento) do percentual total do BDI estimado 

Planilha de Preços e BDI Estimados. 

Serão considerados preços inexequíveis os valores que não venham a ter demonstrada 
sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes 
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 

Se a CPL entender que o preço é inexequível, fixará prazo para que a LICITANTE 
demonstre a exequibilidade de seu preço por meio de planilha de composição de

A não apresentação da documentação mencionada nos subitens 6.3.10.2 e 6.3.10.2.1
prazo determinado pela CPL, resultará na desclassificação da proposta da LICITANTE e incorrerá em 
penalidades conforme previsto no Capítulo 12 deste Edital.  

Quando todas as LICITANTES forem consideradas inabilitadas ou desclassificadas, a CPL 
poderá fixar prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras 
propostas, escoimadas das causas que motivaram tal inabilitação ou desclassificação, na forma do 
disposto no § 3º do art. 48 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

erva o direito de solicitar ao Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
mediante despacho fundamentado, as necessárias providências para: 

a) REVOGAR a licitação, em razão de interesse público; 

b) ANULAR, total ou parcialmente, o procedimento, em razão de ilegalidade ocorrida em seu curso;

licitação, sem prejuízo da redução superveniente das quantidades a 

CAPÍTULO 7 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Inexistindo manifestação recursal ou decididos os recursos porventura interpostos, a Comissão 
Permanente de Licitação encaminhará o processo à autoridade competente, 

, para homologação do procedimento licitatório e adjudicação
classificada em primeiro lugar. 

CAPÍTULO 8 
CONTRATAÇÃO E GARANTIA 

Após a homologação da presente licitação e adjudicação do seu objeto, a LICITANTE, 
doravante denominada ADJUDICATÁRIA, será convocada pela Gerência de Compras, Contratos e 

BHTRANS para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar 

a ADJUDICATÁRIA deverá apresentar à GECOL os seguintes documentos

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

 

a) o preço global acima do preço máximo indicado no subitem 6.3.2 deste Edital; 

b) o(s) preço(s) unitário(s) que esteja(m) acima de 20% (vinte por cento) do(s) unitário(s) 

c) o(s) valor do BDI resultante do percentual total do BDI aplicado ao preço global no caso em 
que este percentual esteja acima de 20% (vinte por cento) do percentual total do BDI estimado 

Serão considerados preços inexequíveis os valores que não venham a ter demonstrada 
sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes 

ficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 

Se a CPL entender que o preço é inexequível, fixará prazo para que a LICITANTE 
composição de custos ou outros 

6.3.10.2 e 6.3.10.2.1, no 
prazo determinado pela CPL, resultará na desclassificação da proposta da LICITANTE e incorrerá em 

Quando todas as LICITANTES forem consideradas inabilitadas ou desclassificadas, a CPL 
poderá fixar prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras 

tal inabilitação ou desclassificação, na forma do 

de Obras e Infraestrutura 

b) ANULAR, total ou parcialmente, o procedimento, em razão de ilegalidade ocorrida em seu curso; 

licitação, sem prejuízo da redução superveniente das quantidades a serem 

Inexistindo manifestação recursal ou decididos os recursos porventura interpostos, a Comissão 
 Secretário Municipal de 

edimento licitatório e adjudicação do objeto à 

Após a homologação da presente licitação e adjudicação do seu objeto, a LICITANTE, 
doravante denominada ADJUDICATÁRIA, será convocada pela Gerência de Compras, Contratos e 

para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato 

os seguintes documentos:  

a) Cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social da empresa e eventuais alterações, documentos 
pela última alteração, caso seja consolidada;  
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b) Instrumento Público ou Particular de Mandato, este último com firma reconhecida, outorgando 
poderes ao signatário da contratação, quando não se tratar de sócio ou diretor autorizado através 
do Estatuto ou Contrato social;

c) Comprovação do CADASTRO com situação regular junto ao SUCAF

d) Prestação da garantia contra
por lote indicado na sua proposta, na forma da Cláusula Décima 
Anexo XV. 

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

e) Declaração de cumprimento ao artigo 49
assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) da ADJUDICATÁRIA, confor
Anexo XIV. 

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

8.4 – O descumprimento do disposto nas alíneas “c” e “d” do item 8.2 será configurado como 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando
pagamento de multa correspondente a 3% (três por cento) do valor global proposto, além de outras 
sanções legais cabíveis. 

8.5 – Não atendendo a ADJUDICATÁRIA à convocaçã
lo por qualquer motivo a ela imputado, convocar
classificação, caso não haja interesse da BHTRANS na realização de nova licitação, nos termos do 
art. 64 da Lei Federal n.º 8.666/93.

8.6 – O disposto no item 8.3 não se aplica às LICITANTES remanescentes convocadas para assinar 
o Contrato, nos termos e condições da ADJUDICATÁRIA, quando esta deixar de assiná

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1 – Sem prejuízo das disposições previstas em lei e outras definidas 
XV, obriga-se a Contratada a:

9.1.1 – Assegurar a boa qualidade dos serviços prestados.

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

9.2 – As demais obrigações e responsabilidades das partes contratantes 
na Minuta de Contrato – Anexo 

CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA CONTRATAÇÃO

10.1 – CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DO FATURAMENTO, DO PAGAMENTO E DO 
REAJUSTAMENTO DE PREÇO

As condições de apresentação do faturamento, do pagame
definidas na Minuta de Contrato 

10.2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente licitação serão providas por recursos indicados na Funcional 
Programática n.º 26.452.060.2837, Natureza de Des
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b) Instrumento Público ou Particular de Mandato, este último com firma reconhecida, outorgando 
poderes ao signatário da contratação, quando não se tratar de sócio ou diretor autorizado através 

ontrato social; 

c) Comprovação do CADASTRO com situação regular junto ao SUCAF. 

Prestação da garantia contratual no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global 
indicado na sua proposta, na forma da Cláusula Décima Primeira da Minuta de Contrato 

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

Declaração de cumprimento ao artigo 49-B da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte,
assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) da ADJUDICATÁRIA, conforme modelo constante no 

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

O descumprimento do disposto nas alíneas “c” e “d” do item 8.2 será configurado como 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a ADJUDICATÁRIA infratora ao 
pagamento de multa correspondente a 3% (três por cento) do valor global proposto, além de outras 

Não atendendo a ADJUDICATÁRIA à convocação para assinar o Contrato ou deixando de fazê
lo por qualquer motivo a ela imputado, convocar-se-á outra LICITANTE, segundo a ordem de 
classificação, caso não haja interesse da BHTRANS na realização de nova licitação, nos termos do 

.º 8.666/93. 

O disposto no item 8.3 não se aplica às LICITANTES remanescentes convocadas para assinar 
o Contrato, nos termos e condições da ADJUDICATÁRIA, quando esta deixar de assiná

CAPÍTULO 9 
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

prejuízo das disposições previstas em lei e outras definidas na Minuta de Contrato 
se a Contratada a: 

Assegurar a boa qualidade dos serviços prestados. 

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

As demais obrigações e responsabilidades das partes contratantes estão definidas e detalhadas 
Anexo XV. 

CAPÍTULO 10 
CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA CONTRATAÇÃO 

CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DO FATURAMENTO, DO PAGAMENTO E DO 
REAJUSTAMENTO DE PREÇO 

condições de apresentação do faturamento, do pagamento e do reajustamento de preço estão 
na Minuta de Contrato – Anexo XV. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente licitação serão providas por recursos indicados na Funcional 
Programática n.º 26.452.060.2837, Natureza de Despesa 33.90.39, Item 28, Fonte 03.00, Subação 

 

b) Instrumento Público ou Particular de Mandato, este último com firma reconhecida, outorgando 
poderes ao signatário da contratação, quando não se tratar de sócio ou diretor autorizado através 

por cento) do valor global 
da Minuta de Contrato – 

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

B da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, 
me modelo constante no 

A recusa injustificada por parte da ADJUDICATÁRIA para a assinatura do Contrato será 
sujeitando-se a ADJUDICATÁRIA 

infratora ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento) do preço global proposto, 

O descumprimento do disposto nas alíneas “c” e “d” do item 8.2 será configurado como 
se a ADJUDICATÁRIA infratora ao 

pagamento de multa correspondente a 3% (três por cento) do valor global proposto, além de outras 

o para assinar o Contrato ou deixando de fazê-
á outra LICITANTE, segundo a ordem de 

classificação, caso não haja interesse da BHTRANS na realização de nova licitação, nos termos do 

O disposto no item 8.3 não se aplica às LICITANTES remanescentes convocadas para assinar 
o Contrato, nos termos e condições da ADJUDICATÁRIA, quando esta deixar de assiná-lo. 

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

na Minuta de Contrato – Anexo 

Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por danos e prejuízos que causar por 
desta licitação. 

estão definidas e detalhadas 

 

CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DO FATURAMENTO, DO PAGAMENTO E DO 

nto e do reajustamento de preço estão 

As despesas decorrentes da presente licitação serão providas por recursos indicados na Funcional 
pesa 33.90.39, Item 28, Fonte 03.00, Subação 
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0001, Unidade Orçamentária 2710 e Unidade Administrativa 
FTU. 

 

IMPUGNAÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1 – CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES

11.1.1 – Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, 
qualquer LICITANTE poderá impugnar os termos deste Edital apontando as falhas e irregularidades 
que o viciariam. 

11.1.2 – A impugnação deverá obedecer aos seg

a) ser dirigida à Comissão Permanente de Licitação;

b) ser apresentada em uma via, contendo razão social, CNPJ, endereço, telefone e/ou e
empresa impugnante, rubricada em todas as folhas e assinada 
devidamente comprovado(s) por meio de contrato social, se sócio, contrato social e procuração, se 
procurador, somente procuração, se pública;

c) ser protocolizada na sala da Comissão Permanente de Licitação
Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte 
para o e-mail bhtrans.cpl@pbh.gov.br

11.1.3 – A CPL não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas ou outros 
endereços eletrônicos, caso não tenha sido acusado recebimento pela Comissão Permanente de 
Licitação e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam recebidas.

11.1.4 – A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado, não a caracterizará como tal, 
recebendo tratamento como mera informação.

11.1.5 – A decisão da CPL será enviada ao impugnante 
PBH para conhecimento de todos o

11.1.6 – 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, depois do julgamento, falhas 
ou irregularidades que o viciariam, hipót

11.2 – CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES

11.2.1 – A LICITANTE poderá apresentar recursos contra as decisões da Comissão Permanente de 
Licitação – CPL, nos termos do art. 109 da Le

11.2.2 – Interposto recurso, a CPL dará ciência as demais LICITANTES por meio de publicação no 
Diário Oficial do Município – DOM

11.2.3 – O recurso e respectivas contrarrazões
de não serem conhecidos: 

a) ser dirigido ao Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, aos cuidados da Comissão 
Permanente de Licitação 
resultados no Diário Oficial do Município

b) ser dirigido ao Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, nos casos de anulação ou 
revogação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis;

c) ser apresentado em uma via, contendo razão social, CNPJ e ende
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; 
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0001, Unidade Orçamentária 2710 e Unidade Administrativa 1100 do Fundo de Transporte Urbano 

CAPÍTULO 11 
IMPUGNAÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS

CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES 

Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, 
qualquer LICITANTE poderá impugnar os termos deste Edital apontando as falhas e irregularidades 

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

a) ser dirigida à Comissão Permanente de Licitação; 

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

c) ser protocolizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, à Av. Engenheiro Carlos 
Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte – MG, CEP: 30.455

bhtrans.cpl@pbh.gov.br, até às 17h30 do dia de seu vencimento,

PL não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas ou outros 
endereços eletrônicos, caso não tenha sido acusado recebimento pela Comissão Permanente de 
Licitação e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam recebidas. 

apresentação de impugnação, após o prazo estipulado, não a caracterizará como tal, 
recebendo tratamento como mera informação. 

A decisão da CPL será enviada ao impugnante por e-mail e poderá ser divulgada no 
para conhecimento de todos os interessados. 

Nos termos do § 2º do art. 41 da Lei n.º 8.666/93, decairá do direito de impugnar os termos 
o aceitado sem objeção, venha a apontar, depois do julgamento, falhas 

ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES

A LICITANTE poderá apresentar recursos contra as decisões da Comissão Permanente de 
, nos termos do art. 109 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

Interposto recurso, a CPL dará ciência as demais LICITANTES por meio de publicação no 
DOM e no site da PBH, que poderão impugná-lo no prazo legal.

O recurso e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena 

a) ser dirigido ao Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, aos cuidados da Comissão 
 – CPL, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após a publicação

resultados no Diário Oficial do Município – DOM; 

b) ser dirigido ao Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, nos casos de anulação ou 
revogação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis; 

c) 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 

 

do Fundo de Transporte Urbano – 

IMPUGNAÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, 
qualquer LICITANTE poderá impugnar os termos deste Edital apontando as falhas e irregularidades 

uintes requisitos, sob pena de não ser conhecida: 

b) ser apresentada em uma via, contendo razão social, CNPJ, endereço, telefone e/ou e-mail da 
pelo(s) representante(s) legal(ais), 

devidamente comprovado(s) por meio de contrato social, se sócio, contrato social e procuração, se 

, à Av. Engenheiro Carlos 
MG, CEP: 30.455-902, ou encaminhada 

, até às 17h30 do dia de seu vencimento, 

PL não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas ou outros 
endereços eletrônicos, caso não tenha sido acusado recebimento pela Comissão Permanente de 

apresentação de impugnação, após o prazo estipulado, não a caracterizará como tal, 

mail e poderá ser divulgada no site da 

Nos termos do § 2º do art. 41 da Lei n.º 8.666/93, decairá do direito de impugnar os termos 
o aceitado sem objeção, venha a apontar, depois do julgamento, falhas 

ese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES 

A LICITANTE poderá apresentar recursos contra as decisões da Comissão Permanente de 

Interposto recurso, a CPL dará ciência as demais LICITANTES por meio de publicação no 
lo no prazo legal. 

deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena 

a) ser dirigido ao Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, aos cuidados da Comissão 
, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após a publicação dos 

b) ser dirigido ao Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, nos casos de anulação ou 

reço 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 
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d) ser protocolizada na sala da Comissão Permanente de Licitação
Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte 
para o e-mail bhtrans.cpl@pbh.gov.br

e) Na hipótese da interposição de recursos
porventura o integrem como anexos deverão ser protocolizados
autenticadas na forma da Lei, em 
autenticadas, se acompanhados dos respectivos originais para autenticação pela CPL)
Comissão Permanente de Licitação
Bairro Buritis, Belo Horizonte 
interposição dos mesmos.

11.2.4 – A CPL não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas ou outros 
endereços eletrônicos, caso não tenha sido acusado r
Licitação e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam recebidas.

11.2.5 – Os prazos de recurso poderão ser dispensados, caso haja concordância absoluta das 
LICITANTES, devendo o fato ser registrado em Ata. 

11.2.6 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

11.2.7 – O recurso será julgado nos termos do art. 109 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

11.2.8 – A decisão acerca do recurso interposto será divulgada p
Diário Oficial do Município e no 

12.1 – Constitui ilícito administrativo todo descumprimento de dever legal ou de regra prevista neste 
Edital e nos seus Anexos, que notadamente

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 
competitivo do procedimento licitatório com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem 
decorrente da adjudicação do objeto da licitação; 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório;

c) tumultuar a sessão pública de licitação; 

d) devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro 
o ensejo de devassá-lo;  

e) afastar ou procurar afastar LICITANTE, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou 
oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 

f) abster-se ou desistir de licitar, em razão de vantagem oferecida;

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

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

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

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

k) deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo conc
enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei 
Complementar Federal n
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na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, à Av. Engenheiro Carlos 
Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte – MG, CEP: 30.455

bhtrans.cpl@pbh.gov.br, até às 17h30 do dia de seu vencimento.

e) Na hipótese da interposição de recursos ou contrarrazões à distância, os documentos que 
porventura o integrem como anexos deverão ser protocolizados (no 

na forma da Lei, em publicação em jornal da Imprensa Oficial, ou em cópias não 
autenticadas, se acompanhados dos respectivos originais para autenticação pela CPL)
Comissão Permanente de Licitação – CPL, à Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, 

ritis, Belo Horizonte – MG, CEP: 30.455-902, em até 2 (dois) dias úteis a contar da 
interposição dos mesmos. 

A CPL não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas ou outros 
endereços eletrônicos, caso não tenha sido acusado recebimento pela Comissão Permanente de 
Licitação e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam recebidas. 

Os prazos de recurso poderão ser dispensados, caso haja concordância absoluta das 
LICITANTES, devendo o fato ser registrado em Ata.  

O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

O recurso será julgado nos termos do art. 109 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

A decisão acerca do recurso interposto será divulgada por meio de publicação no DOM 
Diário Oficial do Município e no site da PBH. 

CAPÍTULO 12 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Constitui ilícito administrativo todo descumprimento de dever legal ou de regra prevista neste 
Edital e nos seus Anexos, que notadamente:  

frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 
competitivo do procedimento licitatório com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem 
decorrente da adjudicação do objeto da licitação;  

ar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório;

tumultuar a sessão pública de licitação;  

devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro 
 

ou procurar afastar LICITANTE, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou 
oferecimento de vantagem de qualquer tipo;  

se ou desistir de licitar, em razão de vantagem oferecida; 

deixar de entregar documentação exigida para o certame licitatório; 

desistir da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 

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

deixar de providenciar o cadastramento da empresa vencedora da licitação ou da contratação 
direta junto ao SUCAF, dentro do prazo concedido pela Administração Pública, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração; 

deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de o infrator 
se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei 

Complementar Federal n.º 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

, à Av. Engenheiro Carlos 
MG, CEP: 30.455-902, ou encaminhada 

té às 17h30 do dia de seu vencimento. 

à distância, os documentos que 
no original, em fotocópias 

publicação em jornal da Imprensa Oficial, ou em cópias não 
autenticadas, se acompanhados dos respectivos originais para autenticação pela CPL) na sala da  

, à Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, 
em até 2 (dois) dias úteis a contar da 

A CPL não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas ou outros 
ecebimento pela Comissão Permanente de 

Os prazos de recurso poderão ser dispensados, caso haja concordância absoluta das 

O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

O recurso será julgado nos termos do art. 109 da Lei Federal n.º 8.666/93.  

or meio de publicação no DOM – 

Constitui ilícito administrativo todo descumprimento de dever legal ou de regra prevista neste 

frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 
competitivo do procedimento licitatório com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem 

ar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório; 

devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro 

ou procurar afastar LICITANTE, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou 

desistir da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 

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

edora da licitação ou da contratação 
direta junto ao SUCAF, dentro do prazo concedido pela Administração Pública, salvo por motivo 

edido, na hipótese de o infrator 
se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei 
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12.2 – Aplicar-se-á as penalidades nos termos previstos no Decreto Municipal 
destacando-se o disposto no inciso III, artigo 7º
sanções previstas na Lei n.º 8.666/93.

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

12.4 – As penalidades e os percentuais das multas decorrentes do descumprimento contratual estão 
indicados na Minuta de Contrato 

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

13.1 – As dúvidas surgidas na aplicação deste Edital serão esclarecidas pela CPL, respeitada a 
legislação pertinente, facultando
(através do e-mail: bhtrans.cpl@pbh.gov.br
para a entrega das propostas.

13.1.1 – As respostas, quando de caráter geral, serão publicadas no Diário Oficial do 
DOM e/ou disponibilizadas no 

13.1.2 – As respostas, que forem caracterizadas como meros esclarecimentos
por e-mail diretamente à empresa que apresentou a
da PBH. 

13.2 – A LICITANTE é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na
inabilitação da LICITANTE ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e 
penais cabíveis. 

13.3 – Fica entendido que toda a 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.

13.4 – A CPL, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o cert
e relevar omissões ou erros formais, observado
contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção 
de diligência junto às LICITANTES, destinadas a esclarecer a i
disposto no art. 43, § 3º da Lei Federal n

13.4.1 – No caso de diligência, se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados 
no original, em cópias legíveis autenticadas por cartório competente, 
autenticadas, se acompanhados dos respectivos originais para autenticação a ser feita pela CPL ou 
em publicação em jornal da Imprensa Oficial.

13.4.2 – O não cumprimento da diligência ensejará a inabilitação da LICITANTE ou a desclas
da proposta. 

13.5 – A participação da LICITANTE implica no conhecimento integral
inseridos neste Edital e seus Anexos, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.

13.6 – A presente licitação não importa, ne
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente 
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou provação, mediante ato escrito e fundamentado.

13.7 – A BHTRANS poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os prazos para 
recebimento das propostas ou para sua abertura.

13.8 – Os termos dispostos neste Edital, as cláusulas e condições contratuais e as constantes dos 
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á as penalidades nos termos previstos no Decreto Municipal 
se o disposto no inciso III, artigo 7º, no que se refere ao procedimento licitatório

º 8.666/93. 

A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções 

As penalidades e os percentuais das multas decorrentes do descumprimento contratual estão 
a de Contrato – Anexo XV. 

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

CAPÍTULO 13 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

As dúvidas surgidas na aplicação deste Edital serão esclarecidas pela CPL, respeitada a 
legislação pertinente, facultando-se às LICITANTES formular consultas à Comissão, por escrito 

bhtrans.cpl@pbh.gov.br), até o 2º (segundo) dia útil anterior à data limite prevista 
para a entrega das propostas. 

As respostas, quando de caráter geral, serão publicadas no Diário Oficial do 
e/ou disponibilizadas no site da PBH. 

que forem caracterizadas como meros esclarecimentos
diretamente à empresa que apresentou as dúvidas e poderão ser disponibilizadas no 

A LICITANTE é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou 
inabilitação da LICITANTE ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e 

Fica entendido que toda a documentação apresentada pelas LICITANTES se completa entre 
e 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.

A CPL, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o cert
sões ou erros formais, observados na documentação e proposta, desde que não 

contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção 
de diligência junto às LICITANTES, destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme 
disposto no art. 43, § 3º da Lei Federal n.º 8.666/93. 

No caso de diligência, se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados 
no original, em cópias legíveis autenticadas por cartório competente, em cópias legíveis não 
autenticadas, se acompanhados dos respectivos originais para autenticação a ser feita pela CPL ou 
em publicação em jornal da Imprensa Oficial. 

O não cumprimento da diligência ensejará a inabilitação da LICITANTE ou a desclas

A participação da LICITANTE implica no conhecimento integral dos termos e condições 
s neste Edital e seus Anexos, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.

A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a BHTRANS 
la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente 

la por ilegalidade, de ofício ou provação, mediante ato escrito e fundamentado.

HTRANS poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os prazos para 
recebimento das propostas ou para sua abertura. 

Os termos dispostos neste Edital, as cláusulas e condições contratuais e as constantes dos 

 

á as penalidades nos termos previstos no Decreto Municipal n.º 15.113/2013, 
no que se refere ao procedimento licitatório e demais 

A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções 

As penalidades e os percentuais das multas decorrentes do descumprimento contratual estão 

As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, garantidos os princípios 

As dúvidas surgidas na aplicação deste Edital serão esclarecidas pela CPL, respeitada a 
se às LICITANTES formular consultas à Comissão, por escrito 

, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data limite prevista 

As respostas, quando de caráter geral, serão publicadas no Diário Oficial do Município – 

que forem caracterizadas como meros esclarecimentos, serão encaminhadas 
dúvidas e poderão ser disponibilizadas no site 

A LICITANTE é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento 

imediata desclassificação ou 
inabilitação da LICITANTE ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e 

Fica entendido que toda a documentação apresentada pelas LICITANTES se completa entre 
e 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. 

A CPL, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o certame, 
s na documentação e proposta, desde que não 

contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção 
nstrução do processo, conforme 

No caso de diligência, se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados 
em cópias legíveis não 

autenticadas, se acompanhados dos respectivos originais para autenticação a ser feita pela CPL ou 

O não cumprimento da diligência ensejará a inabilitação da LICITANTE ou a desclassificação 

dos termos e condições 
s neste Edital e seus Anexos, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria. 

cessariamente, em contratação, podendo a BHTRANS 
la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente 

la por ilegalidade, de ofício ou provação, mediante ato escrito e fundamentado. 

HTRANS poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os prazos para 

Os termos dispostos neste Edital, as cláusulas e condições contratuais e as constantes dos 
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demais Anexos se completam entre si, reportando um instrumento ao outro em caso de dúvidas ou 
omissões. 

13.9 – Os casos fortuitos e de força maior, que prejudiquem o cumprimento do Contrato, deverão ser 
comunicados por escrito e devidamente comprovados dentro do prazo de 5 (cinco
para que possam ser considerados válidos, a critério da BHTRANS, quando a 
sua ocorrência, para que sejam relevadas as penalidades aplicadas.

13.10 – Para atender a seus interesses, a 
que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no art. 
65, da Lei Federal n.º 8.666/93.

13.11 – Todos os procedimentos relativos à presente licitação, incl
subordinam-se aos princípios e disposições contidas na legislação mencionada neste Edital.

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

 
 
 
 
 

 
 
 

Endereço: Av. Eng.º Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
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am entre si, reportando um instrumento ao outro em caso de dúvidas ou 

Os casos fortuitos e de força maior, que prejudiquem o cumprimento do Contrato, deverão ser 
comunicados por escrito e devidamente comprovados dentro do prazo de 5 (cinco
para que possam ser considerados válidos, a critério da BHTRANS, quando a 
sua ocorrência, para que sejam relevadas as penalidades aplicadas. 

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. 

Todos os procedimentos relativos à presente licitação, inclusive quanto aos casos omissos,  
se aos princípios e disposições contidas na legislação mencionada neste Edital.

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

 
 

Belo Horizonte, 28 de maio de 2019. 
 

 

 
CPL - BHTRANS 

Endereço: Av. Eng.º Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis
30.455-902 – Belo Horizonte/MG 

Telefone: 0xx 31 3379-5591 
Site: www.pbh.gov.br 

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

 

Josué Costa Valadão 

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte – PBH 

 

am entre si, reportando um instrumento ao outro em caso de dúvidas ou 

Os casos fortuitos e de força maior, que prejudiquem o cumprimento do Contrato, deverão ser 
comunicados por escrito e devidamente comprovados dentro do prazo de 5 (cinco) dias do evento, 
para que possam ser considerados válidos, a critério da BHTRANS, quando a Contratada alegar a 

se o direito de alterar quantitativos, sem 
que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no art. 

usive quanto aos casos omissos,  
se aos princípios e disposições contidas na legislação mencionada neste Edital. 

Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para solucionar 

  

Endereço: Av. Eng.º Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis 
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ANEXO I 
PROJETO BÁSICO 

1 – OBJETO  

1.1 – Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de abrigos de passageiros 
com fornecimento de materiais, no município de Belo Horizonte.  

1.2 – O serviço será prestado sob o regime de empreitada por preço unitário e pagamento por 
medição mensal, conforme especificações e detalhamentos constantes nos Anexos II, III, IV, V e 
demais condições deste Projeto Básico. 

2 – DETALHAMENTO DO OBJETO 

2.1 – A contratação será para a prestação de serviços de manutenção de abrigos de passageiros nos 
modelos “Abrigo Pequeno Padrão BHTRANS”, “Abrigo Grande Tipo A” e “Abrigo Modelo Pedro II” 
obedecendo às Especificações Técnicas descritas nos Anexos II, III, IV e V.  

2.2 – A manutenção, observadas as especificações técnicas, condições e procedimentos previstos 
neste documento, compreende:  

a) Recuperação ou substituição dos elementos componentes dos abrigos com danos provocados 
por vandalismo, abalroamentos ou outros fatores que venham a alterar a sua forma original.  

b) Substituição de peças avulsas, entendidas como: fundação, pilares de sustentação, bancos, 
chapa de coberturas, parafusos, e outros. A substituição da peça deverá incluir a retirada da peça 
danificada e a colocação de uma nova, bem como todos os serviços necessários, como 
transporte, e o fornecimento de todos os materiais, como parafusos, porcas, arruelas, etc.  

c) Pintura dos abrigos, quando assim necessitar, conforme emissão de Ordem de Serviço – OS 
pela BHTRANS;  

d) Relocação do abrigo, incluindo serviços de retirada do mobiliário, recomposição da calçada, 
transporte do abrigo para o novo local, nova fundação e reinstalação completa.  

e) No local onde for removido um abrigo ou totem, será executado um serviço de recomposição da 
calçada nos locais onde estavam as fundações, incluindo demolição, regularização do terreno e 
reconstrução do passeio original.  

f) As especificações dispostas no Edital poderão sofrer acréscimos, alterações ou supressões 
destinadas à adequação técnica de seu objeto durante a execução do contrato, mediante acordo 
entre as partes.  

g) A limpeza e remoção de pichações deverão ser executadas utilizando sabão ou detergente 
neutro, ou qualquer outro produto que não agrida a pintura do abrigo, e que não cause danos a 
estrutura.  

2.3 – O prazo máximo de mobilização da Contratada para o início das atividades não poderá ser 
superior a 20 (vinte) dias consecutivos, contados a partir da assinatura do Contrato. Neste prazo, a 
BHTRANS poderá fazer uma vistoria nas instalações da Contratada para verificação da 
disponibilidade e estado dos equipamentos exigidos neste Instrumento.  

2.4 – Os serviços serão executados mediante o recebimento de Ordem de Serviço – OS, expedida 
pela Gerência de Sinalização da BHTRANS – GESIN, em cujo teor constarão as descrições e os 
prazos determinados para sua execução. 

2.5 – Os serviços poderão ser executados em locais com trânsito intenso e dificuldades operacionais, 
com diversas obras concomitantes em locais diferentes.  

2.6 – Os serviços serão executados no período diurno, no período noturno e nos finais de semana, 
dependendo de sua natureza ou de limitações operacionais. 

2.7 – Os serviços serão executados com rigorosa observância das Especificações Técnicas da 
BHTRANS em relação aos abrigos de passageiros, conforme Anexos II, III, IV e V, obedecendo as 
normas executivas da ABNT e outras fornecidas pela BHTRANS, inclusive as indicadas nas Normas 
Básicas de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho para Empresas Contratadas – Anexo 
XIII. 
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2.8 – Todo o material (postes, tubos, totens, bancos, coberturas, etc.) retirado do sistema viário pela 
Contratada como resultado da execução dos serviços solicitados deverá ser removido e entregue em 
local previamente designado pela fiscalização, sem qualquer ônus para a BHTRANS.  

3 – MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1 – O período de medição a ser considerado corresponderá aos serviços executados entre o 
primeiro e o último dia de cada mês. 

3.2 – Os trabalhos de fechamento e conferência serão realizados entre o 1º e o 5º (primeiro e quinto) 
dia útil do mês subsequente ao período de medição.  

3.3 – A elaboração das medições não implica na aceitação total ou parcial dos serviços. 

3.4 – Se porventura houver discordância sobre quaisquer dos dados (quantitativos ou valores), após 
a emissão do boletim de medição deverá a Contratada impugná-lo, por escrito, dentro do prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, contados a partir da emissão do documento.  

3.4.1 – Apurado o pleito formulado no subitem anterior, o ajuste que eventualmente se faça 
necessário será feito no boletim de medição subsequente. 

4 – CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 

4.1 – Ao concluir a execução de todos os serviços previstos em cada Ordem de Serviço - OS, a 
BHTRANS fará uma primeira vistoria, emitindo, se for o caso, a lista de pendências, defeitos ou 
omissões, a fim de que sejam realizados os acertos necessários no prazo de 15 (quinze) dias.  

4.2 – Será realizada uma segunda vistoria que, dados como corretos os acertos, será considerado 
aceito o objeto do Contrato. 

4.3 – Durante a execução dos serviços, a BHTRANS poderá emitir laudos parciais sobre a ocorrência 
de pendências para serem corrigidas de imediato, antes da conclusão da OS. 

5 – EQUIPAMENTOS EXIGIDOS 

5.1 – Fornecer e manter em perfeitas condições de uso, por sua conta e risco, todos os 
equipamentos e instrumentos necessários à manutenção dos abrigos de passageiros, a critério da 
BHTRANS. 

5.2 – Alocar e disponibilizar, também sob a sua integral responsabilidade, para a execução 
exclusiva dos serviços contratados, no mínimo, os seguintes equipamentos: 

5.2.1 – Equipamentos de segurança incluindo no mínimo 20 (vinte) cones refletivos por caminhão e 
equipamentos luminosos para segurança noturna. Todos os funcionários de campo deverão portar 
os seguintes equipamentos mínimos; cinto de segurança tipo eletricista, botinas, luvas, óculos de 
proteção, colete refletivo.                                
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ANEXO II 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ABRIGO GRANDE TIPO A  

(Este Anexo contém 10 páginas incluindo esta capa) 
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ANEXO III 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ABRIGO MODELO PEDRO II  

(Este Anexo contém 7 páginas incluindo esta capa) 

 



 

 

 

 

 

ABRIGOS MODELO PEDRO II 
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ANEXO IV 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ABRIGO PEQUENO PADRÃO BHTRANS  

(Este Anexo contém 11 páginas incluindo esta capa) 
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ANEXO V 
DETALHAMENTO DO PISO DE ALERTA TÁTIL SOB OS ABRIGOS  

(Este Anexo contém 2 páginas incluindo esta capa) 
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ANEXO VI 
MODELO DE CARTA PARA CREDENCIAMENTO 

REF.: TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2019 

 

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 requerer vistas de documentos e 

propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor recursos, rubricar documentos, 

assinar atas e propostas, negociar os valores propostos 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) Observar o disposto no item 2.4 e seus subitens do Edital. 



0,00

0,00

0,00 + 0,00

0,00 + 0,00

0,00 + 0,00

VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO:  R$______________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO VII

ANÁLISE CONTÁBIL E FINANCEIRA

(Anexo a ser apresentado na fase de habilitação, nos termos dos subitens 3.4.2.3 e 3.4.3 do Edital.)

#DIV/0!

#DIV/0!

=

=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante

Passivo Circulante
=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC - LIQUIDEZ CORRENTE = 

=

#DIV/0!

0,00

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG - LIQUIDEZ GERAL =

SG - SOLVÊNCIA GERAL =

=

=
Ativo Total
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ANEXO VIII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR 

 
(Modelo da declaração a ser apresentada na fase de habilitação nos termos do item 3.5 do Edital) 

 
 
 
 
REF.: TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2019 
 
 

A Empresa ________________________________ CNPJ n°_________, sediada no município de 

___________________, declara, sob as penalidades da Lei, que atende à exigência do inciso V do 

art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854 de 27 de outubro de 1999, não 

empregando menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregando 

menor de dezesseis anos; 

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

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

 
 
Declara, ainda, que 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.° 8.666/93. 

 

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

prestadas. 

 
 
 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

(CI n.º e/ou CPF) 
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ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE  

PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS 
 

(Modelo de declaração a ser apresentada na fase de habilitação, nos termos do item 3.6 do Edital, 
quando couber) 

 
 
REF.: TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2019 

 
 
 
 
A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

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

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

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

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

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

Complementar n.º 123/2006;  

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

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

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

(Assinalar a condição da empresa)  

 

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

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

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

legislação vigente. 

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

 

 

_______________________________________________ 
Local e Data 

 

 

 

_______________________________________________ 
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) 
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ANEXO X 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO  

INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

(Modelo da declaração a ser apresentada na fase de habilitação nos termos do item 3.7 do Edital) 

 
 
 

 
REF.: TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2019 
 
 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 

constituído da empresa (Identificação completa da licitante), doravante denominado LICITANTE, 

para fins do disposto no item 3.7 do Edital da licitação em referência, DECLARA(M), sob as penas da 

lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pela LICITANTE, e o conteúdo da 

proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido 

de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, 

discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou 

por qualquer pessoa; 

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato quanto a participar ou não da referida licitação; 

d) que o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato antes da 

adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da BHTRANS – Empresa de Transportes 

e Trânsito de Belo Horizonte S/A. – antes da abertura oficial das propostas; e 

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

e informações para firmá-la. 

_______________________________________________ 
Local e Data 

 
 

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

(Cargo – CI n.º – CPF) 
 
 



Preços   em   R$

PREÇO 

UNITÁRIO

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

BDI

PREÇO TOTAL C/ 

BDI

1.0 ABRIGO  MODELO PEQUENO PADRÃO BHTRANS

1.1 Fornecimento e implantação de chapa em aço SAE 1020, esp. 22 mm, para  

cobertura, incluindo fornecimento de serviços e peças necessárias. U 70 841,00R$         1.143,26R$    80.027,88R$         

1.2 Implantação do abrigo incluindo todos os serviços de transporte, montagem e 

piso tátil, exceto fundação. U 50
1.832,50R$      2.491,10R$    124.555,03R$       

1.3 Remoção do abrigo incluindo todos os serviços de desmontagem, remoção da 

fundação, transporte, recomposição da calçada. U 20
1.799,94R$      2.446,84R$    48.936,77R$         

1.4 Fornecimento e implantação da fundação dupla incluindo todos os serviços e 

peças necessárias. U 20
1.741,36R$      2.367,20R$    47.344,10R$         

1.5 Remoção da fundação dupla, incluindo todos os serviços e a recomposição da 

calçada. U 20
1.420,34R$      1.930,81R$    38.616,20R$         

1.6 Relocação do abrigo, incluindo todos os serviços de desmontagem, transporte, 

remontagem, recomposição da calçada e implantção do piso tátil. U 40
3.015,90R$      4.099,81R$    163.992,58R$       

1.7 Pintura do abrigo incluindo total lixamento, primer e aplicação das demãos de 

tinta. U 150
899,00R$         1.222,10R$    183.315,09R$       

686.787,65R$       

2.0                          ABRIGO GRANDE TIPO " A"

2.1 Fornecimento e implantação  de chapa de aço para cobertura, SAE 1020, esp. 

22 mm, incluindo todos os  serviços e  peças necessárias. U 110 1.621,70R$      2.204,54R$    242.499,29R$       

2.2 Fornecimento e implantação de chapa de policarbonato alveolar para cobertura, 

esp. 4mm, incluindo todos os serviços e peças  necessárias.
U 30 1.144,00R$      1.555,15R$    46.654,61R$         

2.3 Implantação do abrigo incluindo todos os serviços de transporte, montagem e 

piso tátil, inclusive fundação. U 60 2.459,25R$      3.343,10R$    200.586,27R$       

2.4 Remoção do abrigo incluindo todos os serviços de desmontagem, remoção da 

fundação, transporte, recomposição da calçada.
U 20 1.955,71R$      2.658,59R$    53.171,84R$         

2.5 Remoção do totem de publicidade, incluindo todos os serviços de 

desmontagem, transporte e recomposição da calçada. U 5 1.199,48R$      1.630,57R$    8.152,87R$           

2.6 Relocação do abrigo, incluindo todos os serviços de desmontagem, transporte, 

remontagem, recomposição da calçada e implantção do piso tátil. U 20 2.459,51R$      3.343,46R$    66.869,16R$         

2.7 Pintura de abrigo incluindo total lixamento, primer e aplicação das demãos de 

tinta. U 150 1.484,70R$      2.018,30R$    302.745,18R$       

920.679,22

3.0                            ABRIGO  MODELO PEDRO II

3.1 Fornecimento e implantação de unidade de assento , incluindo todos serviços e 

peças necessários. U 30
1.192,00R$      1.620,40R$    48.612,14R$         

3.2
Fornecimento e implantação de chapa de policarbonato alveolar para cobertura 

de 1,00 x 2,90m e esp. 10mm, incluindo todos os serviços e peças necessários. U 12
2.247,50R$      3.055,25R$    36.663,02R$         

3.3
Fornecimento e implantação de chapa de policarbonato alveolar para cobertura 

de 1,00 x 2,20m e esp. 10mm, incluindo todos os serviços e peças necessários. U 12
1.640,00R$      2.229,42R$    26.752,99R$         

SUBTOTAL - ABRIGO MODELO GRANDE TIPO "A "

SUBTOTAL - ABRIGO  MODELO PEQUENO PADRÃO BHTRANS

ANEXO XI

PLANILHA DE PREÇOS E BDI ESTIMADOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSITEM UNID. QUANT.
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Preços   em   R$

PREÇO 

UNITÁRIO

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

BDI

PREÇO TOTAL C/ 

BDI

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSITEM UNID. QUANT.

3.4 Fornecimento e implantação de chapa de policarbonato alveolar para cobertura 

de 1,00 x 1,20m e esp. 10mm, incluindo todos  os serviços e peças 

necessários. U 12
1.377,50R$      1.872,57R$    22.470,88R$         

3.5 Implantação do abrigo incluindo todos os serviços de transporte, montagem e 

piso tátil, inclusive fundação. U 1
3.992,31R$      5.427,15R$    5.427,15R$           

3.6 Remoção do abrigo incluindo todos os serviços de desmontagem, remoção da 

fundação, transporte, recomposição da calçada. U 1
2.887,97R$      3.925,91R$    3.925,91R$           

3.7 Relocação do abrigo, incluindo todos os serviços de desmontagem, transporte, 

remontagem, recomposição da calçada e implantção do piso tátil. U 1
4.105,00R$      5.580,34R$    5.580,34R$           

3.8 Pintura do abrigo incluindo todos os materias e acessórios U 20 1.334,00R$      1.813,44R$    36.268,79R$         

185.701,22R$       

4.0 LIMPEZA E REMOÇÃO DE PICHAÇÕES NOS ABRIGOS

4.1 Abrigo Modelo Pequeno Padrão BHTRANS U 30 633,50R$         861,18R$       25.835,40R$         

4.2 Abrigo Modelo Grande tipo "A" U 30 882,00R$         1.198,99R$    35.969,72R$         

4.3 Abrigo Modelo Pedro II U 20 1.018,00R$      1.383,87R$    27.677,38R$         

SUBTOTAL - LIMPEZA E REMOÇÃO DE PICHAÇÕES 89.482,50R$         

35,94

1.882.650,59R$    

BDI (%)

PREÇO GLOBAL C/ BDI (R$)

SUBTOTAL - ABRIGO MODELO PEDRO II
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Preços   em   R$

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
UNITÁRIO 

C/ BDI
PREÇO 

TOTAL C/ BDI

1.0 ABRIGO  MODELO PEQUENO PADRÃO BHTRANS

1.1 Fornecimento e implantação de chapa em aço SAE 1020, esp. 22 mm, para  
cobertura, incluindo fornecimento de serviços e peças necessárias. U 70 -R$         -R$             

1.2 Implantação do abrigo incluindo todos os serviços de transporte, montagem e 
piso tátil, exceto fundação. U 50 -R$         -R$             

1.3 Remoção do abrigo incluindo todos os serviços de desmontagem, remoção da 
fundação, transporte, recomposição da calçada. U 20 -R$         -R$             

1.4 Fornecimento e implantação da fundação dupla incluindo todos os serviços e 
peças necessárias. U 20 -R$         -R$             

1.5 Remoção da fundação dupla, incluindo todos os serviços e a recomposição da 
calçada. U 20 -R$         -R$             

1.6 Relocação do abrigo, incluindo todos os serviços de desmontagem, transporte, 
remontagem, recomposição da calçada e implantção do piso tátil. U 40 -R$         -R$             

1.7 Pintura do abrigo incluindo total lixamento, primer e aplicação das demãos de 
tinta. U 150 -R$         -R$             

-R$             

2.0                          ABRIGO GRANDE TIPO " A"

2.1 Fornecimento e implantação  de chapa de aço para cobertura, SAE 1020, esp. 
22 mm, incluindo todos os  serviços e  peças necessárias. U 110 -R$         -R$             

2.2 Fornecimento e implantação de chapa de policarbonato alveolar para 
cobertura, esp. 4mm, incluindo todos os serviços e peças  necessárias.

U 30 -R$         -R$             

2.3 Implantação do abrigo incluindo todos os serviços de transporte, montagem e 
piso tátil, inclusive fundação. U 60 -R$         -R$             

2.4 Remoção do abrigo incluindo todos os serviços de desmontagem, remoção da 
fundação, transporte, recomposição da calçada.

U 20 -R$         -R$             

2.5 Remoção do totem de publicidade, incluindo todos os serviços de 
desmontagem, transporte e recomposição da calçada. U 5 -R$         -R$             

2.6 Relocação do abrigo, incluindo todos os serviços de desmontagem, transporte, 
remontagem, recomposição da calçada e implantção do piso tátil. U 20 -R$         -R$             

2.7 Pintura de abrigo incluindo total lixamento, primer e aplicação das demãos de 
tinta. U 150 -R$         -R$             

-R$             

3.0                            ABRIGO  MODELO PEDRO II

3.1 Fornecimento e implantação de unidade de assento , incluindo todos serviços 
e peças necessários. U 30 -R$         -R$             

3.2 Fornecimento e implantação de chapa de policarbonato alveolar para cobertura 
de 1,00 x 2,90m e esp. 10mm, incluindo todos os serviços e peças 
necessários. U 12

-R$         -R$             

SUBTOTAL - ABRIGO MODELO GRANDE TIPO "A "

SUBTOTAL - ABRIGO  MODELO PEQUENO PADRÃO BHTRANS

ANEXO XII
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSITEM UNID. QUANT.
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Preços   em   R$

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
UNITÁRIO 

C/ BDI
PREÇO 

TOTAL C/ BDI

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSITEM UNID. QUANT.

3.3 Fornecimento e implantação de chapa de policarbonato alveolar para cobertura 
de 1,00 x 2,20m e esp. 10mm, incluindo todos os serviços e peças 
necessários. U 12

-R$         -R$             

3.4 Fornecimento e implantação de chapa de policarbonato alveolar para cobertura 
de 1,00 x 1,20m e esp. 10mm, incluindo todos  os serviços e peças 
necessários. U 12

-R$         -R$             

3.5 Implantação do abrigo incluindo todos os serviços de transporte, montagem e 
piso tátil, inclusive fundação. U 1 -R$         -R$             

3.6 Remoção do abrigo incluindo todos os serviços de desmontagem, remoção da 
fundação, transporte, recomposição da calçada. U 1 -R$         -R$             

3.7 Relocação do abrigo, incluindo todos os serviços de desmontagem, transporte, 
remontagem, recomposição da calçada e implantção do piso tátil. U 1 -R$         -R$             

3.8 Pintura do abrigo incluindo todos os materias e acessórios U 20 -R$         -R$             

-R$             

4.0 LIMPEZA E REMOÇÃO DE PICHAÇÕES NOS ABRIGOS

4.1 Abrigo Modelo Pequeno Padrão BHTRANS U 30 -R$         -R$             

4.2 Abrigo Modelo Grande tipo "A" U 30 -R$         -R$             

4.3 Abrigo Modelo Pedro II U 20 -R$         -R$             

SUBTOTAL - LIMPEZA E REMOÇÃO DE PICHAÇÕES -R$             

0,00

-R$             

Preço Global  (por extenso):______________________________________________________

Prazo de validade da proposta: ______ dias (ver alínea "d" do item 4.1 do Edital)

 - Declaramos:

Local / Data: ___________________, _____ de _________________ de _____.

Identificação da Empresa LICITANTE: ___________________________________________________.

Identificação do(s)Representante(s) Legal(ais): ____________________________________________.

Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais): ____________________________________________.

** Conforme alíneas "c", "d", "e" e "f" do subitem 6.3.10 do Edital, será desclassificada a proposta que:

c) apresentar preço global superior ao informado no subitem 6.3.2 do Edital;

d) não estiver acompanhada da Planilha de Composição do BDI;

f) apresentar o BDI com porcentagem acima do BDI estimado no Anexo XI – Planilha de Preços e BDI Estimados.

Obs.: * A Licitante deverá preencher apenas os preços unitários SEM BDI de cada item destacados de amarelo. Os demais preços serão
calculados automaticamente. O percentual do BDI será inserido automaticamente após o preenchimento completo da Planilha de
Composição do BDI.

BDI (%)

PREÇO GLOBAL C/ BDI (R$)

e) apresentar o(s) preço(s) unitário(s) acima de 20% (vinte por cento) do(s) preço(s) unitário(s) estimado(s) no Anexo XI – Planilha de
Preços e BDI Estimados;

SUBTOTAL - ABRIGO MODELO PEDRO II

1. conhecimento de todas as condições previstas para a prestação dos serviços licitados no Edital da Tomada de Preços n.º 02/2019 e seus
respectivos Anexos, e com eles concordamos;

2. conhecimento das exigências para contratação dispostas no Capítulo 8 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 8.2).
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ITEM DISCRIMINAÇÃO %

GRUPO A*

A-1 Administração central

A-2 Despesas financeiras

A-3 Riscos e imprevistos

A-4 Seguro e Garantia

Total grupo A 0,00

GRUPO B*

B-1 Lucro bruto

Total grupo B 0,00

GRUPO C

C-1 PIS

C-2 COFINS

C-3** ISSQN

C-4 INSS (no caso de desoneração na folha)

Total grupo C 0,00

0,00

Referências:  * Grupo "A e B" - Acórdão 2622-2013 TCU

** ISSQN - Lei Municipal 10.692/13

Fórmula do BDI:

] - 1,00} * 100
1 - (I/100)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS/FINANCEIRAS

LUCRO 

ANEXO XII
COMPOSIÇÃO DO BDI

De acordo com o TCU não existe uma norma ou metodologia única e consensual para realizar o
cálculo do BDI, nem para definir os componentes que devam integrá-lo, sendo este modelo baseado
no Acórdão 2622/2013 do TCU. Portanto, este Modelo de BDI é mera sugestão, podendo ser
modificado pela Licitante, desde que em conformidade com os preceitos legais que regem o tema. 

IMPOSTOS

PERCENTUAL TOTAL DO BDI

BDI = {[
(1,00 + (AC/100) * (1,00 + DF/100) * (1+ RI/100) * (1,00 + SG/100) * (1,00 + LB/100
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ANEXO XIII 
NORMAS BÁSICAS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA  

DO TRABALHO PARA EMPRESAS CONTRATADAS 
 

1. OBJETIVO 

1.1 – Estas normas visam orientar as empresas Contratadas na aplicação das diretrizes básicas de 
Segurança e Medicina do Trabalho na BHTRANS, com o objetivo de preservar a integridade do 
elemento humano e do patrimônio material das Contratadas da BHTRANS. 
 
2. INSPEÇÕES DE SEGURANÇA 

2.1 – No caso do não cumprimento das Normas Legais de Segurança por parte da Contratada, 
prevista na Norma Regulamentadora n.º 4 da Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, a BHTRANS 
notificará a Contratada para que sejam sanadas as irregularidades apontadas, sob pena de aplicação 
das penalidades cabíveis. 
 
3. SUSPENSÃO DOS TRABALHOS POR MOTIVO DE SEGURANÇA 

3.1 – A BHTRANS se reserva o direito de suspender qualquer trabalho em que se evidencie risco 
iminente de ameaça à segurança das pessoas e equipamentos, ficando estabelecido que estas 
suspensões não eximem a Contratada das obrigações e penalidade estabelecidas no Contrato, 
referentes a prazos e multas. 

3.2 – O não cumprimento das Normas acarretará à Contratada a suspensão de medições, 
pagamentos e/ou serviços pela BHTRANS, sem prejuízo das obrigações e penalidades contratuais 
referentes a prazo. 
 
4. OBRIGATORIEDADE DO USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

4.1 – É obrigação da Contratada o fornecimento gratuito aos seus empregados de Equipamento(s) de 
Proteção Individual – EPI, com Certificado de Aprovação – CA, emitido pelo Ministério do Trabalho, 
em perfeito estado de conservação e funcionamento, conforme Norma Regulamentadora do 
Ministério do Trabalho n.º 6 - Portaria 3.214 e/ou Normas Internas que possam vir a ser estabelecidas 
pela BHTRANS. 

4.2 – Os equipamentos de proteção individual distribuídos aos empregados devem proteger todas as 
partes do corpo sujeitas a lesões em caso de acidentes, atendendo as peculiaridades de cada 
atividade profissional, conforme Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho. 

4.3 – A Contratada é responsável pela obrigatoriedade do uso dos Equipamentos de Proteção 
Individual por seus empregados, ficando reservado à BHTRANS direito de exigir a retirada da obra 
dos elementos que não os estejam usando em serviço. 

4.4 – Fica reservado à BHTRANS o direito de indicar e obrigar o uso de EPI adequados às atividades 
específicas, ainda que não constem nas Normas Regulamentadoras. 
 
5. EXIGÊNCIAS COMPLEMENTARES 

5.1 – Deverão ser atendidas, no que couber, as “Disposições Gerais” da Norma Regulamentadora 
NR1 da Portaria n.º 3214 de 08/06/78 do Ministério do Trabalho. 

5.2 – Também deverá ser atendido, no que couber, o “PCMSO - Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional” previsto na Norma Regulamentadora NR7 da citada Portaria do Ministério do 
Trabalho. 

5.3 – O atendimento às Normas de Segurança indicadas e às exigências da Portaria n.º 3214 de 
08/06/78 do Ministério do Trabalho, independentemente do indicado nos itens 2 e 3, é de integral 
responsabilidade da empresa Contratada, não cabendo à BHTRANS qualquer solidariedade pelo 
eventual descumprimento das orientações e das determinações legais por parte da Contratada ou de 
seus empregados. 
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ANEXO XIV 
MODELO DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 49-B DA LEI 

ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
 

(Modelo de declaração a ser apresentado na fase da contratação, conforme alínea “e” do item 10.2 do 
Edital) 

 
 
 
 
REF.: TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2019 
 
 
 

A Empresa _________________________ CNPJ n°_____________________, sediada no município 

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

sob as penalidades da Lei, em especial o art. 49-B da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, 

que não prestarão serviço a órgãos e entidades do Município os trabalhadores declarados inelegíveis 

em resultado de decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado relativa a, pelo 

menos, uma das seguintes situações:  

I) representação contra sua pessoa julgada procedente pela Justiça Eleitoral em processo de abuso 

do poder econômico ou político;  

II) condenação por crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública ou o 

patrimônio público. 

Possuímos ciência da nossa obrigação de comunicar à CONTRATANTE quaisquer fatos 

supervenientes que alterem a situação de nossos trabalhadores. 

 
 
 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 
 
 

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

(CI n.º e/ou CPF) 
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ANEXO XV 
MINUTA DE CONTRATO 

 
 O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, inscrito no 
CNPJ sob o nº 18.715.383/0001-40, com recursos do 
FUNDO DE TRANSPORTE URBANO (FTU), doravante 
denominado Contratante, neste ato representado pela 
Secretária Municipal de Serviços Urbanos, Sra. Maria 
Fernandes Caldas, 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. Célio Freitas 
Bouzada, e a ...................................................., 
estabelecida na ....................................................., CEP 
..............., inscrita no CNPJ sob o n.º ........................., 
neste ato representada por 
........................................................., doravante 
denominada Contratada, celebram este Contrato, 
sendo o presente regido pelas normas da Lei Federal 
n.º 8.666/93, suas modificações posteriores e pelas 
cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO E GERENCIAMENTO 

1.1. O presente Contrato está vinculado aos termos do Processo Administrativo nº 01-053.900/19-50, 
ao Processo licitatório Tomada de Preços n.º 02/2019, e à proposta da Contratada, que integram este 
documento, independentemente de transcrição. 

1.2. A gestão deste Contrato será exercida pela Diretoria de Sistema Viário – DSV da BHTRANS. 

1.3. A fiscalização deste Contrato será exercida pela Gerência de Sinalização – GESIN da 
BHTRANS. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Contrato a contratação de empresa para prestação de serviços de 
manutenção de abrigos de passageiros com fornecimento de materiais, no município de Belo 
Horizonte, conforme especificações constantes no Projeto Básico – Anexo I, nas Especificações 
Técnicas Abrigo Grande Tipo A – Anexo II, nas Especificações Técnicas Abrigo Modelo Pedro II – 
Anexo III, nas Especificações Técnicas Abrigo Pequeno Padrão BHTRANS – Anexo IV, no 
Detalhamento do Piso de Alerta Tátil sob os Abrigos – Anexo V, na Planilha de Preços e BDI 
Estimados – Anexo XI e neste Instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O presente contrato terá vigência de 20 (vinte) meses, contada a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogada nos termos da legislação vigente. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO 

4.1. O valor global deste contrato é R$ .............................................................................., obtido 
......................................................., e conforme proposta da Contratada autuada no processo. 

4.2. No valor estipulado no subitem anterior, estão incluídos todos impostos, taxas, custos e 
despesas diretas e indiretas. 
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CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente contratação serão providas por recursos indicados na 
Funcional Programática n.º 26.452.060.2837, Natureza de Despesa 33.90.39, Item 28, Fonte 03.00, 
Subação 0001, Unidade Orçamentária 2710 e Unidade Administrativa 1100 do Fundo de Transporte 
Urbano – FTU. 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 

6.1. O contrato, se necessário, será reajustado mediante iniciativa da Contratada, desde que 
observados o interregno mínimo de 01 (um) ano a contar da data limite para apresentação da 
proposta ou do último reajuste, tendo como base a variação do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IPCA/IBGE). 

6.2. Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir da solicitação da Contratada. 

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

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

7.2. Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, sem qualquer solidariedade da 
Contratante, os empregados necessários à perfeita execução dos serviços, cabendo-lhe efetuar todos 
os pagamentos, inclusive dos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal, 
seguro e quaisquer outros não mencionados em decorrência da sua condição de empregadora. 

7.3. Responsabilizar-se pela substituição de seus empregados, nos casos de faltas, comportamento 
inadequado, qualificação técnica, ausência legal ou férias, de maneira a não prejudicar o bom 
andamento dos serviços. 

7.4. Responsabilizar-se pelo uso dos equipamentos de proteção individual por seus funcionários, 
além do porte de uniforme em bom estado de conservação, com a indicação visual de “a serviço da 
BHTRANS”. 

7.5. Responsabilizar-se por todos os danos causados às instalações objeto do Contrato, quando 
evidenciada a culpa, por ação ou omissão de seus funcionários, quando decorrente da qualidade do 
material utilizado e, ainda, da ineficiência ou negligência nas operações das obras e serviços. 

7.6. Cumprir sistematicamente a data e horários estipulados pela Contratante, salvo motivo de “caso 
fortuito ou de força maior”. 

7.7. Designar um preposto, mediante procuração, para responder e responsabilizar-se pelas 
obrigações objeto do Contrato, junto à GESIN.  

7.7.1. Poderá a interessada, no entanto, vir a substituí-lo a qualquer momento durante a execução do 
objeto contratado, designando um substituto, cabendo a Contratante a aceitação formal do mesmo. 

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

7.8.1. Caracterizada a contumácia de não atendimento às convocações, a Contratada estará sujeita à 
multa. 

7.9. Fornecer pessoal habilitado e em número suficiente para execução das atividades objeto do 
Contrato, dentro do prazo programado nas Ordens de Serviço e substituí-los quando a fiscalização da 
Contratante julgar necessário. 

7.10. Executar somente os serviços definidos nas Ordens de Serviço, conforme determinações do 
projeto, não sendo permitida qualquer alteração ou implantação por parte da Contratada sem a 
devida autorização formalizada da Contratante. 
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7.11. Executar a Locação das implantações de acordo com os projetos fornecidos pela Contratante.   

7.12. Aceitar e acatar as exigências da Contratante quanto à execução dos serviços. 

7.13. Adotar todas as normas de segurança vigentes e ainda acatar, quando aplicáveis, as 
orientações da BHTRANS, conforme indicadas nas Normas Básicas de Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho para Empresas Contratadas – Anexo XIII. 

7.14. Utilizar, nos serviços, material de primeira qualidade, reservando-se a Contratante o direito de, a 
qualquer tempo, coletar materiais para análise e, caso este não atenda as exigências especificadas, 
caberá a Contratante o direito de recusa. 

7.14.1. A Contratante poderá coletar materiais para testes e o pagamento referente ao custo dessas 
análises será de exclusiva responsabilidade da Contratada. 

7.14.2. Na hipótese dos materiais analisados atenderem às exigências especificadas, caberá a 
Contratante ressarcir à Contratada, e o fará, com a inclusão dos valores a serem ressarcidos no 
Boletim de Medição subsequente. 

7.14.3. Na hipótese dos materiais analisados não atenderem às exigências especificadas, não caberá 
qualquer tipo de ressarcimento, ficando a Contratada obrigada a refazer todo o serviço onde for 
constatada a irregularidade nos materiais utilizados, sem que haja qualquer ônus adicional para a 
Contratante. 

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

7.16. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de segurança do trabalho, quando, em ocorrências da espécie forem vítimas os seus 
empregados, no desempenho ou em conexão com eles. 

7.17. Evitar danos à arborização, mobiliário urbano e demais instalações existentes na via pública 
quando da execução dos serviços, exceção feita àquelas intervenções previstas em projeto ou 
expressamente autorizadas pela Contratante. 

7.18. Zelar pelo perfeito cumprimento, por parte de todo seu pessoal, das normas estabelecidas no 
Código Nacional de Trânsito e daquelas estabelecidas pela BHTRANS, em especial as relacionadas 
a seguir: 

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

7.18.2. Uso do Estacionamento Rotativo nas áreas destinadas a este sistema. 

7.18.3. Solicitar Autorização Especial de Trânsito de Veiculo – AETV para circulação na área central, 
corredores e Lagoa da Pampulha, em consonância com as portarias publicadas pela BHTRANS. 

7.19. Utilizar sinalização de advertência e equipamentos auxiliares padronizados, tais como cones, 
cavaletes; e nas atividades noturnas deverão ser utilizados também acessórios de iluminação.  

7.19.1. O descumprimento implicará no embargo da implantação e a Contratada estará sujeita à 
multa. 

7.20. Transportar seus funcionários em veículos que atendam as Resoluções específicas do 
CONTRAN, em especial a Resolução Nº 82. 

7.21. Manter um escritório no município de Belo Horizonte ou região metropolitana. 

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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8.1. Providenciar desvio de tráfego e a garantia de execução do serviço, bem como mobilizar a 
Gerência de Operação de Trânsito da Regional, quando necessário e/ou solicitado pela Contratada; 

8.2. No curso da execução dos serviços caberá à Contratante, através da GESIN – Gerência de 
Sinalização, conforme o caso, indicar técnicos para a fiscalização e acompanhamento dos trabalhos, 
sendo que estes representarão a Contratante, e terão total poder para efetuar a paralisação dos 
serviços, coletar e recusar materiais, de forma a fazer cumprir todas as exigências do presente 
Contrato; 

8.3. Julgar se as causas do atraso no cronograma de execução dos serviços apresentados pela 
Contratada podem ser enquadrados como “Caso Fortuito ou Motivo de Força Maior”. 

8.4. Efetuar o pagamento na forma definida.  

8.5. Fornecer as informações necessárias à elaboração dos trabalhos.  

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

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

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

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

Nominal: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - FUNDO DE TRANSPORTE URBANO  
CNPJ: 18.715.383/0001-40 
Inscrição Estadual: Isenta  

9.1.1. Caso a Contratada se enquadre nas condições previstas no art. 1º do Decreto Municipal n.º 
12.332/06, a mesma deverá informar no documento fiscal emitido o valor total do serviço, o valor do 
desconto, calculado pela aplicação da alíquota correspondente ao ISSQN isentado, conforme dispõe 
a Lei Municipal n.º 9.145/06, e, ainda, o valor recebido ou devido em consequência da prestação do 
serviço. 

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

9.2. Os documentos fiscais deverão ser entregues no endereço: Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 
900, Buritis, Belo Horizonte/MG, CEP 30455-902, na Gerência de Sinalização – GESIN, que fará as 
conferências pertinentes e atestará a execução dos serviços. 

9.3. A Medição será executada pela Contratante após vistorias e verificações em campo das 
quantidades e qualidade dos materiais e equipamentos fornecidos. 

9.4. Os documentos fiscais deverão ser atestados pela Gerência de Sinalização – GESIN após a 
execução dos serviços. 

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

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

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

9.8. Na hipótese da Contratada apresentar a Nota Fiscal incorreta, a quitação será postergada por 
tantos dias úteis quantos forem os de atraso na data de sua apresentação na forma correta, sem 
qualquer ônus adicional para a Contratante. 

9.9. Ocorrendo atraso no pagamento por culpa da Contratante, o valor devido será corrigido à razão 
de 1% (um por cento) ao mês, pro-rata-die, no período compreendido entre o vencimento e o efetivo 
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pagamento. 

 CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pela inexecução parcial ou total do objeto e demais condições resultantes desta contratação poderão 
ser aplicadas à Contratada, garantida a prévia defesa, as sanções relacionadas a seguir, nos termos 
da Lei Federal n.º 8.666/93 e do Decreto Municipal n.º 15.113/2013: 

10.1. Advertência. 

10.2. Multas, nas seguintes condições: 

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

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

c) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global deste Contrato, na hipótese de a Contratada 
entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e qualidade 
contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a 
que se destina; 

d) Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global deste Contrato, quando a 
Contratada der causa à rescisão do Contrato; 

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

10.2.2. O pagamento das multas a que se refere esta cláusula não exime a Contratada da reparação 
das eventuais perdas e danos ou prejuízos que causar à Contratante ou a terceiros, em decorrência 
da execução dos serviços previstos nas Ordens de Serviços – OS’s. 

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

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

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

10.2.5.1. O valor será descontado da garantia prestada. 

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

10.2.5.3. Inexistindo garantia ou sendo esta insuficiente, descontar-se-á das faturas futuras; 

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

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

10.4. Sustação de pagamentos de qualquer fatura, no todo ou em parte, pela prestação de serviços 
em desacordo com o estabelecido. 

10.5. Suspensão temporária dos direitos de contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 15.113/2013. 
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10.5.1. O descumprimento reiterado de obrigações contratuais é hipótese de aplicação da penalidade 
de suspensão temporária dos direitos de contratar com a Administração Pública, bem como a 
ocorrência de ato ou fato identificado no caso concreto, em regular processo administrativo, que 
implique em lesão grave ao interesse público. 

10.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos 
da Lei Federal n.º 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 15.113/2013. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA 

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

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

11.1.1.1. Ocorrendo o disposto no subitem 12.1.1, o prazo para prestação da garantia será de 15 
(quinze) dias, contados a partir da data de assinatura deste Contrato. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.7. Rescindido o Contrato por culpa da Contratada, perderá esta, em favor da Contratante, a 
garantia prestada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO AO CONTRATO 

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO E DA RESCISÃO 

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

13.2. A Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, independentemente 
de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos artigos 77 a 80 da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e legislação subsequente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

As partes contratantes elegem o foro da comarca de Belo Horizonte, renunciando expressamente a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, 
com as testemunhas abaixo. 

 

Belo Horizonte,            de                                    de            .  

 

 
Josué Costa Valadão 

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura  
Município de Belo Horizonte 

Celio Freitas Bouzada 
Presidente 
BHTRANS 

_______________________________________ 
(Nome) 
(Cargo) 

(Nome da empresa) 

Testemunhas: 

1 . _________________________ 

Nome: 
CPF: 

2 . _________________________ 
Nome: 
CPF: 

 

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


