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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01-122.900/19-50 

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 14/2019 

 
TIPO: MENOR PREÇO 

 
 

 

 OBJETO: Prestação de serviços de instalação e reinstalação de equipamentos, além de 
manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de sonorização digital das Estações de 
Transferência e de Integração e das Centrais de Controle Operacional – CCO’s do sistema de 
transporte público BRT/MOVE do município de Belo Horizonte. 

 

 ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO: Dia 11/12/2019 às 09 horas. 
 

       As propostas deverão ser encaminhadas até a data e horário estipulados acima. 
 

 INÍCIO DA FASE DE DISPUTAS DE PREÇOS: Dia 11/12/2019 às 10 horas. 
 

Não havendo expediente na data supracitada, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local nele estabelecidos, desde que não haja 
comunicação expressa da Pregoeira em contrário. 

 

 TEMPO DA DISPUTA: O tempo inicial da disputa será de 5 (cinco) minutos, podendo ser 
alterado por decisão da Pregoeira, seguindo-se um tempo aleatório de até 30 (trinta) minutos. 

 

 REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília.  
 

 SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.licitacoes-e.com.br. 
 

 SITE PARA CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: 
www.licitacoes-e.com.br e www.pbh.gov.br. 

 

 CONSULTAS E/OU ESCLARECIMENTOS: Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
abertura das propostas, exclusivamente através do e-mail bhtrans.cpl@pbh.gov.br, nos termos 
do item 1.3 deste Edital. 

 

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

 

 INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO: Os resultados dos julgamentos e dos recursos, se 
houver, serão publicados unicamente no DOM e disponibilizados na internet nos sites 
www.pbh.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.  

 

 IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura das 
propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, apontando falhas 
e irregularidades que o viciariam, obedecidas as disposições do item 9.1 deste Edital. 

 
 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
mailto:bhtrans.cpl@pbh.gov.br
http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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PREÂMBULO 

A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS, por meio de Pregoeira e 
respectiva Equipe de Apoio, designados pela Portaria BHTRANS DPR n.º 040/2019 de 09/05/2019, 
torna público que realizará PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, regido pela Lei n.º 
10.520/2002, Lei Complementar n.º 123/2006 e pelos Decretos Municipais n.º 12.436/2006, 
12.437/2006, 11.245/2003 e 15.113/2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 13.303/2016, 
do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da BHTRANS e legislação complementar vigente, 
bem como pelas regras estabelecidas neste Edital e Anexos. 

CAPÍTULO 1 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 – O Pregão será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante condições de 
segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases. 

1.2 – Os trabalhos serão conduzidos mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou 
transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A. 

1.2.1 – Para acesso ao Sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor 
de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do 
Brasil S/A, caso ainda não estejam credenciados. 

1.2.2 – A BHTRANS não possui autonomia para intervir no credenciamento dos fornecedores para 
obtenção da chave e senha de acesso, haja vista ser esse procedimento de exclusiva 
responsabilidade do Banco do Brasil S.A., provedor do sistema eletrônico.  

1.2.3 – A BHTRANS se exime de qualquer falha ou bloqueio de acesso das LICITANTES. Problemas 
de acesso ao aplicativo de “licitações” deverão ser sanados diretamente com o Banco do Brasil S/A. 

1.3 – As consultas e os esclarecimentos serão respondidos através de e-mail. As informações de 
caráter geral e relevantes serão disponibilizadas nos sites www.pbh.gov.br, no campo “Licitações e 
Editais”, e www.licitacoes-e.com.br, no campo “Mensagens”, no link correspondente a este Edital. 

1.4 – Constituem Anexos deste Instrumento Convocatório, dele fazendo parte integrante: 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DIGITAL 
INSTALADO POR ESTAÇÃO E CCO 

ANEXO III – TERMO DE VISITA TÉCNICA 

ANEXO IV – PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS 

ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 
PROPOSTA 

ANEXO VII – ANÁLISE CONTÁBIL E FINANCEIRA  

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE  

ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR  

ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO PARA ME, EPP OU EQUIPARADAS 

ANEXO XI  – MODELO DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 49-B DA LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

ANEXO XII  – MINUTA DE CONTRATO 

http://www.pbh.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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CAPÍTULO 2 
OBJETO E VISITA TÉCNICA 

2.1 – OBJETO 

2.1.1 – Prestação de serviços de instalação e reinstalação de equipamentos, além de manutenção 
preventiva e corretiva dos sistemas de sonorização digital das Estações de Transferência e de 
Integração e das Centrais de Controle Operacional – CCO’s do sistema de transporte público 
BRT/MOVE do município de Belo Horizonte. 

2.1.2 – O detalhamento e as especificações técnicas do objeto estão devidamente explicitados no 
Termo de Referência – Anexo I, na Relação de Equipamentos do Sistema de Sonorização Digital 
Instalado por Estação e CCO – Anexo II e na Minuta de Contrato – Anexo XII. 

2.2 – VISITA TÉCNICA 

2.2.1 – Todas as empresas interessadas em participar desta licitação deverão efetuar, 
OBRIGATORIAMENTE, visita técnica prévia nos locais onde serão executados os serviços, 
examinando os equipamentos, tomando ciência do estado de conservação e funcionamento, 
características, quantidades, peças e materiais que eventualmente deverão ser substituídos e 
quaisquer peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos.   

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

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

2.2.4 – As visitas ficam estabelecidas para os dias 04/12/2019 e 10/12/2019. 

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

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

CAPÍTULO 3 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E IMPEDIMENTOS 

3.1 – Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas, legalmente constituídas, que operem 
no ramo pertinente ao objeto licitado, desde que satisfaçam as exigências deste Edital e seus 
Anexos. 

3.2 – A participação nesta licitação estará impedida às pessoas físicas, bem como às jurídicas que, 
na data prevista para a sessão de abertura, encontrarem-se em qualquer uma das seguintes 
situações: 

a) com falência decretada; 

b) em funcionamento sob regime de consórcio; 

c) empresas estrangeiras sem funcionamento no país. 

d) cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja 
diretor ou empregado da BHTRANS; 

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

f) declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela Administração 
Municipal de Belo Horizonte e/ou suas Unidades descentralizadas e/ou vinculadas, enquanto 
perdurarem os efeitos da sanção;  
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g) constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;  

h) cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea; 

i) constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida 
ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;  

j) cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou 
declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;  

k) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de 
mesma natureza, de empresa declarada inidônea.  

3.2.1 – Aplica-se a vedação prevista no item 3.2:  

a) à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à 
participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante;  

b)  a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:  

b.1) dirigente da BHTRANS;  

b.2) empregado da BHTRANS cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável 
pela licitação ou contratação;  

b.3) autoridade do ente público a que BHTRANS esteja vinculada.  

c) cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou 
rompido seu vínculo com a BHTRANS ou contratante há menos de 6 (seis) meses. 

3.2.2 – O fornecedor incluído no cadastro referido no art. 37 da Lei Federal n° 13.303 de 2016, não 
poderá disputar licitação ou participar, direta ou indiretamente, da execução do Contrato.  

3.2.2.1 – Serão excluídos do cadastro referido no subitem anterior, a qualquer tempo, fornecedores 
que demonstrarem a superação dos motivos que deram causa à restrição contra eles promovida. 

3.2.3 – A observância das vedações acima é de inteira responsabilidade da LICITANTE que, pelo 
descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis. 

CAPÍTULO 4 
PROPOSTAS DE PREÇO 

4.1 – A proposta de preço deverá ser encaminhada por meio de Sistema Eletrônico, até a data e hora 
marcadas para sua abertura. 

4.2 – Ao oferecer sua proposta de preço, a LICITANTE deverá preencher, no campo próprio, o 
preço GLOBAL. 

4.2.2 – Os valores deverão ser expressos em moeda corrente do país, Real (R$), com 2 (duas) casas 
decimais. 

4.2.3 – O preço cotado constituirá a única remuneração pelo fornecimento relativo ao objeto licitado, 
devendo nele estarem incluídos todos os custos e despesas, diretas e indiretas. 

4.3 – No campo “Informações Adicionais” e no(s) anexo(s), quando for o caso, não poderá 
constar qualquer informação que possibilite a identificação da LICITANTE, sob pena de 
desclassificação. 

4.4 – O encaminhamento da Proposta de Preço pressupõe o conhecimento integral do Termo de 
Referência – Anexo I, da Relação de Equipamentos do Sistema de Sonorização Digital Instalado por 
Estação e CCO – Anexo II e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital.  

4.5 – As LICITANTES poderão substituir ou excluir as propostas enviadas até a data e o horário 
definidos para a abertura das propostas. 
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CAPÍTULO 5 
SESSÃO PÚBLICA 

5.1 – Na data e hora estabelecidas neste Edital terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico com 
a abertura e divulgação das propostas de preço recebidas, passando a Pregoeira a avaliar sua 
aceitabilidade, mantido o sigilo estabelecido pelo Sistema, não sendo divulgada a razão social das 
LICITANTES. 

5.2 – Somente as LICITANTES com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

5.3 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado no Sistema em primeiro lugar. 

5.4 – A LICITANTE somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no 
Sistema. 

5.5 – Durante a fase de lances, a Pregoeira poderá excluir, a seu critério, lance cujo valor for 
considerado manifestamente inexequível. 

5.6 – Caso a LICITANTE não ofereça lances, permanecerá valendo o valor da proposta eletrônica 
apresentada para efeito da classificação final, observado o disposto no item 5.9. 

5.7 – Havendo desconexão com a Pregoeira no decorrer da etapa de lances, o Sistema Eletrônico 
poderá permanecer acessível às LICITANTES para recepção dos lances. A Pregoeira, quando 
possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

5.7.1 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão 
será suspensa e será reiniciada somente após marcação de nova data e horário que serão 
comunicados às LICITANTES, através do campo “Mensagens”, no link correspondente a este Edital. 

5.8 – O Sistema informará a proposta detentora de menor preço imediatamente após o encerramento 
da etapa de lances. 

5.9 – Conhecido o menor preço, a Pregoeira verificará a participação de microempresas e empresas 
de pequeno porte que poderão se utilizar das prerrogativas previstas nos artigos 44 e 45 da Lei 
Complementar n.º 123/2006. 

5.10 – Não havendo lance(s) ofertado(s) pela(s) LICITANTE(S), a Pregoeira considerará as propostas 
de preço iniciais para julgamento e classificação. Será classificada em primeiro lugar a proposta que 
apresentar o menor preço e que atender às exigências deste Edital e seus Anexos, ressalvadas as 
hipóteses previstas nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006. 

5.11 – A fase para considerações finais e solicitação de amostras, quando exigida no Capítulo 2, será 
aberta pela Pregoeira após o encerramento do lote ou do certame.  

5.12 – As etapas seguintes serão realizadas fora da “Sala de Disputa” através do “Acesso 
Identificado”. 

5.13 – A Pregoeira poderá encaminhar contraproposta diretamente à LICITANTE que tenha 
apresentado o lance de menor preço para que possa ser obtida melhor proposta, bem como decidir 
sobre sua aceitação. 

5.13.1 – A LICITANTE detentora da proposta de menor preço deverá acessar o campo “Responder 
Contraproposta” imediatamente após a finalização do lote para negociar com a Pregoeira. 

5.14 – Após finalizado o lote, as LICITANTES poderão, a qualquer momento, registrar seus 
questionamentos para a Pregoeira através do próprio Sistema, acessando o “Chat Mensagens” e 
“Enviar Mensagem”. Esta opção estará disponível até o momento que a Pregoeira declarar a 
LICITANTE VENCEDORA do lote. Todas as mensagens constarão no histórico do Relatório de 
Disputa. 
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5.14.1 – Os questionamentos formulados pelas LICITANTES serão respondidos no próprio Sistema. 

5.15 – Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital pela Pregoeira, a LICITANTE será 
declarada vencedora. 

5.16 – Se a oferta não for aceitável ou se a LICITANTE desatender às exigências habilitatórias, a 
Pregoeira examinará as ofertas subsequentes e a documentação das LICITANTES, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo a 
respectiva LICITANTE declarada vencedora. 

CAPÍTULO 6 
PROPOSTA DE PREÇO READEQUADA E DOCUMENTOS 

6.1 – Após o encerramento da etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, a detentora 
da melhor oferta deverá encaminhar à Pregoeira: 

6.1.1 – A comprovação da condição de habilitação, apresentando a documentação exigida no 
Capítulo 7 através do e-mail bhtrans.cpl@pbh.gov.br, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
após a convocação, observando: 

6.1.1.1 – Caso a LICITANTE seja cadastrada no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do 
Município de Belo Horizonte – SUCAF, poderá encaminhar apenas a comprovação de seu cadastro 
no SUCAF e os seguintes documentos:  

a) Proposta comercial readequada, em conformidade com o lance eventualmente ofertado, 
observado o disposto no item 6.2 e seus subitens; 

b) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo previsto no Anexo 
VI;  

c) a documentação disposta no item 7.3.2 a 7.5;  

d) documentação que comprove os poderes de representação dos respectivos signatários 
(Estatuto, Contrato Social, etc.). 

6.1.1.2 – As LICITANTES que não possuírem o cadastro no SUCAF deverão apresentar os seguintes 
documentos:  

a) Proposta comercial readequada, em conformidade com o lance eventualmente ofertado, 
observado o disposto no item 6.2 e seus subitens; 

b) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo previsto no Anexo 
VI;  

c) toda a documentação relacionada no Capítulo 7.  

6.1.2 – A documentação encaminhada conforme subitem 6.1.1 também deverá ser enviada em 
original ou cópia autenticada (ver subitem 7.6.3) em prazo a ser estabelecido pela Pregoeira.  

6.1.2.1 – Os documentos exigidos no subitem anterior deverão ser protocolizados na sala da CPL – 
BHTRANS, até às 17h30 do dia do seu vencimento, em envelope único, hermeticamente fechado, 
contendo em sua face externa os seguintes dizeres: 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 14/2019 

À PREGOEIRA DA BHTRANS 

Proposta de Preço Readequada e Documentos para Habilitação 
Local:              CPL – BHTRANS 
Endereço: Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1 – Buritis 
                          30.455-902 – Belo Horizonte/MG 

Nome/Razão Social do Licitante 
CNPJ 
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6.1.2.2 – Os documentos quando enviados por via postal ou equivalente (serviços especializados de 
entrega, transportadoras etc.) somente serão considerados se forem protocolados na CPL – 
BHTRANS até a data e hora definidas no subitem anterior, independentemente da data e horário da 
postagem ou da remessa. 

6.1.2.3 – O envelope será aberto posteriormente pelo Pregoeira para conferência da documentação. 
Caso haja algum documento para ser autenticado, o envelope poderá ser aberto no ato de 
recebimento pela Pregoeira ou Equipe de Apoio, observado o disposto no subitem 7.6.3 do Edital. 

6.1.3 – O descumprimento de quaisquer exigências contidas nos subitens 6.1.1 e 6.1.2 ensejará na 
desclassificação e/ou inabilitação da LICITANTE.  

6.2 – A proposta de preço readequada deverá ser apresentada digitada, com identificação da 
LICITANTE, datada, rubricada em todas as suas páginas, devidamente assinada pelo(s) 
representante(s) legal(ais), contendo todas as informações previstas no Anexo V, considerando os 
prazos e condições abaixo, dela constando: 

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

b) Preço global grafado numericamente e por extenso; 

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

d) Prazo de garantia dos serviços, materiais de infraestrutura fornecidos e reparo de 
equipamentos de, no mínimo, 3 (três) meses; 

e) Prazo de garantia para os equipamentos COBRANET novos fornecidos de, no mínimo, 24 
(vinte e quatro) meses; 

f) Prazo de garantia para os demais equipamentos de, no mínimo, 12 (doze) meses; 

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

6.2.1 – As propostas que omitirem os prazos previstos nas alíneas “c”, “d”, “e” e “f” do item 6.2 serão 
entendidas como válidas pelos prazos indicados nas referidas alíneas. 

6.2.2 – 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 “c” do item 6.2, este será 
automaticamente prorrogado por igual período, ou seja, prorrogado por mais 60 (sessenta) dias. 

6.2.3 – A Proposta Comercial deverá ser apresentada PREFERENCIALMENTE conforme modelo 
disposto no Anexo V. 

CAPÍTULO 7 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

A LICITANTE que ofertar o menor preço deverá apresentar, para fins de habilitação no certame, os 
documentos relacionados a seguir: 

7.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

7.1.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual. 

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

7.1.2.1 – Os documentos relacionados no subitem 7.1.2 poderão ser substituídos apenas pela última 
alteração, caso seja consolidada. 

7.1.3 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício. 
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7.1.4 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

7.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

7.2.1 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual/Distrital e Municipal (Tributos 
Mobiliários e Imobiliários) do domicílio ou sede da LICITANTE. 

7.2.2 – Comprovante de Regularidade perante o INSS. 

7.2.3 – Comprovante de Regularidade perante o FGTS. 

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

7.2.5 – Para fins de comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal (subitem 7.2.1) e 
Regularidade perante o INSS (subitem 7.2.2), deverá ser apresentada a Certidão Conjunta Negativa 
de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pelo Ministério da 
Fazenda/Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

7.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

7.3.1 – Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da empresa LICITANTE (ver 
subitem 7.6.5.1). 

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

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

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

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

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

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

7.3.2.2 – Ocorrendo a atualização prevista no subitem 7.3.2, deverá ser apresentado o memorial de 
cálculo correspondente anexado ao balanço. 

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

7.3.3 – Além dos índices apurados no Anexo VII, a LICITANTE deverá comprovar possuir 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO mínimo de R$ 77.896,62 (setenta e sete mil, oitocentos e noventa e seis 
reais e sessenta e dois centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do preço global máximo, 
devendo a comprovação ser feita através do balanço patrimonial exigido no subitem 7.3.2. 
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7.4 – CAPACITAÇÃO E IDONEIDADE TÉCNICA 

7.4.1 – Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA em nome da LICITANTE. 

7.4.2 – Atestado(s) de Capacidade Técnico-operacional fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 
direito público ou privado, comprovando que a LICITANTE prestou serviços de instalação e/ou 
manutenção corretiva e/ou preventiva em Sistemas de Sonorização Digital com tecnologia de 
comunicação similar ao objeto desse certame, ou seja, que operem sobre qualquer protocolo de 
áudio digital em rede Ethernet. 

7.4.2.1 – Serão aceitos como comprovantes de capacidade técnico-operacional a Certidão de Acervo 
Técnico – CAT (acompanhado das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica – ART), que 
faça menção à própria LICITANTE como prestadora de serviços, desde que as informações 
constantes desses documentos permitam aferir a similaridade/compatibilidade dos serviços com os 
parâmetros mínimos fixados no subitem 7.4.2. 

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

7.4.3 – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE, comprovando que a LICITANTE, caso seja 
contratada, possuirá equipe técnica mínima composta por um Engenheiro Eletricista ou Engenheiro 
em Eletrônica ou Engenheiro de Controle e Automação ou Engenheiro de Comunicações ou 
Engenheiro de Telecomunicações, com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART registrada no 
CREA e escritório para prestação de todos os serviços em Belo Horizonte ou região metropolitana, 
ainda que não seja sediada nesta Capital, assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) da LICITANTE, 
conforme Anexo VIII. 

7.4.4 – TERMO DE VISITA TÉCNICA – Anexo III, conforme disposto no subitem 2.2.5 deste 
Instrumento Convocatório. 

7.5 – As seguintes DECLARAÇÕES: 

a) DECLARAÇÃO expressa de que a LICITANTE não emprega trabalhador nas situações 
previstas no art. 7°, XXXIII da CF/88, acrescido pela Lei Federal n.º 9.854/99 e declaração de 
que inexistem fatos impeditivos para sua participação no processo licitatório, assinada pelo(s) 
representante(s) legal(ais) da LICITANTE, conforme modelo constante no Anexo IX; 

b) DECLARAÇÃO de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada, assinada 
pelo(s) representante(s) legal(ais) da LICITANTE, conforme modelo constante no Anexo X, 
quando couber. 

b.1) A LICITANTE que não possuir os pressupostos legais para estar enquadrada como ME, 
EPP ou Equiparada na data da licitação e se beneficiar do tratamento diferenciado, mesmo 
apresentando os documentos indicados no subitem anterior, ficará sujeita às sanções legais, 
considerando que o desenquadramento é um ato declaratório da própria empresa e que ela 
estará descumprindo o art. 3º, §9°, da Lei Complementar nº 123/2006. 

7.6 – INFORMAÇÕES GERAIS 

7.6.1 – A LICITANTE poderá estar habilitada no SUCAF em qualquer linha de fornecimento (material 
e/ou serviços).  

7.6.1.1 – Na hipótese dos documentos indicados na consulta ao SUCAF estarem com os prazos 
vencidos, deverão ser apresentados novos documentos em vigor, observado o disposto no subitem 
7.6.5.1. 

7.6.1.2 – Ocorrendo o previsto no subitem anterior, a Pregoeira ou a Equipe de Apoio fará consulta à 
base de dados do SUCAF para emissão do documento “Situação do Fornecedor”, que deverá 
comprovar a regularidade dos documentos habilitatórios exigidos neste Edital junto aos órgãos 
pertinentes, incluindo o Certificado de Registro Cadastral – CRC. 

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



 

BHTRANS – PE n.º 14/2019 – Edital – Página 10 de 17 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.6.6 – A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo 
com o previsto neste capítulo inabilitará a LICITANTE, ressalvadas as Microempresas – ME, 
Empresas de Pequeno Porte – EPP e Equiparadas que poderão se utilizar das prerrogativas 
previstas nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006, no artigo 4º do Decreto Municipal nº 
16.535/16 e no art. 11 da Lei Municipal nº 10.936/16, observando as disposições seguintes. 

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

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

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

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

7.6.6.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.6.6.2 ou, se for o 
caso, no subitem 7.6.6.3, implicará decadência do direito à contratação sem prejuízo das sanções 
previstas na legislação pertinente, sendo facultado à Administração convocar as LICITANTES 
remanescentes, observada a ordem de classificação. 

7.6.7 – A não apresentação da Análise Contábil e Financeira, quando exigida no item 7.3, não 
implicará na inabilitação da LICITANTE, uma vez que os índices poderão ser calculados através dos 
dados do Balanço Patrimonial apresentado. 
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7.6.8 – Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original 
a ser substituído por cópia reprográfica autenticada ou cópia reprográfica não autenticada, para 
autenticação pela Pregoeira ou Equipe de Apoio. 

CAPÍTULO 8 
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

8.1 – Julgamento das Propostas de Preços: 

8.1.1 – A licitação será julgada pelo MENOR PREÇO GLOBAL, observados os requisitos desta 
licitação e os previstos na legislação pertinente. 

8.1.2 – Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atendam os requisitos deste Instrumento Convocatório; 

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

c) não se refiram a integralidade do objeto, assim considerado o lote; 

d) não atendam às exigências estabelecidas em diligências; 

e) tenham sido baseadas em outra proposta; 

f) apresentem 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. 56, inc. III e IV da Lei Federal nº 13.303/16; 

g) apresentem os preços unitários de cada item acima dos valores unitários máximos 
dispostos no Anexo IV – Planilha de Preços Máximos; 

h) apresentem o preço global acima do valor máximo estipulado no subitem 8.1.3. 

8.1.3 – O preço global máximo desta licitação é R$ 778.966,28 (setecentos e setenta e oito mil, 
novecentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos). 

8.1.4 – Será considerado preço inexequível o valor que não venha 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 objeto desta 
contratação. 

8.1.4.1 – A Pregoeira, a seu critério e com justificado resguardo do interesse público consubstanciado 
no atendimento às necessidades da Administração, poderá solicitar à(s) LICITANTE(S), 
documentação que comprove a exequibilidade da proposta apresentada nos termos do disposto no 
subitem anterior. 

8.1.4.2 – A não apresentação da documentação mencionada no subitem acima, no prazo 
determinado pela Pregoeira, resultará na desclassificação da(s) LICITANTE(S) e incorrerá em 
penalidades conforme previsto no Capítulo 13 deste Edital.  

8.1.5 – Para efeito de julgamento, serão desconsiderados os valores a partir da terceira casa decimal. 

8.1.6 – A Pregoeira, no julgamento da proposta, poderá desconsiderar evidentes falhas formais que 
não afetem o seu conteúdo. 

8.2 – Julgamento da Documentação: 

8.2.1 – Serão consideradas inabilitadas as LICITANTES que tenham descumprido quaisquer das 
exigências habilitatórias deste Edital ou de seus Anexos, ressalvadas as microempresas e empresas 
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de pequeno porte cuja regularidade fiscal e/ou trabalhista, mesmo com restrição, deverá ser acatada, 
conforme prerrogativas previstas nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n.º 123/2006. 

8.2.2 – A Pregoeira, no julgamento dos documentos de habilitação, poderá desconsiderar evidentes 
falhas formais que não afetem o seu conteúdo. 

8.3 – Se a proposta de menor preço for desclassificada ou se a LICITANTE for inabilitada, a 
Pregoeira examinará a proposta/lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e a habilitação 
da proponente na ordem de classificação e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta 
que atenda às exigências deste instrumento convocatório, observado o disposto nos artigos 42 a 45 
da Lei Complementar n.º 123/2006. 

8.3.1 – Nesta etapa, a Pregoeira também poderá negociar o preço com a LICITANTE para que sejam 
obtidas melhores condições para a Administração. 

8.4 – A Pregoeira poderá, caso julgue necessário, submeter a Proposta Comercial Readequada e os 
Atestados de Capacidade Técnica, quando exigidos no Capítulo 7, para apreciação/análise da 
Gerência de Administração e Manutenção Predial – GEAMP da BHTRANS, mediante parecer 
fundamentado. 

CAPÍTULO 9 
IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

9.1 – IMPUGNAÇÃO 

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

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

a) ser dirigida à Pregoeira; 

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

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

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

9.1.4 – A apresentação de impugnação após o prazo estipulado no subitem 9.1.1 não a caracterizará 
como tal, recebendo tratamento como mera informação. 

9.1.5 – As impugnações de caráter interpretativo, que não venham a influenciar no entendimento e 
participação de outras empresas, terão suas respostas enviadas apenas ao impugnante via e-mail.  

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

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

9.1.7 – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital aquele que, tendo-o aceitado sem objeção, 
venha a apontar, após o prazo indicado no subitem 9.1.1, falhas ou irregularidades que o viciariam, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

mailto:bhtrans.cpl@pbh.gov.br
http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
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9.2 – RECURSOS E CONTRARRAZÕES 

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

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

b) anulação ou revogação do Pregão. 

9.2.2 – Até 24 (vinte e quatro) horas após a declaração de vencedor, qualquer LICITANTE, inclusive a 
que tenha tido a sua proposta desclassificada antes da fase de disputa, poderá, de forma motivada, 
manifestar a intenção de interpor recurso de que trata a alínea “a” do subitem 9.2.1, informando em 
campo próprio do Sistema, a síntese de suas razões. 

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

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

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

9.2.2.3.1 – Os recursos e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob 
pena de não serem conhecidos: 

a) ser dirigido à Diretora de Finanças e Controle da BHTRANS, aos cuidados da Pregoeira, no 
prazo indicado no subitem 9.2.2.3; 

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

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

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

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

9.2.2.4 – A falta de manifestação da(s) LICITANTE(S) quanto à intenção de recorrer e/ou a não 
apresentação de suas razões configurará a desistência do direito de recorrer, ficando a Pregoeira 
autorizada a adjudicar o objeto à LICITANTE declarada vencedora. 

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

9.2.3 – Requisitos/condições para interposição de recursos contra os atos previstos na alínea “b” do 
subitem 9.2.1: 

9.2.3.1 – O recurso deverá ser interposto no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação 
dos atos. 

mailto:bhtrans.cpl@pbh.gov.br
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9.2.3.2 – Deverá ser dirigido à Diretora de Finanças e Controle da BHTRANS, no prazo determinado 
no subitem anterior, por intermédio da autoridade que praticou o ato recorrido, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir 
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida pela autoridade superior, em 
até 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento do recurso. 

9.2.3.3 – A intimação dos atos referidos na alínea “b” do subitem 9.2.1 será feita mediante publicação 
no DOM. 

CAPÍTULO 10 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

10.1 – Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação à LICITANTE 
declarada VENCEDORA, com posterior homologação do resultado pela Diretora de Finanças e 
Controle da BHTRANS. 

10.2 – Impetrado recurso, após decidido e divulgada a decisão, mediante publicação, a Diretora de 
Finanças e Controle da BHTRANS adjudicará o objeto à LICITANTE VENCEDORA e homologará o 
procedimento licitatório. 

10.2.1 – A adjudicação só será realizada pela Diretora de Finanças e Controle da BHTRANS nos 
casos em que, havendo recursos, a Pregoeira mantiver sua decisão. 

10.3 – O Sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes, ficando a mesma disponível para consulta no site 
www.licitacoes-e.com.br. 

10.3.1 – Quando necessário, a Pregoeira e a Equipe de Apoio poderão complementar as informações 
da Ata gerada pelo Sistema do Banco do Brasil por meio de Ata Interna, que será juntada aos autos 
referentes ao certame. 

CAPÍTULO 11 
CONTRATAÇÃO 

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

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

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

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

c) Comprovação do cadastro com situação regular junto ao SUCAF; 

d) 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 Anexo XI. 

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

11.2.1.1 – Para objetos do ramo de engenharia: 

Unidade Cadastradora da SUDECAP: 
Endereço: Rua dos Guajajaras, nº 1.107, andar térreo, Centro – CEP: 30180-100 
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Horário de Funcionamento: 8h as 11h30 e de 14h as 17h30 
Telefone: (31) 3277-8186  
e-mail: sucaf@pbh.gov.br 

11.2.1.2 – Para objetos de outros ramos: 

a) Empresas localizadas em Belo Horizonte e Região Metropolitana dirigir-se à: 

Unidade BH RESOLVE 
Endereço: Av. Santos Dumont, nº 363, 1º andar, Centro (com entrada, também, pela Rua dos 
Caetés, 342 – Centro). 
Horário de Funcionamento: 8h as 17h 

b) Empresas SEDIADAS fora de Belo Horizonte, encaminhar documentação para:  

Gerência de Sistemas e Cadastros – GESIC da Subsecretaria de Administração e Logística – 
SUALOG  
Endereço: Rua Espírito Santo, nº 605, 14º andar, Centro – CEP 30.160-919 
Horário de Funcionamento: 8h as 17h 
Telefone: (31) 3277-4677  
e-mail: gemec@pbh.gov.br 

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

11.4 – O descumprimento do disposto na alínea “c” do item 11.2 será configurado como 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a ADJUDICATÁRIA infratora ao 
pagamento de multa correspondente a 3% (três por cento) do valor global proposto, além de outras 
sanções legais cabíveis. 

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

11.5.1 – Na convocação das LICITANTES remanescentes será observada a classificação final da 
sessão originária do Pregão, devendo a(s) convocada(s) apresentar(em) os Documentos de 
Habilitação, conforme Capítulo 7 e subitem 6.1.2. 

11.6 – O disposto no item 11.3 se aplica também às LICITANTES remanescentes convocadas para 
assinar o Contrato, caso o prazo de validade de sua proposta não tenha exaurido. 

CAPÍTULO 12 
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

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

12.1.1 – Assegurar a boa qualidade do objeto fornecido. 

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

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

CAPÍTULO 13 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

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

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

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

c) tumultuar a sessão pública da licitação; 

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO 14 
CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA CONTRATAÇÃO 

As condições de apresentação do faturamento e forma de pagamento estão definidas na Minuta de 
Contrato – Anexo XII. 

CAPÍTULO 15 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente contratação serão providas por recursos próprios consignados 
no orçamento da BHTRANS à Conta Contábil n.º 314.00.16, Centro de Custo 11020, Funcional 
Programática n.º 26.452.060.2567, Natureza de Despesa 33.90.39, Item 29, Fonte 03.07, Subação 
0001, Unidade Orçamentária 2709 e Unidade Administrativa 1100.  

CAPÍTULO 16 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 – É facultado à Pregoeira ou à autoridade superior: 
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a) proceder consultas ou diligências que entender cabíveis, interpretando as normas a favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação; 

b) relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos para fins de habilitação 
e classificação da proponente, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da 
Proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da licitação; 

c) convocar as LICITANTES para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao 
entendimento de suas propostas.   

16.1.1 – O não cumprimento da diligência ensejará a inabilitação da LICITANTE ou a desclassificação 
da proposta comercial. 

16.2 – 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. 

16.3 – A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras durante o 
certame e relevar omissões ou erros formais observados na documentação e proposta comercial, 
desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação. 

16.4 – A BHTRANS poderá prorrogar, por conveniência exclusiva e a qualquer tempo, os prazos 
dispostos no Capítulo 6. 

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

16.6 – Caberá à LICITANTE acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, ficando responsável 
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da não observância de quaisquer mensagens 
emitidas no Sistema ou de sua desconexão. 

16.7 – Os termos dispostos neste Edital e os constantes dos demais Anexos completam-se entre si, 
reportando um instrumento ao outro em caso de dúvidas ou omissões. 

16.8 – Para atender a seus interesses, a BHTRANS reserva-se o direito de alterar quantitativos, sem 
que isto implique alteração dos preços unitários ofertados. 

16.9 – Todos os procedimentos relativos à presente licitação, inclusive quanto aos casos omissos, 
subordinam-se aos princípios e às disposições contidos nas legislações mencionadas no preâmbulo 
deste Edital.  

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

 
 

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2019. 
 
 
 
 

Patrícia Passeli 
Diretora de Finanças e Controle  

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

 
 

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

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

e-mail: bhtrans.cpl@pbh.gov.br 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
1. OBJETO 

Prestação de serviços de instalação e reinstalação de equipamentos, além de manutenção 
preventiva e corretiva dos sistemas de sonorização digital das Estações de Transferência e de 
Integração e das Centrais de Controle Operacional – CCO’s do sistema de transporte público 
BRT/MOVE do município de Belo Horizonte. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 – O Sistema de Sonorização Digital desse certame está instalado nas 4 (quatro) Estações de 
Integração e nas 37 (trinta e sete) Estações de Transferência que atendem o sistema de transporte 
público coletivo por BRT do município de Belo Horizonte, denominado MOVE, por onde transitam 
diariamente cerca de 470.000 (quatrocentas e setenta mil) pessoas por dia. 

2.2 – O Sistema de Sonorização é operado remotamente pela BHTRANS através do Centro de 
Operações – COP da Prefeitura de Belo Horizonte, possibilitando a veiculação de mensagens 
sonoras programadas ou em tempo real nas Estações.  As mensagens possuem cunho informativo, 
operacional e de utilidade pública, atuando como meio efetivo de comunicação em massa aos 
passageiros, bem como ferramenta operacional do sistema MOVE, principalmente em grandes 
eventos e em eventuais intercorrências. 

2.3 – O Sistema é composto em sua maior parte por equipamentos de natureza eletroeletrônica, que 
operam 24 horas por dia que são passíveis de danos decorrente de desgaste dos seus componentes 
e danos elétricos, necessitando de serviço de manutenção corretiva especializado com reparo e 
substituição de equipamentos específicos, exigindo ainda uma manutenção preventiva periódica de 
forma a garantir o perfeito funcionamento de todo o sistema, sem paralizações e garantido o tempo 
de vida útil previsto dos equipamentos pelos fabricantes. 

2.4 – A BHTRANS não possui em seu quadro de funcionários e terceirizados corpo técnico 
especializado na manutenção desse tipo de sistema o que faz necessário a contratação de uma 
empresa especializada para a execução dos serviços. 

2.5 – A modalidade de contratação individualizada resultaria em maior gasto para a BHTRANS e não 
teria agilidade prazo de atendimento adequado para necessidade do sistema. 

3. ESCOPO DA CONTRATAÇÃO 

3.1 – Os serviços compreendem a instalação, reinstalação, manutenção, configuração de softwares, 
substituição de peças, componentes e equipamentos integrantes do Sistema de Sonorização Digital, 
conforme ANS (Acordo de Nível de Serviço) predefinido.  

3.1.1 – Como itens integrantes da prestação de serviço estão inclusos o fornecimento de 
equipamentos, a execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo materiais de 
consumo e o fornecimento de peças e partes, nas condições descritas neste Termo. 

3.2 – As especificações dos equipamentos, acessórios e peças a serem fornecidos em substituição 
em eventuais manutenções nos parques e as tabelas de serviços a serem prestados com o 
fornecimento de materiais, materiais avulsos e demais itens que compõem este documento estão 
listadas no Apêndice II deste Termo.  

3.2.1 – O menu de instalação, fornecimento e reparo de equipamentos e materiais (Grupos 3, 4, 5 e 6 
do Modelo de Proposta Comercial – Anexo V) serão adquiridos sob demanda, respeitando a 
Estimativa de Gastos disposta no subitem 5.1 da Minuta de Contrato – Anexo XII, autorizadas 
previamente pelo Gestor do Contrato através de Ordem de Serviço – OS e laudo técnico, conforme 
descrito a seguir.  

3.2.2 – O Anexo II apresenta o quantitativo detalhado de equipamentos do Sistema de Sonorização 
Digital instalado por Estação e CCO. 



                                                                                                                                                                                                                                                    
 

BHTRANS – PE nº 14/2019 – Anexo I – Termo de Referência – Página 2 de 37 

4. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DIGITAL ATUALMENTE IMPLANTADO NO BRT/MOVE 

4.1 – O Sistema de Sonorização Digital está implantado em 37 (trinta e sete) Estações de 
Transferência, 4 (quatro) Estações de Integração e 2 (dois) CCO’s do sistema BRT/MOVE localizadas 
em diversas regiões do município, conforme tabela abaixo: 

ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA 

CORREDOR ESTAÇÃO 

Avenida 
Vilarinho 

AC-01 – Candelária 
AC-02 – Minas Caixa 
AC-03 – Quadras do Vilarinho 
AC-04 – UPA Venda Nova 

Avenida 
Pedro I 

AC-05 – Cristiano Guimarães 
AC-06 – Planalto 
AC-07 – São João Batista 
AC-08 – Lagoa do Nado 
AC-09 – Montese 
AC-10 – Monte Castelo 

Avenida 
Antônio 
Carlos 

AC-12 – Santa Rosa 
AC-13 – Mineirão 
AC-14 – UFMG 
AC-15 – Liberdade 
AC-16 – Colégio Militar 
AC-17 – São Francisco 
AC-18 – Cachoeirinha 
AC-19 – Américo Vespúcio 
AC-20 – Aparecida 
AC-21 – Operários 
AC-22 – Hospital Belo Horizonte 
AC-23 – IAPI 
AC-24 – Hospital Odilon Behrens 
AC-25 – SENAI 

Avenida 
Cristiano 
Machado 

CM-02 – Minas Shopping 
CM-03 – Ouro Minas 
CM-04 – União 
CM-05 – Ipiranga 
CM-06 – Cidade Nova 
CM-07 – Feira dos Produtores 
CM-08 – São Judas Tadeu 
CM-09 – Sagrada Família 
CM-10 – Silviano Brandão 

Avenida 
Paraná 

PR-02 – Tamoios 
PR-01 – Carijós 

Avenida 
Santos 
Dumont 

PR-02 – São Paulo 

PR-01 – Rio de Janeiro 

 
COD. ESTAÇÕES DE INTEGRAÇÃO 

I01 Estação Estação de São Gabriel 

I02 Estação Pampulha 

I03 Estação Venda Nova 

I04 Estação Vilarinho 

 
COD. CENTROS DE CONTROLES OPERACIONAIS – CCO’S 

C01 COP 

C02 TRANSFÁCIL 
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4.2 – O Apêndice I deste Termo apresenta a lista de endereços das Estações e CCO’s com sistema 
de sonorização digital implantado. 

5. ARQUITETURA DO SISTEMA IMPLANTADO 

Com o objetivo de proporcionar um melhor entendimento da arquitetura do Sistema de Sonorização 
Digital instalado, segue abaixo os quadros resumos do parque de equipamentos com quantitativos e 
diagramas do sistema nas Estações e CCO’s que compõem o sistema BRT/MOVE. 

5.1 – ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DOS CORREDORES ANTÔNIO CARLOS, CRISTIANO 
MACHADO, VILARINHO E PEDRO I 

5.1.1 – A tabela abaixo exibe a relação de equipamentos implantados nos corredores de tráfego das 
avenidas Antônio Carlos, Cristiano Machado, Vilarinho e Pedro I. 

ITEM TIPO DE EQUIPAMENTO MARCA MODELO TOTAL 

1 Sonofletor - Tipo 1 - Preto Bose Freespace DS 16F 426 

2 Amplificador de Áudio – Tipo 1 Biamp VA-2060 37 

3 Microfone de Chamada de Áudio – Tipo 1 Biamp WS-4 37 

4 Microfone de Teto - Preto Beyerdynamic Classis BM33B 118 

5 Módulo de Compensação de Áudio/Ruído Biamp ANC-1 59 

6 Módulo de Monitoramento de Linha Biamp ELD-1 59 

7 Gateway para Comunicação CobraNet Biamp MS-1 5 

5.1.2 – A figura abaixo exibe o diagrama da configuração típica do Sistema de Sonorização Digital do 
BRT/MOVE existente em cada uma das 33 (trinta e três) Estações localizadas nos corredores de 
tráfego citados acima, conforme descrito na Tabela do subitem 5.1.1. 
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5.2 – ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DOS CORREDORES PARANÁ E SANTOS DUMONT 
(ROTOR CENTRAL) 

5.2.1 – A tabela abaixo exibe a relação de equipamentos implantados nos corredores de tráfego das 
avenidas Paraná e Santos Dumont (Rotor Central). 

ITEM TIPO DE EQUIPAMENTO MARCA MODELO TOTAL 

1 Sonofletor – Tipo 2 - Branco Bose Freespace DS 40F 88 

2 Amplificador de Áudio – Tipo 2 Biamp VA-8600 4 

3 Módulo Amplificador (Cartão) Biamp AM600 8 

4 Microfone de Chamada de Áudio – Tipo 1 Biamp WS-4 4 

5 Microfone de Teto - Branco Beyerdynamic Classis BM33W 16 

6 Módulo de Compensação de Áudio/Ruído Biamp ANC-1 8 

7 Módulo de Monitoramento de Linha Biamp ELD-1 8 

8 Gateway para Comunicação CobraNet Biamp MS-1 2 

5.2.2 – A figura abaixo exibe o diagrama da configuração típica do Sistema de Sonorização Digital do 
BRT/MOVE existente em cada uma das 4 (quatro) Estações localizadas nos corredores de tráfego 
citados acima, conforme descrito na Tabela do subitem 5.2.1. 
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5.3 – ESTAÇÕES DE INTEGRAÇÃO 

5.3.1 – A tabela abaixo exibe a relação de equipamentos implantados e previstos nas Estações de 
Integração. 

ITEM TIPO DE EQUIPAMENTO MARCA MODELO TOTAL 

1 Sonofletor – Tipo 1 – Preto ou Branco Bose Freespace DS 16F 25 

3 Sonofletor – Tipo 3 Bose Freespace DS 16SE 2 

4 Corneta  Toa SC 630M 174 

5 Amplificador de Áudio – Tipo 2 Biamp VA-8600 5 

6 Módulo Amplificador (cartão) Biamp AM600 32 

7 Microfone de Chamada de Áudio – Tipo 2 Biamp DS-10 4 

8 Módulo de Monitoramento de Linha Biamp ELD-1 32 

9 Gateway para Comunicação CobraNet Biamp MS-1 4 

10 Microfone de Teto  PREVISTO PREVISTO 64 

11 Módulo de Compensação de Áudio/Ruído PREVISTO PREVISTO 32 

5.3.2 – A figura abaixo exibe o diagrama da configuração típica do Sistema de Sonorização Digital do 
BRT/MOVE existente em cada uma das 4 (quatro) Estações de Integração, conforme descrito na 
Tabela do subitem 5.3.1. 

 

 

Equip. Previstos 
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5.4 – CENTRAL DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) 

5.4.1 – A tabela abaixo exibe a relação de equipamentos e software implantados nas Centrais de 
Controle Operacional. 

ITEM TIPO DE EQUIPAMENTO MARCA MODELO TOTAL 

1 Sonofletor – Tipo 1 - Preto Bose Freespace DS 16F 4 

2 Amplificador de Áudio – Tipo 1 Biamp VA-2060 2 

3 Microfone de Chamada de Áudio – Tipo 2 Biamp DS-10 2 

4 Interface de Entrada de Áudio Biamp VI-6 2 

5 Gateway para Comunicação CobraNet Biamp MS-1 2 

6 
Equipamento para Conversão de Mensagens 
de Texto para Áudio 

Biamp TTS-1 1 

7 
Software de gerenciamento, operação e 
monitoramento remoto do sistema de 
sonorização digital, protocolo CobraNet. 

Biamp VOCIA 2 

5.4.2 – A figura abaixo exibe o diagrama da configuração típica do Sistema de Sonorização Digital do 
BRT/MOVE existente na central de controle operacional, conforme descrito na Tabela do subitem 
5.4.1. 

  

5.4.3 – A BHTRANS reserva-se o direito de rever, sem aviso prévio, o quantitativo de equipamentos 
listados neste Termo. 

6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

6.1 – Entende-se por manutenção a série de procedimentos destinados a restabelecer ou manter o 
ambiente operacional livre de paradas e defeitos, em seu perfeito estado de uso, compreendendo 
inclusive substituições de peças ou equipamentos defeituosos, complementação, instalação ou 
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reinstalação de equipamentos, configurações de softwares de acordo com os manuais e normas 
técnicas específicas para os equipamentos, garantindo a operacionalidade dos sistemas implantados. 

6.2 – Os serviços serão prestados no período de 8 (oito) horas de expediente dos locais onde os 
sistemas estão instalados, no intervalo compreendido de 08h às 17h, de segunda a sexta-feira, o que 
desde já fica estabelecido como sendo período normal de manutenção. 

6.3 – A BHTRANS poderá encaminhar solicitações de atendimento à Contratada fora do período 
normal de manutenção, nos horários de 17h as 08h do dia seguinte, nos sábados, domingos e 
feriados, desde que o número destas solicitações não seja superior a 15% (quinze por cento) do total 
de chamados abertos no mês, sem ônus adicional para a BHTRANS. 

6.4 – O atendimento, solução e reparo definitivo dos chamados para visita técnica, suporte, 
configuração e/ou manutenção corretiva terão os prazos máximos estabelecidos conforme Tabela do 
subitem 14.2, correspondentes aos itens dos Grupos 2 e 3 do Modelo de Proposta Comercial – Anexo 
V. 

6.4.1 – Se houver necessidade de retirada de equipamento danificado para reparo ou substituição, os 
prazos de atendimento solução e reparo definitivo passará a vigorar conforme os prazos máximos 
para fornecimento ou reparo de equipamentos dispostos na Tabela do subitem 14.3, correspondentes 
aos itens dos Grupos 4, 5 e 6 do Modelo de Proposta Comercial – Anexo V, contados da aprovação 
do orçamento pela BHTRANS. 

6.5 – O corpo técnico deverá ser qualificado e especializado para garantir a prestação dos serviços 
técnicos contratados. (ver Declaração de Disponibilidade – Anexo VIII) 

6.6 – Não poderão ser utilizados materiais de reposição improvisados ou peças adaptadas em 
substituição às especificadas pelo fabricante. 

7. EQUIPAMENTO SOBRESSALENTE 

7.1 – A BHTRANS disponibilizará à Contratada, em até 50 (cinquenta) dias após o início do Contrato, 
um lote de equipamentos compatíveis com o Sistema de Sonorização Digital, funcionais e 
devidamente identificado por marca, modelo e número de série para serem utilizados como 
sobressalentes durante a vigência do Contrato. Os equipamentos ficarão sobre a responsabilidade da 
Contratada, devendo devolvê-los ao final do Contrato nas mesmas condições de funcionamento. 

7.2 – Lista de equipamentos com quantitativos a serem disponibilizados pela BHTRANS como 
sobressalente: 

ITEM TIPO DE EQUIPAMENTO MARCA MODELO TOTAL 

2 Amplificador de Áudio – Tipo 1 Biamp VA-2060 5 

2 Amplificador de Áudio – Tipo 2 Biamp VA-8600 2 

3 Módulo Amplificador (Cartão) Biamp AM600 24 

4 Microfone de Chamada de Áudio – Tipo 1 Biamp WS-4 2 

3 Microfone de Chamada de Áudio – Tipo 2 Biamp DS-10 1 

6 Módulo de Compensação de Áudio/Ruído Biamp ANC-1 10 

7 Módulo de Monitoramento de Linha Biamp ELD-1 10 

8 Gateway para Comunicação CobraNet Biamp MS-1 2 

7.2.1 – A BHTRANS reserva-se o direito de alterar itens, quantitativos e especificações dos 
equipamentos da lista conforme necessidade. 

7.3 – A BHTRANS poderá emitir Ordem de Serviço – OS à Contratada para aquisição de 
equipamentos previstos no Modelo de Proposta Comercial – Anexo V, a fim de compor o quantitativo 
previsto de peças sobressalentes. 
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7.4 – A Contratada deverá fazer uso dos equipamentos sobressalentes exclusivamente no 
atendimento de chamados quando verificada a necessidade de substituição temporária de 
equipamentos danificados retirados para reparo ou substituição por novo.  

7.5 – A fim de não comprometer a disponibilidade dos equipamentos sobressalentes, a substituição 
temporária de cada equipamento não poderá exceder o tempo máximo de reparo ou fornecimento 
previsto na Tabela do item 14.3.  

7.6 – ROTINA DE ATENDIMENTO 

A rotina de atendimento com execução das manutenções corretivas e preventivas, somente terá 
início após a emissão da Ordem de Serviço – OS inicial pela BHTRANS.  

8. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

8.1 – MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

8.1.1 – Entende-se por Manutenção Preventiva o conjunto de procedimentos destinados a prevenir a 
ocorrência de defeitos ou mau funcionamento do sistema, conservando-o em perfeito estado de uso e 
funcionamento, de acordo com as normas e recomendações técnicas, bem como necessidades da 
BHTRANS. 

8.1.2 – A Manutenção Preventiva do Sistema de Sonorização Digital do BRT/MOVE deverá ser 
realizada semestralmente, devendo ter valor fixo por evento e por local conforme registrado na 
Proposta Comercial da Contratada, em observância ao saldo remanescente, devendo seguir os 
procedimentos descritos neste item, e de acordo com as prescrições do fabricante dos 
componentes do sistema, de comum acordo com as orientações da BHTRANS. 

8.1.3 – A Proposta Comercial da Contratada conterá o valor fixo por evento de Manutenção 
Preventiva, distinto por tipo de Estação de Transferência, por cada Estação de Integração e por CCO, 
conforme discriminado baixo: 

a) Estação de Transferência Tipo A – Estação de corredores constituído por dois ou três 
módulos (26 Estações).  

b) Estações de Transferência Tipo B – Estação de corredores constituído por um módulo (7 
Estações). 

c) Estações de Transferência Tipo C – Estação do rotor central (4 Estações). 

d) Estação de Integração Vilarinho – I04. 

e) Estação de Integração Venda Nova – I03. 

f) Estação de Integração Pampulha – I02. 

g) Estação de Integração São Gabriel – I01. 

h) Centro de Controle Operacional – CCO (2 CCO’s). 

8.1.4 – A Contratada deverá disponibilizar, em até 15 (quinze) dias após a assinatura do Contrato, 
cronograma de manutenção preventiva conforme periodicidade definida acima, contemplando a data 
prevista para execução da manutenção preventiva para cada Estação e CCO até o final de vigência 
do Contrato. O mesmo deverá passar pela aprovação da BHTRANS. 

8.1.5 – Na realização dos serviços de Manutenção Preventiva deverão ser observados, além dos 
procedimentos listados abaixo, todos os outros necessários para o pleno funcionamento do sistema. 

8.1.6 – Deverão ser executadas pela Contratada as manutenções preventivas do sistema implantado, 
seguindo as orientações técnicas a seguir: 

8.1.6.1 – Amplificadores de Áudio 

a) Limpeza externa e interna; 



                                                                                                                                                                                                                                                   
 

BHTRANS – PE nº 14/2019 – Anexo I – Termo de Referência – Página 9 de 37 

b) Verificação de funcionamento do equipamento e alarmes; 

c) Verificação e limpeza do sistema de arrefecimento dos equipamentos; 

d) Verificação das conexões dos equipamentos; 

e) Verificação das instalações dos equipamentos; 

f) Teste de funcionamento. 

8.1.6.2 – Cornetas e Sonofletores 

a) Limpeza externa; 

b) Ajuste de posicionamento, quando aplicável; 

c) Remoção de pragas urbanas, quando aplicável; 

d) Verificação das conexões dos equipamentos; 

e) Verificação da instalação física (suporte e fiação); 

f) Testes de áudio. 

8.1.6.3 – Equipamento de Conversão de Mensagens de Texto para Áudio 

a) Limpeza externa e interna; 

b) Verificação de funcionamento dos equipamentos; 

c) Verificação e limpeza do sistema de arrefecimento do equipamento; 

d) Verificação das conexões dos equipamentos; 

e) Verificação das instalações dos equipamentos; 

f) Testes de conversão de mensagens de texto para áudio; 

g) Ajustes de parâmetros de configuração, quando aplicável; 

h) Verificação e tratamento de alarmes. 

8.1.6.4 – Gateway para Comunicação CobraNet 

a) Limpeza externa e interna; 

b) Verificação de funcionamento dos equipamentos; 

c) Verificação e limpeza do sistema de arrefecimento dos equipamentos (quando aplicável); 

d) Verificação das conexões dos equipamentos; 

e) Verificação das instalações dos equipamentos; 

f) Testes e configurações básicas de ajustes; 

g) Verificação e tratamento de alarmes. 

8.1.6.5 – Interface de Entrada de Áudio 

a) Limpeza externa e interna; 

b) Verificação de funcionamento dos equipamentos; 

c) Verificação e limpeza do sistema de arrefecimento dos equipamentos (quando aplicável); 

d) Verificação das conexões dos equipamentos; 
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e) Verificação das instalações dos equipamentos; 

f) Testes de inserção de áudio de diversas mídias externas no sistema; 

g) Ajustes de parâmetros de configuração, quando aplicável; 

h) Verificação e tratamento de alarmes. 

8.1.6.6 – Microfones de Chamada de Áudio 

a) Limpeza externa; 

b) Verificação das conexões dos equipamentos; 

c) Verificação da instalação física (suporte e fiação); 

d) Testes de áudio e funcionamento; 

e) Verificação do teclado físico e display; 

f) Verificação e tratamento de alarmes. 

8.1.6.7 – Microfones de Teto 

a) Limpeza externa; 

b) Verificação da instalação física (suporte e fiação); 

c) Verificação e revisão geral das configurações e ajustes necessários; 

d) Teste de sinal. 

8.1.6.8 – Módulo de Compensação de Áudio/Ruído 

a) Limpeza externa; 

b) Verificação das conexões dos equipamentos; 

c) Verificação e revisão geral das configurações e ajustes necessários; 

d) Teste de funcionamento; 

e) Verificação e tratamento de alarmes. 

8.1.6.9 – Módulo de Monitoramento de Linha 

a) Limpeza externa; 

b) Verificação das conexões dos equipamentos; 

c) Verificação e revisão geral das configurações e ajustes necessários; 

d) Verificação e tratamento de alarmes. 

8.1.6.10 – Switch de Rede 

a) Limpeza externa; 

b) Verificação dos conectores ópticos; 

c) Verificação das conexões metálicas; 

d) Verificação da fonte de alimentação; 

e) Organização geral. 

8.1.6.11 – Conexões Elétricas 
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a) Medições de tensões; 

b) Verificação das conexões e cabeamentos elétricos dos equipamentos; 

c) Verificação de elementos de proteção; 

d) Testes de continuidade de circuitos elétricos. 

8.1.6.12 – Conexões Lógicas e das Linhas de Áudio 

a) Verificação das instalações do cabeamento; 

b) Verificação das conexões lógicas e de áudio dos equipamentos; 

c) Verificação de status de configurações diversas dos equipamentos; 

d) Testes de continuidade e qualidade dos enlaces lógicos e de sinal de áudio. 

8.1.6.13 – Racks de Equipamentos 

a) Limpeza geral, inclusive dedetização e desratização; 

b) Verificação de conexões, interfaces, fusíveis, régua de tomadas ou filtros de linha; 

c) Verificação do sistema de refrigeração da sala de equipamentos; 

d) Organização de cabos e demais acessórios em Caixas e Racks de Equipamentos. 

8.1.6.14 – Software de Operação e Monitoramento do Sistema CCO 

a) Verificação, análise e tratamento do log de falhas do sistema incluído o log oriundo da 
compilação do projeto utilizado pela BHTRANS; 

b) Criação e manutenção de backups em mídias externas; 

c) Verificação da configurações e parametrização do sistema e periféricos; 

d) A atualização de versão de software, firmware e service packs deverá ser realizada em um 
prazo máximo de até 30 (trinta) dias após a homologação e publicação pelos fabricantes, 
garantindo a atualização tecnológica de toda a solução. 

8.2 – MANUTENÇÃO CORRETIVA 

8.2.1 – A Manutenção Corretiva será realizada sob demanda, sempre que for realizado chamado 
pela BHTRANS, incluindo a troca de peças, componentes e/ou acessórios, se necessário, e de 
comum acordo com as orientações e demandas da BHTRANS. 

8.2.2 – Entende-se por Manutenção Corretiva a série de procedimentos destinados a diagnosticar e 
corrigir os defeitos de qualquer peça ou componente do sistema, ou deste como um todo. 
Compreende substituições, ajustes mecânicos ou eletrônicos, reparos e mudanças na localização dos 
equipamentos, instalação de novos equipamentos complementares caso seja necessário, bem como 
todos os procedimentos necessários ao restabelecimento ou adequação das boas condições de 
funcionamento, em conformidade com os manuais e normas técnicas específicas dos equipamentos 
dos sistemas.  

8.2.3 – A Manutenção Corretiva inclui a substituição e a instalação de peças e/ou componentes novos 
e originais, quando solicitado pela BHTRANS através de Ordem de Serviço – OS (Apêndice III deste 
Termo), sendo sua realização condicionada à realização de Visita Técnica (item 9 do Modelo de 
Proposta Comercial – Anexo V), onde serão discriminadas as peças e/ou componentes que deverão 
ser substituídos. A substituição e/ou instalação de peças poderá ser aprovada ou recusada pela 
BHTRANS, que o fará em até 5 (cinco) dias úteis. 

8.2.3.1 – Em caso de recusa, a Contratada deverá apresentar solução revisada, ou ainda, as 
contrarrazões que justifiquem as substituições apresentadas. As peças substituídas passarão a ser 
propriedade da BHTRANS, devendo ser entregues por ocasião da conclusão dos serviços. 
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8.2.4 – Os serviços relacionados ao funcionamento do Sistema de Sonorização Digital compreendem 
o conjunto de atividades especializadas e rotinas apropriadas a ele, ajuste de parâmetros de áudio, 
operação do software, gravação e reprodução de mensagens de áudio, realização de backup e outras 
atividades que sejam necessárias para o bom desempenho do sistema.  

8.2.5 – A Manutenção Corretiva poderá ocorrer, basicamente, nas situações listadas abaixo:  

a) Reparo de peças, partes e ou módulos danificados, bem como a substituição nos casos que 
não apresentarem condições de reparos, sejam decorrentes de mau uso, vandalismo, furto, 
desgaste devido ao uso, descargas elétricas e intempéries em geral; 

b) Instalação, desinstalação, complementação, movimentação, substituição e/ou configuração 
de equipamentos integrantes do Sistema de Sonorização Digital (sonofletores, cornetas, 
amplificadores, microfones de teto e de chamadas de áudio, módulos de compensação de 
áudio/ruído, módulos de monitoramento de linha, gateways para comunicação CobraNet) 
além dos equipamentos e softwares instalados nas Centrais de Controle Operacional; 

c) Remoção de Equipamentos, limpeza de infestação de insetos e ou pragas, dedetização e 
remontagem dos equipamentos do Sistema de Sonorização Digital implantado; 

d) Instalação e configuração de redes ethernet (protocolos TCP/IP e COBRANET), entre outros 
tipos de rede de dados utilizados pelo Sistema de Sonorização Digital das Estações ou 
CCO’s; 

e) Back-up em campo, ou laboratório de dados, em Mídia (CD/DVD, PEN DRIVE ou similares), 
caso a intervenção possa comprometer a integridade dos dados gravados; 

f) Identificar problemas nos equipamentos e software que compõem o Sistema de Sonorização 
Digital, encaminhando o diagnóstico para o Gestor do Contrato para solução de problemas; 

g) Levantamento em campo de informações referentes à infraestrutura elétrica e de rede para 
futuras instalações; reparo em instalações elétricas dedicadas ao Sistema de Sonorização 
Digital implantado, contemplando diagnósticos das instalações elétricas, lançamento de 
cabos elétricos e demais serviços necessários ao restabelecimento de funcionalidades do 
sistema; 

h) Reparo em instalações lógicas dedicadas ao Sistema de Sonorização Digital implantado, 
contemplando diagnósticos dos enlaces lógicos (metálicos e ópticos), lançamento de cabos, 
reconexões e demais serviços necessários ao restabelecimento de funcionalidades do 
sistema ou expansão de equipamentos. 

8.3 – Ao final das Manutenções Preventivas ou Corretivas, a Contratada deverá emitir relatórios 
detalhados dos problemas encontrados, das soluções adotadas, das partes envolvidas e demais 
informações pertinentes, realizando o correto preenchimento dos Relatórios de Atendimento Técnicos 
e Laudos Técnicos informando data, hora de início e término do serviço em campo, e número de 
horas empregadas no atendimento, não considerando tempos de deslocamento e/ou de paralização. 

8.3.1 – A informação de hora de início e término do serviço em campo registradas no relatório 
deverá, sempre que possível, receber visto da pessoa designada pela BHTRANS para 
acompanhamento dos serviços executados pela Contratada no local, podendo, ainda, ser apurado 
pelas gravações do sistema vídeo monitoramento das Estações. 

8.4 – Em caso da descontinuidade da fabricação de peças, partes ou mesmo do equipamento a ser 
substituído, deverá ser comprovado através de comunicado emitido pelo fabricante. Sendo aceita a 
substituição do item por outro que esteja em conformidade técnica semelhante ao equipamento 
danificado, em observância ao valor do item registrado neste certame. 

9. NORMAS DE EXECUÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO 
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9.1 – Para execução das atividades de instalação, a Contratada deverá seguir as orientações para 
execução do objeto e orientações de segurança do trabalho, conforme listado abaixo: 

a) Responsabilizar-se pelo fornecimento e segurança do ferramental de instalação e 
equipamentos de testes; 

b) Fornecer relação do pessoal que permanecerá nos locais onde serão executadas as 
atividades de instalação; 

c) Executar as atividades de instalação, obrigatoriamente, de forma a não afetar os serviços em 
funcionamento nos locais de instalação, garantindo a continuidade desses serviços aos seus 
usuários; 

d) Planejar e acordar com antecedência junto à BHTRANS, possíveis interrupções de outros 
serviços ou equipamentos, em decorrência da execução das atividades de instalação; 

e) Manter seus funcionários devidamente identificados através de crachás, uniformizados e 
utilizando equipamentos de segurança durante a execução das atividades de instalação; 

f) Aprovar previamente, junto à BHTRANS, quaisquer alterações ocorridas durante a execução 
das atividades de instalação; 

g) Apresentar todas as informações solicitadas pela BHTRANS com relação ao processo de 
instalação e operação, de modo a garantir a integridade dos equipamentos e materiais 
fornecidos; 

h) Responder, integralmente, por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos causados à BHTRANS 
ou a terceiros, tendo como agente a Contratada, diretamente ou por seus prepostos, em 
decorrência do contrato, não reduzindo ou excluindo sua responsabilidade pelo fato da 
execução do contrato estar sendo fiscalizada ou acompanhada pela BHTRANS; 

i) Reparar, de imediato, qualquer dano causado pela Contratada ou seus prepostos, seja por 
imperícia, acidente ou negligência; 

j) Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes de trabalho, sendo vítimas seus empregados ou prepostos, ocorridos 
no desempenho de atividades relativas à execução do objeto, ainda que fora dos locais onde 
as atividades de instalação serão realizadas; 

k) A Contratada deverá zelar pela integridade física de seus funcionários e dos usuários dos 
locais onde as atividades de instalação serão realizadas; 

l) Todos os locais nos quais serão executados serviços de instalação deverão ser sinalizados 
previamente, com cones e fitas zebradas; 

m) Em vias urbanas com alto índice de tráfego de veículos e pessoas, a Contratada deverá 
atentar para os riscos, realizando sinalização através de cones e fitas zebras ou mesmo 
através de funcionário, prevenindo e sinalizando as intervenções e ou obstruções causadas 
pela obra; 

n) A Contratada deverá informar à BHTRANS e solicitar ao órgão de trânsito competente, 
interdição de vias públicas para realização das atividades, executando as atividades nas 
datas e prazos previamente autorizados; 

o) Os funcionários da Contratada deverão respeitar as regras e procedimentos dos locais onde 
as atividades serão realizadas, zelando para que os trabalhos transcorram na mais perfeita 
ordem, causando o mínimo de inconvenientes e reportando-se sempre à BHTRANS em caso 
de dúvidas ou problemas; 

p) A área de segurança do trabalho, da Contratada, deverá acompanhar as atividades de 
instalação, analisando e apontando eventuais riscos através de APR (Análise Preliminar de 
Riscos) e criando rotinas de trabalho com a respectiva APT (Análise Preliminar de Tarefas), 
de forma a identificar e minimizar riscos para os profissionais envolvidos e para terceiros. 
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9.2 – Para controle e fiscalização, os documentos elaborados pela área de segurança do trabalho da 
Contratada (APR, APT, dentre outros) deverão estar disponíveis no local da obra e poderão ser 
vistoriados a qualquer momento pela BHTRANS. 

10. LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

As atividades de manutenção preventiva e corretiva serão executadas dentro do município de Belo 
Horizonte, nas Estações do sistema BRT/MOVE, órgãos da prefeitura e nas Centrais de Controle 
Operacional – CCO, onde estiverem instalados equipamentos e componentes do Sistema de 
Sonorização Digital, objeto desta contratação. 

11. SERVIÇOS COM MATERIAIS APLICADOS 

11.1 – A Contratada assumirá a responsabilidade e o ônus pelo fornecimento de todos os materiais 
de consumo e ferramental necessários à limpeza, conservação e manutenção dos equipamentos 
listados neste Termo. 

11.2 – Entende-se por “Materiais de Consumo” os materiais e ferramental necessários à realização 
das Manutenções Preventiva e Corretiva dos Sistemas de Sonorização Digital, recomendados pelo 
fabricante, necessários para o pleno funcionamento do sistema em questão. 

11.3 – Os serviços com aplicação de materiais, Tabela 3 do Apêndice II deste Termo, deverão ser 
utilizados para complementação de equipamentos do sistema ou reposição de materiais/peças que 
apresentarem problemas devido a desgaste por uso continuado, defeito com necessidade de 
imediata reposição sob risco de paralisação de sistema, danos causados por eventos da natureza ou 
por vandalismo. 

11.4 – A Contratada deverá submeter ao conhecimento da BHTRANS a lista de serviços a serem 
realizados em virtude de um chamado, contemplando inclusive a quantidade de horas necessárias 
para a solução do problema, incluindo os equipamentos e materiais a serem substituídos ou 
reparados. Caberá à BHTRANS a aprovação ou a recusa da lista de serviços a serem realizados para 
solução do chamado, devendo a Contratada revisar a lista em virtude das solicitações devidamente 
justificadas pela BHTRANS. 

11.5 – Para a realização dos serviços descritos no item 8 e subitens, será necessário o fornecimento 
de materiais para sua execução, excetuando-se itens específicos como racks e mobiliário que serão 
analisados caso a caso.  

12. FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS 

12.1 – A Contratada, por ocasião da execução do objeto do Contrato, seja para manutenção 
preventiva ou manutenção corretiva, deverá, sempre que necessário, fornecer e substituir 
equipamentos defeituosos e sem condições de reparo, seja em função do desgaste natural 
decorrente de utilização, mau uso, vandalismo, furto ou defeitos técnicos. Para isso deverão ser 
emitidos laudos técnicos assinados pelo responsável técnico da Contratada ou fabricante 
acompanhados do equipamento defeituoso, sendo encaminhados para análise por parte da equipe 
técnica da BHTRANS. 

12.1.1 – A Contratada também deverá fornecer e instalar equipamentos e materiais avulsos sempre 
que solicitado pela BHTRANS através de Autorização de Fornecimento com a finalidade de compor o 
estoque sobressalente ou em casos de nova instalação, expansão ou complementação do Sistema 
de Sonorização Digital instalado. 

12.2 – O fornecimento e substituição deverão ocorrer no prazo máximo definido no subitem 14.3, 
podendo esse prazo ser prorrogado a critério da BHTRANS, desde que devidamente justificado pela 
Contratada e cabendo ainda fornecer um equipamento provisório pelo tempo que for necessário e 
sem ônus adicional. 

12.2.1 – Não poderão ser utilizados no caso acima equipamentos provenientes do Estoque de 
Sobressalentes cedido pela BHTRANS. 
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12.3 – Para a substituição de peças e equipamentos defeituosos, deverão ser utilizados pela 
Contratada equipamentos com as especificações definidas nas Tabelas 5 e 6 do Apêndice II deste 
Termo. Os equipamentos deverão ser compatíveis com o Sistema de Sonorização Digital instalado, 
mantendo o mesmo padrão de funcionamento e funcionalidades, devendo, ainda, ser apresentados 
previamente à BHTRANS para aprovação do fornecimento. 

12.4 – O Apêndice II deste Termo apresenta as especificações técnicas mínimas para fornecimento 
dos itens que compõe o Modelo de Proposta Comercial – Anexo V a serem fornecidos em Contrato, 
sob demanda e autorização prévia da BHTRANS.  

12.4.1 – É importante ressaltar que os Grupos 3, 4, 5 e 6 do Modelo de Proposta Comercial – Anexo 
V tratam de uma referência de peças e equipamentos com possibilidade de fornecimento, sendo 
analisado cada caso.  

12.5 – Havendo necessidade de reposição de peças e/ou componentes não previstos no Apêndice II 
deste Termo e/ou que ultrapassar o saldo de gasto previsto, a BHTRANS efetuará a aquisição dos 
mesmos através de processo de compra específico, nos moldes exigidos pela legislação vigente. 

12.6 – Caso haja reincidência de um mesmo problema por mais de 3 (três) vezes, em um intervalo 
inferior a 90 (noventa) dias, em equipamento, cabeamento, componente ou peça fornecida pela 
Contratada, o mesmo deverá ser obrigatoriamente substituído por um novo, sem nenhum ônus para a 
BHTRANS. 

12.7 – Todas as peças, componentes e materiais porventura substituídos deverão ser entregues pela 
Contratada ao Gestor do Contrato, para que seja realizada baixa patrimonial e descarte. 

13. GESTÃO DE CHAMADOS E SERVIÇOS 

13.1 – A Contratada deverá apresentar ao Gestor do Contrato, por escrito e em meio digital, 
juntamente com a Nota Fiscal/Fatura dos Serviços, o Relatório Mensal assinado pelo técnico 
responsável pela condução dos serviços. 

13.2 – Deverão constar deste Relatório Mensal o descritivo das ocorrências e das rotinas de 
Manutenção Preventiva e Corretiva realizadas, informações sobre índices anormais de falhas em 
peças, equipamentos ou materiais, a análise de ocorrências extra-rotina e eventuais sugestões, com 
vistas a maximizar a eficiência e a confiabilidade na operação do Sistema de Sonorização Digital. 

14. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – ANS 

14.1 – Os prazos de atendimento de serviço de manutenção preventiva, relacionados no Grupo 1 
do Modelo de Proposta Comercial – Anexo V, deverão obedecer ao cronograma acertado 
previamente conforme subitem 8.1.4, podendo ser realizado em até 7 (sete) dias corridos anterior ou 
posterior a data prevista no cronograma. 

14.2 – Os prazos de atendimento, que correspondem ao tempo máximo, a partir da abertura do 
chamado para atendimento e resolução do chamado, relacionados à visita técnica, aos 
atendimentos de manutenção corretiva, suporte, instalação e configuração (itens do Grupo 2 
do Modelo de Proposta Comercial – Anexo V), são definidos conforme tabela abaixo. 

ANS PARA ATENDIMENTO  

NÍVEL  DESCRIÇÃO 

PRAZO DE ATENDIMENTO 
(HORAS CORRIDAS, NÃO 

INCLUI FINAIS DE SEMANA 
E FERIADOS) 

Informacional Suporte e esclarecimento de dúvidas ou similar. 24 horas 

Normal Sistema funciona sem impacto à operação. 120 horas 

Alerta 
Sistema opera com degradação de 
desempenho. 

96 horas 

Severo Sistema opera com paralisação parcial. 72 horas 

Crítico Paralisação total do Sistema. 48 horas 
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14.2.1 – A BHTRANS informará na abertura da Ordem de Serviço – OS o nível ANS que se enquadra 
à demanda. 

14.3 – Os prazos para Serviços de Instalação com Fornecimento de Materiais, Fornecimento e 
Reparo de Equipamentos, bem como o de Materiais Complementares serão os seguintes: 

ANS PARA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO OU REPARO DE EQUIPAMENTOS / 
MATERIAIS 

ITEM DESCRIÇÃO 
PRAZO 
(DIAS 

CORRIDOS) 

1 
SERVIÇO de Instalação com Fornecimento de Material (itens do 
Grupo 3 do Modelo de Proposta Comercial – Anexo V). 

7 

2 
FORNECIMENTO de Microfone embutido, sonofletores e cornetas 
(itens 34 ao 37 do Modelo de Proposta Comercial – Anexo V, Grupo 
5). 

10 

3 
FORNECIMENTO de Equipamentos do Sistema de Sonorização 
Digital COBRANET (itens 37 ao 48 do Modelo de Proposta 
Comercial – Anexo V, Grupo 5). 

50 

4 
FORNECIMENTO de materiais complementares (Grupo 6 do 
Modelo de Proposta Comercial – Anexo V). 

7 

5 
REPARO de sonofletores e cornetas (item 33 do Modelo de 
Proposta Comercial – Anexo V, Grupo 4). 

10 

6 
REPARO de Equipamentos do sistema de sonorização 
COBRANET (item 32 do Modelo de Proposta Comercial – Anexo V, 
Grupo 4). 

20 

14.3.1 – Durante a execução do Serviço de Instalação com Material, Reparo ou Fornecimento de 
equipamentos, o tempo de atendimento da OS que gerou a demanda ficará suspenso. 

15. METODOLOGIA DE MEDIÇÃO 

15.1 – As medições de serviços, bem como a de fornecimento de equipamentos e materiais, 
ocorrerão mensalmente e serão aplicados aos valores dos itens executados os descontos conforme 
atendimento ao ANS, item 14, seguindo a metodologia de cálculo e coeficientes estabelecidos nos 
indicadores de desempenho detalhados a seguir: 

MECANISMO DE CÁLCULO: 

 

a) Valor de cada item executado dos Grupos 3, 4, 5 e 6 do Modelo de Proposta Comercial – 
Anexo V, considerando o ANS, será calculado individualmente conforme a equação: 
 

VCi= Vi * Xn 

 

b) Valor a medir no período será o somatório de todos os serviços prestados, mais o 
somatório de itens fornecidos, considerando em ambos o atendimento ao ANS: 

𝑽𝑴 =∑𝑽𝑪𝒊 

onde: 

Xn    = coeficiente de desconto conforme nível de serviço correspondente (ver quadros 

abaixo); 

Vi       = Valor do item executado conforme Proposta Comercial da Contratada; 

VCi   = valor do item executado considerado o atendimento ao ANS; 

VM = valor efetivo a medir no período. 

INDICADOR Nº 1 – Coeficiente X1 - Prazo de atendimento, subitem 14.2. 

Finalidade: Conclusão do atendimento de visita técnica, bem como manutenção corretiva, suporte 

ou configuração dentro do prazo definido. 
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Metas a cumprir: Concluir o atendimento e resolução do chamado conforme prazos definidos no 

ANS DE SERVIÇO, subitem 14.2. 

Forma de acompanhamento: através do registro da abertura e fechamento dos chamados ou 

ordem de serviço. 

Periodicidade: Mensal. 

Início de Vigência: 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato. 

Critério de Medição: Tempo (T), em horas, decorrido entre a abertura do chamado pela BHTRANS 

e o fechamento do atendimento pela Contratada no local.  

Demais Variáveis: Tempo de atendimento previsto para cada nível de serviço (Tanss), previsto no 

ANS DE SERVIÇO. 

Cada ocorrência será registrada e valorada individualmente. 

Coeficiente de desconto, X1: 

T ≤ Tanss → X = 1 

Tanss < T ≤ (1,5 x Tanss) → X1 = 0,85 

(1,5 x Tanss) < T ≤ (3 x Tanss) → X1 = 0,65 

T > (3 x Tanss) → X1 = 0,5         

INDICADOR Nº 2 – Coeficiente X2 - Prazo para Fornecimento, Reparo ou Instalação de 

Equipamentos / Materiais, subitem 14.3. 

Finalidade: Cumprimento do prazo contratual para itens do Modelo de Proposta Comercial – Anexo 

V relativos a fornecimento, reparo ou instalação de equipamentos/Materiais. 

Metas a cumprir: Executar Serviço de Instalação de Materiais, bem como o de fornecer e reparar 

equipamentos conforme prazos definidos no ANS PARA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO OU 

REPARO DE EQUIPAMENTOS / MATERIAIS, subitem 14.3. 

Forma de acompanhamento: através do registro da abertura e fechamento dos chamados ou 

ordem de serviço. 

Periodicidade: Mensal. 

Início de Vigência: 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato. 

Critério de Medição: Dias (D) transcorridos, contados da emissão da autorização de fornecimento 

de equipamentos/materiais ou autorização de reparo pela BHTRANS até a data de fechamento do 

chamado que originou a demanda pela Contratada. 

Demais variáveis: Dias (Dansf) previsto para fornecimento e reparo conforme o item do ANS PARA 

INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO OU REPARO DE EQUIPAMENTOS / MATERIAIS. 

Cada ocorrência será registrada e valorada individualmente. 

Coeficiente de desconto, X2: 

D ≤ Dansf → X = 1 

Dansf < D ≤ (1,5 x Dansf) → X2 = 0,85 

(1,5 x Dansf) < D ≤ (2 x Dansf) → X2 = 0,65 

D > (2 x Dansf) → X2 = 0,50 

INDICADOR Nº 3 – Coeficiente X3 - Prazo para execução da manutenção preventiva, 

conforme subitem 14.1. 

Finalidade: Realização da manutenção preventiva conforme cronograma definido, subitem 8.1.4. 

Metas a cumprir: realizar a manutenção semestral conforme cronograma definido, podendo ocorrer 

em até 7 (sete) dias anterior ou posterior a data do cronograma. 

Forma de acompanhamento: Através do cumprimento efetivo do cronograma apresentado pela 

Contratada. 

Periodicidade: Mensal. 

Início de Vigência: 15 (quinze) dias após a assinatura do Contrato. 

Critério de Medição: Dias (D) transcorridos, contados da data prevista para execução da preventiva 

até a data efetivamente executada. Cada ocorrência será registrada e valorada individualmente. 

Coeficiente de desconto, X3: 
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D ≤ 7 → X3 = 1 

7 < D ≤ 14 → X4 = 0,85 

14 < D ≤ 21 → X4 = 0,65 

D > 21 → X4 = 0,50 

15.2 – O descumprimento superior a 3 (três) vezes a qualquer um dos prazos nominais previstos 
neste Termo será considerado como inexecução parcial do Contrato e sujeitará a Contratada às 
sanções administrativas previstas no Contrato, além dos descontos já previstos no ANS. 

15.2.1 – A reincidência na falta acima será considerada como inexecução total do Contrato e sujeitará 
a Contratada à correspondente sanção administrativa, sendo motivo para rescisão contratual. 

15.3 – A ocorrência de fatores fora do controle da Contratada que possam interferir no atendimento 
das metas deverá ser imediata e formalmente comunicada à BHTRANS. 

16. PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS 

16.1 – A Contratada deverá prestar garantia de:  

a) 3 (três) meses para serviços, materiais de infraestrutura fornecidos e reparo de 
equipamentos; 

b) 24 (vinte e quatro) meses para equipamentos COBRANET novos fornecidos; 

c) 12 (doze) meses para demais equipamentos. 

16.2 – Durante o período de garantia, a correção do serviço deverá observar os prazos previstos no 
item 14, sendo possível a alteração do nível do chamado. 

17. MOBILIZAÇÃO 

O prazo para mobilização e início da execução dos serviços será de, no máximo, 20 (vinte) dias, 
contados a partir da datada de assinatura do Contrato. 

18. MATRIZ DE RISCO 

ITEM NATUREZA 
DESCRIÇÃO DO 

RISCO 
CONSEQUÊNCIA RESPONSABILIDADE 

1 OPERACIONAL 

Ocorrência de 
acidente de 

trabalho durante a 
prestação do 

serviço. 

Impacto negativo na 
imagem da 
BHTRANS. 

Paralisação do 
serviço. 

Contratada 

2 OPERACIONAL 

Falência da 
Contratada durante 

a vigência do 
Contrato. 

A BHTRANS não ter 
o serviço prestado. 

Interrupção do 
serviço. 

Contratada 

3 OPERACIONAL 

Identificação de 
serviço adicional 

em razão de caso 
fortuito ou força 

maior. 

Limitação na 
prestação do serviço. 

BHTRANS 

4 OPERACIONAL 

Atraso na entrega 
devido a problemas 
na importação ou 
disponibilidade da 

peça. 

Limitação na 
prestação do serviço, 
atraso na execução 

do Contrato. 

Contratada 

5 OPERACIONAL 

Entrega de peça 
diferente do 

especificado neste 
Termo de 

Atraso na instalação 
e operação do 
equipamento, 
desgaste no 

Contratada 
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Referência. relacionamento com 
fornecedor. 

6 OPERACIONAL 

Contratada não 
possuir 

disponibilidade para 
início da execução 

dos serviços no 
prazo determinado 

neste Termo. 

Elevadores / escadas 
rolantes paradas por 
falta de manutenção. 

Contratada 

7 OPERACIONAL 

Contratada 
responsabilizar a 
BHTRANS pelos 
custos indiretos 
para a prestação 

dos serviços (mão 
de obra, transporte, 

etc.) 

Desgaste no 
relacionamento com 

fornecedor, não 
pagamento de 

valores cobrados 
indevidamente, 

acionamento judicial. 

Contratada 

8 OPERACIONAL 

Problemas de 
compatibilidade 

entre a peça 
utilizada e o 

equipamento. 

Limitação ou 
paralisação na 

prestação do serviço. 
Contratada 

9 OPERACIONAL 

Configuração 
inadequada do 
equipamento, 

causando 
indisponibilidade 

dos serviços. 

Paralisação na 
prestação do serviço, 

desgaste no 
relacionamento com 

o fornecedor. 

Contratada 

10 OPERACIONAL 

Paralização do 
equipamento para 

manutenção ou 
troca de peça 

defeituosa, 
causando 

interrupção dos 
serviços. 

Interrupção dos 
serviços. 

Contratada 

11 OPERACIONAL 

Funcionário 
responsável pela 

instalação e suporte 
técnico não ser 
suficientemente 

capacitado. 

Atraso na solução de 
problemas e 
incidentes, 

interrupção dos 
serviços. 

Contratada 

12 OPERACIONAL 

Contratada não 
priorizar 

adequadamente os 
chamados abertos 
pela BHTRANS. 

Atraso na solução de 
problemas e 
incidentes, 

interrupção dos 
serviços. 

Contratada 

13 OPERACIONAL 

BHTRANS não 
conseguir entrar em 

contato com o 
suporte técnico 

quando necessário. 

Atraso na solução de 
problemas e 
incidentes, 

interrupção dos 
serviços. 

Contratada 

14 OPERACIONAL 

Recusa da 
Contratada em 
realizar algum 

procedimento de 
manutenção ou 

Atraso na solução de 
problemas e 
incidentes, 

interrupção dos 
serviços. Exigência 

Contratada 
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troca de peças, 
alegando ausência 

de previsão em 
Contrato. 

de execução 
contratual, tendo em 
vista que há previsão 
contratual para todo 
tipo de manutenção 

preventiva e 
corretiva. 

15 OPERACIONAL 

Dolo, imperícia ou 
mau uso dos 

equipamentos por 
parte da BHTRANS 

ou dos usuários, 
gerando 

necessidade de 
manutenção dos 

mesmos. 

Dano temporário ao 
equipamento, custo 
de troca de peças, 

indisponibilidade dos 
serviços. 

BHTRANS 

16 OPERACIONAL 

Risco de incêndio, 
enchente ou 

desastre natural no 
local de prestação 

dos serviços. 

Dano temporário ou 
permanente ao 

equipamento, custo 
de troca de peças ou 

do equipamento, 
indisponibilidade dos 

serviços. 

BHTRANS 

17 OPERACIONAL 

Risco de queima do 
equipamento devido 

à sobrecarga 
elétrica. 

Dano temporário ou 
permanente ao 

equipamento, custo 
de troca de peças ou 

do equipamento, 
indisponibilidade dos 

serviços. 

BHTRANS 

19. SUBCONTRATAÇÃO 

Não é permitida a subcontratação para a execução de nenhum dos serviços que compõe o presente 
Termo de Referência. 

20. DEMAIS CONDIÇÕES 

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

 
TABELA 1: LISTA DE ENDEREÇOS E TIPOS DE ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL 
COM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DIGITAL IMPLANTADO 
 

Corredor Estação Endereço Tipo 

V
il
a

ri
n

h
o

 AC-01 Candelária Av. Vilarinho, nº 2800 A 

AC-02 Minas Caixa Av. Vilarinho, nº 2170 A 

AC-03 Quadras do Vilarinho Av. Vilarinho, nº 1400 A 

AC-04 UPA Venda Nova Av. Vilarinho, nº 1070 A 

P
e
d

ro
 I

 

AC-05 Cristiano Guimarães Av. Pedro I, nº2950 B 

AC-06 Planalto Av. Pedro I, nº 2700 B 

AC-07 São João Batista Av. Pedro I, nº 2230 B 

AC-08 Lagoa do Nado Av. Pedro I, nº 1800 B 

AC-09 Montese Av. Pedro I, nº 1270 B 

AC-10 Monte Castelo Av. Pedro I, nº 700 B 

A
n

tô
n

io
 C

a
rl

o
s

 

AC-12 Santa Rosa Av. Antônio Carlos, nº 8400 A 

AC-13 Mineirão Av. Antônio Carlos, nº 7452 A 

AC-14 UFMG Av. Antônio Carlos, nº 6700 A 

AC-15 Liberdade Av. Antônio Carlos, nº 6290 A 

AC-16 Colégio Militar Av. Antônio Carlos, nº 4060 A 

AC-17 São Francisco Av. Antônio Carlos, nº 3730 A 

AC-18 Cachoeirinha Av. Antônio Carlos, nº 3640 A 

AC-19 Américo Vespúcio Av. Antônio Carlos, nº 3100 B 

AC-20 Aparecida Av. Antônio Carlos, nº 2650 A 

AC-21 Operários Av. Antônio Carlos, nº 1980 A 

AC-22 Hospital Belo Horizonte Av. Antônio Carlos, nº 1560 A 

AC-23 IAPI Av. Antônio Carlos, nº 1980 A 

AC-24 Hospital Odilon Behrens Av. Antônio Carlos, nº 1200 A 

AC-25 SENAI Av. Antônio Carlos, nº 580 A 

 

C
ri

s
ti

a
n

o
 M

a
c
h

a
d

o
 

CM-02 Minas Shopping Av. Cristiano Machado, nº 4800 A 

CM-03 Ouro Minas Av. Cristiano Machado, nº 3430 A 

CM-04 União Av. Cristiano Machado, nº 2842 A 

CM-05 Ipiranga Av. Cristiano Machado, nº 2640 A 

CM-06 Cidade Nova Av. Cristiano Machado, nº 2300 A 

CM-07 Feira dos Produtores Av. Cristiano Machado, nº 1840 A 

CM-08 São Judas Tadeu Av. Cristiano Machado, nº 1404 A 

CM-09 Sagrada Família Av. Cristiano Machado, nº 1240 A 
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CM-10 Silviano Brandão Av. Cristiano Machado, nº 550 A 

P
a
ra

n
á
 /
 

S
a
n

to
s
 

D
u

m
o

n
t 

SD-1 - Rio de Janeiro Av. Santos Dumont, nº 480 C 

SD-2 São Paulo Av. Santos Dumont, nº 600 C 

PR-1 Carijós Av. Paraná, nº 160 C 

PR-2 Tamoios Av. Paraná, nº 300 C 

Subtotal 

Tipo A – Estação de corredores com dois ou três módulos. 26 

Tipo B – Estação de corredores constituído com um módulo. 7 

Tipo C – Estação do rotor central. 4 

Total de Estações de Transferência Municipal 37 

 
TABELA 2: LISTA DE ENDEREÇOS DAS ESTAÇÕES DE INTEGRAÇÃO MUNICIPAL COM 
SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DIGITAL IMPLANTADO: 
 

N.º Estação Localização (Endereço) 

I01 São Gabriel 
Av. Cristiano Machado, 5600 – São Gabriel 

I02 Pampulha 
Av. Portugal, 3700 – Itapoã 

I03 Venda Nova 
Rua Padre Pedro Pinto, 2277 – Venda Nova 

I04 Vilarinho 
Av. Vilarinho, 36 – Vila Clóris 

 
TABELA 3: LISTA DE ENDEREÇOS DAS CENTRAIS DE CONTROLE OPERACIONAL 
MUNICIPAL COM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DIGITAL IMPLANTADO: 
 

N.º CCO Localização (Endereço) 

C01 COP 
Av. Engenheiro Carlos Goulart, 900 - Buritis 

C02 TRANSFÁCIL 
R. Aquiles Lobo, 504 - Floresta 
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APÊNDICE II 

 
TABELA 1: DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

Caberá à GEAMP a fiscalização e vistoria técnica dos serviços prestados, da qualidade dos materiais 
e da conformidade na execução destes. Em situações onde ocorram irregularidades, a Contratada 
deverá providenciar as adequações necessárias para aceite técnico dos serviços prestados, ou troca 
dos materiais em desconformidade apontados pela GEAMP. 

A tabela a seguir descreve os serviços de manutenção preventiva, por evento, ao Sistema de 
Sonorização Digital, contemplando a execução dos serviços com fornecimento de ferramental e 
materiais de insumo inclusos: 

ITEM DESCRIÇÃO UN. 

1 

Serviço de manutenção preventiva em Estação de Transferência – Tipo A: 
Realização de manutenção preventiva por evento em todo o sistema de 
sonorização de uma Estação de Transferência tipo A, conforme item 8.1 e 
subitens do Termo de Referência, incluso equipe técnica composta por no 
mínimo um técnico e um auxiliar em sistema de sonorização digital, 
ferramental, equipamentos e insumos necessários para o serviço. 

un. 

2 

Serviço de manutenção preventiva em Estação de Transferência – Tipo B: 
Realização de manutenção preventiva por evento em todo o sistema de 
sonorização de uma Estação de Transferência Tipo B, conforme item 8.1 e 
subitens do Termo de Referência, incluso equipe técnica composta por no 
mínimo um técnico e um auxiliar em sistema de sonorização digital, 
ferramental, equipamentos e insumos necessários para o serviço. 

un. 

3 

Serviço de manutenção preventiva em Estação de Transferência – Tipo C: 
Realização de manutenção preventiva por evento em todo o sistema de 
sonorização de uma Estação de Transferência Tipo C, conforme item 8.1 e 
subitens do Termo de Referência, incluso equipe técnica composta por no 
mínimo um técnico e um auxiliar em sistema de sonorização digital, 
ferramental, equipamentos e insumos necessários para o serviço. 

un. 

4 

Serviço de manutenção preventiva na Estação de Integração I01 – SÃO 
GABRIEL: 
Realização de manutenção preventiva por evento em todo o sistema de 
sonorização da Estação São Gabriel, conforme item 8.1 e subitens do Termo 
de Referência, incluso equipe técnica composta por no mínimo um técnico e 
um auxiliar em sistema de sonorização digital, ferramental, equipamentos e 
insumos necessários para o serviço. 

un. 

5 

Serviço de manutenção preventiva na Estação de Integração I02 – 
PAMPULHA: 
Realização de manutenção preventiva por evento em todo o sistema de 
sonorização da Estação Pampulha, conforme item 8.1 e subitens do Termo de 
Referência, incluso equipe técnica composta por no mínimo um técnico e um 
auxiliar em sistema de sonorização digital, ferramental, equipamentos e 
insumos necessários para o serviço. 

un. 

6 

Serviço de manutenção preventiva na Estação de Integração I03 – VENDA 
NOVA: 
Realização de manutenção preventiva por evento em todo o sistema de 
sonorização da Estação Venda Nova, conforme item 8.1 e subitens do Termo 
de Referência, incluso equipe técnica composta por no mínimo um técnico e 
um auxiliar em sistema de sonorização digital, ferramental, equipamentos e 
insumos necessários para o serviço. 

un. 

7 
Serviço de manutenção preventiva na Estação de Integração I04 – 
VILARINHO: 
Realização de manutenção preventiva por evento em todo o sistema de 

un. 
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ITEM DESCRIÇÃO UN. 

sonorização da Estação Vilarinho, conforme item 8.1 e subitens do Termo de 
Referência, incluso equipe técnica composta por no mínimo um técnico e um 
auxiliar em sistema de sonorização digital, ferramental, equipamentos e 
insumos necessários para o serviço. 

8 

Serviço de manutenção preventiva em CCO – Centro de Controle 
Operacional: 
Realização de manutenção preventiva por evento em todo o sistema de 
sonorização de um CCO, conforme item 8.1 e subitens do Termo de 
Referência, composto por no mínimo um técnico especializado em sistema de 
sonorização digital, ferramental, equipamentos e insumos necessários para o 
serviço. 

un. 

 

TABELA 2: DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE CHAMADOS 

Caberá à GEAMP a fiscalização e vistoria técnica dos serviços prestados, da qualidade dos materiais 
e da conformidade na execução destes. Em situações onde ocorram irregularidades, a Contratada 
deverá providenciar as adequações necessárias para aceite técnico dos serviços prestados, ou troca 
dos materiais em desconformidade apontados pela GEAMP. 

A tabela a seguir descreve os serviços destinados a atendimento de chamados de visita técnica, bem 
como de manutenção corretiva, suporte e configuração do Sistema de Sonorização Digital, 
contemplando a execução dos serviços com fornecimento de ferramental e insumos: 

ITEM DESCRIÇÃO UN. 

1 

Atendimento de Visita Técnica: 
Visita técnica de 1 (um) técnico em Sonorização Digital com duração de até   
1 hora, para verificação de problemas relativos à instabilidade, verificação de 
desligamento ou desconexões, levantamentos diversos para composição de 
orçamento, soluções de reinstalação de software, configuração de software, 
ajuste de áudio e compensação de ruído, troca de fonte de alimentação, 
verificação de conectividade, e serviços correlacionados no item 8.2 e 
subitens do Termo de Referência – Anexo I, sendo atividades compatíveis 
com o tempo de duração da visita, incluso deslocamento, ferramental e 
insumos necessários. 

un. 

2 

Atendimento de Manutenção Corretiva, Instalação, Suporte e 
Configuração: 
Atendimento excedente à primeira hora (visita técnica), com duração de até 4 
(quatro) horas e equipe composta por, no mínimo, 1 (um) técnico em 
Sonorização Digital e 1 (um) auxiliar para soluções técnicas de média a alta 
complexidade, sendo: configurações ou reconfigurações do software do 
Sistema de Sonorização Digital, configurações de equipamentos na rede, 
análise e soluções de problemas em sonorização digital, startup de sistemas, 
reconfigurações de equipamentos, backup e recuperação de software e 
serviços, reparo in-loco de hardware de equipamentos do Sistema, 
atendimento avançado em configurações de rede LAN, atendimento 
avançado em configurações de rede WAN, remoção de equipamentos e 
instalação em novo endereço, instalação de equipamentos previstos, 
integração do sistema de sonorização digital em outras plataformas 
compatíveis e atividades correlacionadas ao item 8.2 e subitens do Termo de 
Referência – Anexo I, incluso deslocamento, ferramental e insumos 
necessários. 
Obs.: Para cada 4 (quatro) horas de atendimento, será contabilizado um novo 
atendimento. 

un. 
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TABELA 3: DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS 

Caberá à GEAMP a fiscalização e vistoria técnica dos serviços prestados, da qualidade dos materiais 
e da conformidade na execução destes. Em situações onde ocorram irregularidades, a Contratada 
deverá providenciar as adequações necessárias para aceite técnico dos serviços prestados, ou troca 
dos materiais em desconformidade apontados pela GEAMP. 

A tabela a seguir descreve os serviços destinados à instalação ou reinstalação de itens pertencentes 
ao Sistema de Sonorização Digital, contemplando a execução dos serviços com fornecimento de 
materiais incluso: 

ITEM DESCRIÇÃO UN. 

1 

Serviço de instalação de cabo UTP CAT 6: 
Serviço de instalação de metro linear de cabo UTP CAT 6, incluindo o 
fornecimento dos cabos e de conectores RJ45, abraçadeiras plásticas, velcro 
e parafusos, e a execução do lançamento do cabo, de conectorização em 
ambas as extremidades, de certificação com emissão de relatório e de 
identificação com etiquetas térmicas com filme protetor. 

m 

2 

Serviço de instalação de cabo elétrico flexível de 4,0 mm
2
:  

Serviço de instalação de metro linear de cabo elétrico flexível de 4,0 mm², 
unifilar (nas cores: preta ou azul ou verde), com isolação 750 V, incluindo o 
fornecimento do cabo e de abraçadeiras para organização, e a execução do 
lançamento do cabo, de finalização através de terminais com solda nas 
extremidades e de identificação através de anilhas. 

m 

3 

Serviço de instalação de cabo paralelo polarizado cristal 2x2,5 mm
2
:  

Serviço de instalação de metro linear de cabo paralelo polarizado cristal com 
2 (duas) vias de seção nominal de 2,5 mm², incluindo o fornecimento do cabo 
e de abraçadeiras para organização, a execução do lançamento do cabo, 
finalização através de terminais com solda nas extremidades, identificação 
através de anilhas, conectorização em sonofletores, cornetas acústicas e 
módulos de monitoramento de linha. 

m 

4 

Serviço de instalação de cabo paralelo polarizado cristal 2x4,0 mm
2
:  

Serviço de instalação de metro linear de cabo paralelo polarizado cristal com 
2 (duas) vias de seção nominal de 4,0 mm², incluindo o fornecimento do cabo 
e de abraçadeiras para organização, a execução do lançamento do cabo, 
finalização através de terminais com solda nas extremidades, identificação 
através de anilhas, conectorização em sonofletores, cornetas acústicas e 
módulos de monitoramento de linha. 

m 

5 

Serviço de instalação de cabo para microfone balanceado AF(T), 2x0,30 
mm

2 
: 

Serviço de instalação de metro linear de cabo de sonorização para microfone, 
balanceado, AF(T), com condutores de cobre OFHC, 2 x 0,30 mm², isolado 
com polietileno de cor vermelho e branco, blindagem com fita 100% alumínio, 
mais trança de cobre 75% com cobertura emborrachada, incluindo o 
fornecimento do cabo e de abraçadeiras para organização, a execução do 
lançamento do cabo, finalização através de terminais com solda nas 
extremidades, identificação através de anilhas e conectorização em 
microfones. 

m 

6 

Serviço de instalação de eletrocalha 100x100 mm 
Serviço de instalação de metro linear de eletrocalha perfurada 100x100 mm, 
sem aba (virola), galvanizada a fogo, chapa com espessura mínima de               
1,25 mm (bitola 18), incluindo o fornecimento da eletrocalha e de todos os 
materiais necessários para montagem e fixação (tampa de encaixe, curvas, 
cotovelos, cruzetas, junções, reduções, septos, emendas, talas, terminais, 
flanges, suportes de sustentação, derivações, parafusos, porcas, arruelas, 
buchas, chumbadores, vergalhões e abraçadeiras). 

m 
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ITEM DESCRIÇÃO UN. 

7 

Serviço de instalação de perfilado 38x38 mm 
Serviço de instalação de metro linear de perfilado perfurado 38x38 mm, 
galvanizado a fogo, chapa com espessura mínima de 1,25 mm (bitola 18), 
incluindo o fornecimento do perfilado e de todos os materiais necessários 
para montagem e fixação (emendas, talas, caixas de derivação, junções, 
curvas, ganchos, cantoneiras, suportes de sustentação, mão francesas, 
derivações, parafusos, porcas, arruelas, buchas, chumbadores, vergalhões, 
balancim, grampos e abraçadeiras). 

m 

8 

Serviço de instalação de eletroduto rígido em aço galvanizado de 1" 
(para tubulação aparente): 
Serviço de instalação de metro linear de eletroduto rígido em aço galvanizado 
de 1” (uma polegada), incluindo o fornecimento do eletroduto e de todos os 
materiais necessários para montagem e fixação (abraçadeiras tipo D com 
cunha, luvas, unidutes, curvas, conduletes múltiplo X, tampa com saídas 
RJ45, tampa com saída elétrica padrão brasileiro, tampa cega, buchas, 
arruelas e parafusos), seguindo os acessórios os padrões da tubulação, 
sendo estes em aço galvanizado ou alumínio. 

m 

9 

Serviço de instalação de eletroduto rígido em aço galvanizado de 2" 
(para tubulação aparente): 
Serviço de instalação de metro linear de eletroduto rígido em aço galvanizado 
de 1½” (uma e meia polegada), incluindo o fornecimento do eletroduto e de 
todos os materiais necessários para montagem e fixação (abraçadeiras tipo D 
com cunha, luvas, unidutes, curvas, conduletes múltiplo X, tampa com saídas 
RJ45, tampa com saída elétrica padrão brasileiro, tampa cega, buchas, 
arruelas e parafusos), seguindo os acessórios os padrões da tubulação, 
sendo estes em aço galvanizado ou alumínio. 

m 

10 

Serviço de instalação de Sealtube 1" (para tubulação aparente): 
Serviço de instalação de metro linear de sealtube com alma de aço flexível 
revestido em PVC de 1" (uma polegada), incluindo o fornecimento do sealtube  
e de todos os materiais necessários para montagem e fixação (parafusos, 
porcas, buchas, abraçadeiras, conectores giratórios, arruelas e buchas de 
alumínio). 

m 

11 

Serviço de instalação de Sealtube 2" (para tubulação aparente): 
Serviço de instalação de metro linear de sealtube com alma de aço flexível 
revestido em PVC de 2" (duas polegadas), incluindo o fornecimento do 
sealtube  e de todos os materiais necessários para montagem e fixação 
(parafusos, porcas, buchas, abraçadeiras, conectores giratórios, arruelas e 
buchas de alumínio). 

m 

12 

Serviço de instalação de Canaleta 50x20 mm: 
Serviço de instalação de metro linear de canaleta termoplástica com divisórias 
nas dimensões mínimas de 50x20 mm, incluindo o fornecimento da canaleta  
e de todos os materiais necessários para montagem e fixação (luvas, tampas 
de extremidade, cotovelos internos e externos, derivações e acopladores). 

m 

13 

Serviço de instalação de Disjuntor Monopolar de 25 A tipo DIN: 
Serviço de instalação de disjuntor monopolar para corrente nominal de 25 A, 
capacidade nominal de interrupção em curto-circuito mínima de 3 KA, curva 
característica de disparo tipo “C”, tensão mínima de operação de 127 VCA, 
frequência de 50/60 Hz e fixação em trilho DIN 35 mm, construído em 
conformidade com as normas ABNT NBR NM 60898 e ABNT NBR IEC 
60947-2, incluindo o fornecimento do disjuntor e de todos os materiais 
necessários para montagem e fixação. 

m 

14 

Serviço de instalação de Disjuntor Bipolar de 25 A tipo DIN: 
Serviço de instalação de disjuntor bipolar para corrente nominal de 25 A, 
capacidade nominal de interrupção em curto-circuito mínima de 3 KA, curva 
característica de disparo tipo “C”, tensão mínima de operação de 127 VCA, 
frequência de 50/60 Hz e fixação em trilho DIN 35 mm, construído em 

un. 
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conformidade com as normas ABNT NBR NM 60898 e ABNT NBR IEC 
60947-2, incluindo o fornecimento do disjuntor e de todos os materiais 
necessários para montagem e fixação. 

15 

Serviço de instalação de Protetor Contra Surtos 275 V / 40 KA tipo DIN: 
Serviço de instalação de dispositivo monopolar de proteção contra surtos, 
com tecnologia de proteção baseada na utilização de varistor de óxido de 
zinco, tensão máxima de operação contínua em 275 V, corrente máxima de 
descarga de 40 KA e fixação em trilho DIN 35 mm, em conformidade com a 
norma ABNT NBR 5410, incluindo o fornecimento do disjuntor e de todos os 
materiais necessários para montagem e fixação. 

un. 

16 

Serviço de instalação de Rack de equipamentos: 
Serviço de instalação de Rack de equipamentos, incluindo a execução da 
organização e identificação dos equipamentos instalados no interior do rack 
(Não incluso fornecimento do rack ou de acessórios). 

un.  

17 

Serviços de instalação de corneta: 
Serviço de instalação de corneta, incluindo o fornecimento de todos os 
materiais e acessórios de fixação necessários à correta instalação e 
ancoragem da corneta sobreposta em parede de alvenaria, pilar metálico ou 
pilar de concreto, ou pendente a partir do teto ou infraestrutura aérea. As 
derivações da corneta deverão ocorrer com acopladores, buchas e arruelas 
de mesma bitola, evitando assim a exposição do condutor elétrico. 

un. 

18 

Serviço de instalação de sonofletor dos tipos 1 e 2: 
Serviço de instalação de sonofletor dos tipos 1 e 2 sobreposto em 
infraestrutura no teto ou embutido em forro, a altura máxima 6 m do piso, 
incluindo o fornecimento de todos os materiais e acessórios de fixação 
necessários à correta instalação e ancoragem do sonofletor. 

un.  

19 

Serviço de instalação de sonofletor do tipo 3: 
Serviço de instalação de sonofletor do tipo 3 sobreposto em parede de 
alvenaria, pilar metálico ou pilar de concreto, a altura máxima de 6 m do piso, 
incluindo o fornecimento de todos os materiais e acessórios de fixação 
necessários à correta instalação e ancoragem do sonofletor.  

un.  

20 

Serviço de instalação de microfone de teto: 
Serviço de instalação de microfone de teto embutido em forro ou sobreposto 
em parede de alvenaria, pilar metálico, pilar de concreto ou eletrocalha, a 
altura máxima 6 m do piso, incluindo o fornecimento de todos os materiais e 
acessórios de fixação necessários à correta instalação e ancoragem do 
microfone. 

un. 

21 

Serviço de instalação de equipamentos ativos em Rack de 
equipamentos: 
Serviço de instalação e configuração de equipamentos ativos em rack de 
equipamentos (amplificador de áudio, módulo de compensação áudio/ruído, 
módulo de monitoramento de linha, gateway para comunicação CobraNet, 
switch de rede, sistema de energia (no-break), etc.), organização e limpeza 
após instalação e testes de operação. 

un. 

(*) ML = Metro Linear, UN = Unidade, HT = Hora Técnica e VB = Valor Básico. 

 

TABELA 4: DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE EQUIPAMETNOS  

Caberá à GEAMP a fiscalização e vistoria técnica dos serviços prestados, da qualidade e 
conformidade na execução destes. Em situações onde ocorram irregularidades, a Contratada deverá 
providenciar as adequações necessárias para aceite técnico dos serviços prestados, ou troca dos 
materiais em desconformidade apontados pela GEAMP. 
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A tabela a seguir descreve os serviços destinados à reparação de equipamentos pertencentes ao 
Sistema de Sonorização Digital, contemplando a execução dos serviços de reparo com 
fornecimento de componentes/materiais e reinstalação inclusos: 

ITEM DESCRIÇÃO UN. 

1 

Reparo em equipamentos do Sistema de Sonorização Digital: 
Serviços técnicos especializados em reparos eletroeletrônicos em 
equipamentos do Sistema de Sonorização Digital, tais como: amplificadores 
de áudio, módulos amplificadores, microfones de chamada de áudio, módulos 
de compensação áudio/ruído, módulos de monitoramento de linha, gateways 
para comunicação CobraNet, interfaces para entrada de áudio, equipamentos 
para conversão de mensagens de texto para áudio. Incluso: mão de obra 
especializada em análise e solução de problemas com fornecimento de todos 
os insumos, componentes eletrônicos, ventoinhas, recondicionamento de 
placas e circuitos, dentre outros itens necessários para o reparo do 
equipamento, sendo aplicável somente quando o conserto for viável 
técnico/economicamente. Incluso serviço de reinstalação do equipamento. 

un. 

2 

Reparos em corneta / sonofletore: 
Serviços técnicos especializados em reparos eletrônicos e mecânicos em 
cornetas e sonofletores do Sistema de Sonorização Digital. Incluso: 
reinstalação e mão de obra especializada em análise e solução de problemas 
com fornecimento de todos os insumos, peças e partes necessárias para o 
reparo do item, sendo aplicável somente quando o conserto for viável 
técnico/economicamente.  Incluso serviço de reinstalação do equipamento. 

un. 

 

TABELA 5: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DE FORNECIMENTO 

É facultado à BHTRANS, no ato do eventual fornecimento de equipamentos, peças ou acessórios, 
solicitar o catálogo técnico que comprove o atendimento aos requisitos técnicos obrigatórios, com a 
apresentação de: 

a) Catálogos, ou Manuais de Operação, ou Manuais de Instalação e outros documentos que 
julgar necessários à comprovação do atendimento dos requisitos técnicos definidos neste 
documento; 

b) Documentação com características da arquitetura de software/licenças e versões pertinentes; 

c) Detalhamento de todos os parâmetros e funcionalidades de software através de catálogo 
técnico ou comprovação de funções através de operação assistida. 

Caberá à Gerência de Administração e Manutenção Predial – GEAMP da BHTRANS a fiscalização e 
a análise técnica dos itens, efetuando, se necessário, consultas a outras fontes, de modo a verificar o 
atendimento das características técnicas dos equipamentos, peças ou acessórios de reposição. Caso 
os equipamentos fornecidos não atendam aos requisitos técnicos, a Contratada deverá efetuar sua 
imediata substituição em conformidade com os requisitos e orientações técnicas da BHTRANS. 

1 SONOFLETOR – TIPO 1 

1.1 Possuir resposta em frequência na faixa de 95 Hz a 17 kHz 

1.2 Possuir impedância nominal de 8 Ohms 

1.3 Possuir ângulo mínimo de dispersão cônica de 140° 

1.4 
Possuir transformador integrado que opere em linhas de 70 V ou 100 V, com seleção de 
múltiplos níveis de potência, sendo que pelo menos um deles (TAP) tenha potência igual 
ou superior a 16 W RMS 

1.5 Possuir alto-falante com diâmetro máximo de 239 mm 

1.6 Possuir fechamento traseiro de fábrica ou “backcan” 

1.7 Possuir cor branca ou preta conforme demanda 
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1.8 Permitir a instalação embutida em teto ou forro, uso interno 

1.9 Ser fornecido com todos os acessórios necessários para a sua instalação 

1.10 Ser compatível com o amplificador de áudio fornecido 

1.11 Incluso serviço de instalação 

2 SONOFLETOR – TIPO 2 

2.1 Possuir resposta em frequência na faixa de 80 Hz a 17 kHz 

2.2 Possuir impedância nominal de 8 Ohms 

2.3 Possuir ângulo mínimo de dispersão cônica de 125° 

2.4 
Possuir transformador integrado que opere em linhas de 70 V ou 100 V, com seleção de 
múltiplos níveis de potência, sendo que pelo menos um deles (TAP) tenha potência igual 
ou superior a 40 W RMS 

2.5 Possuir alto-falante com diâmetro máximo de 300 mm 

2.6 Possuir fechamento traseiro de fábrica ou “backcan” 

2.7 Possuir cor branca ou preta conforme demanda 

2.8 Permitir a instalação embutida em teto ou forro, uso interno 

2.9 Ser fornecido com todos os acessórios necessários para a sua instalação 

2.10 Ser compatível com o amplificador de áudio fornecido 

2.11 Incluso serviço de instalação 

3 SONOFLETOR – TIPO 3 

3.1 Possuir resposta em frequência na faixa de 95 Hz a 17 kHz 

3.2 Possuir nível mínimo de pressão sonora de 84 dB nas condições 1W/1m a 1 kHz 

3.3 Possuir ângulo mínimo de dispersão horizontal de 170° 

3.4 Possuir ângulo mínimo de dispersão vertical de 160° 

3.5 Possuir potência nominal mínima de 16 W 

3.6 
Possuir transformador integrado que opere em linhas de 70 V ou 100 V, com seleção de 
múltiplos níveis de potência, sendo que pelo menos um deles (TAP) tenha potência igual 
ou superior a 16 W 

3.7 Possuir cor branca ou preta conforme demanda 

3.8 Permitir a instalação em parede, uso externo 

3.9 Ser fornecido com todos os acessórios necessários para a sua instalação 

3.10 Ser compatível com o amplificador de áudio fornecido 

3.11 
 

Ser fornecida com todos os acessórios necessários para a sua instalação              
inclusive suporte para fixação 

3.12 Incluso serviço de instalação 

4 CORNETA 

4.1 Possuir resposta em frequência na faixa de 250 Hz a 10 kHz 

4.2 Possuir nível mínimo de pressão sonora de 113 dB nas condições 1W/1m a 1 kHz 

4.3 
Possuir transformador integrado que opere em linhas de 70 V ou 100 V, com seleção de 
múltiplos níveis de potência, sendo que pelo menos um deles (TAP) tenha potência igual 
ou superior a 30 W 

4.4 Ser confeccionada na cor branca 

4.5 Possuir dimensões máximas de 285x227x277 mm (largura x altura x profundidade) 

4.6 Possuir grau de proteção IP 65, no mínimo 

4.7 Suportar temperatura de operação na faixa de -20°C a 55°C 

4.8 Permitir a instalação em parede ou pendente 

4.9 
Ser fornecida com todos os acessórios necessários para a sua instalação              
inclusive suporte para fixação 

4.10 Incluso serviço de instalação 
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5 AMPLIFICADOR DE ÁUDIO – TIPO 1 

5.1 
Possuir interface digital de amplificação de áudio em rede, através do protocolo 
CobraNet 

5.2 
Possuir, no mínimo, dois canais de amplificação de áudio; cada canal deverá suportar 
uma potência mínima de 60 W RMS 

5.3 Permitir a seleção de tensão de saída de linhas de áudio em 70 V ou 100 V 

5.4 Possuir impedância de saída configurável de 4, 6 ou 8 Ohms 

5.5 Possuir processador DSP embarcado ou através de módulo integrado ao equipamento 

5.6 
Permitir as seguintes configurações no dispositivo: controle de volume, equalização, 
compressão, limites, delay e ganho 

5.7 Suportar o armazenamento de mensagens de eventos em memória não volátil 

5.8 Possuir, no mínimo, 2 (duas) interfaces de rede RJ45 Ethernet 

5.9 
Possuir leds indicadores para os seguintes eventos: falha do amplificador, clip, 
temperatura do dissipador, pico de sinal e presença de sinal 

5.10 Suportar o monitoramento do amplificador através de software 

5.11 Possuir altura máxima de 2U e padrão 19” para instalação em rack 

5.12 Suportar alimentação na faixa de 100 a 240 VCA / 60 Hz 

5.13 
Ser fornecido cabo de alimentação de energia elétrica no novo padrão brasileiro              
(norma ABNT NBR 14136) 

5.14 
Ser compatível com os demais equipamentos e software do sistema de sonorização 
instalado 

5.15 Incluso serviço de instalação 

6 AMPLIFICADOR DE ÁUDIO – TIPO 2 

6.1 
Possuir interface digital de amplificação de áudio em rede, através do protocolo 
CobraNet 

6.2 
Possuir, no mínimo, 8 (oito) módulos de amplificação de áudio, canais; cada canal 
deverá suportar uma potência mínima de 600 W RMS, que somados poderão ter 
potência máxima de 2400 W RMS 

6.3 Permitir a seleção de tensão de saída de linhas de áudio em 70 V ou 100 V 

6.4 Possuir impedância de saída configurável de 4, 6 ou 8 Ohms 

6.5 Possuir processador DSP embarcado ou através de módulo integrado ao equipamento 

6.6 
Permitir as seguintes configurações no dispositivo: controle de volume, equalização, 
compressão, limites, delay e ganho 

6.7 Suportar o armazenamento de mensagens de eventos em memória não volátil 

6.8 Possuir, no mínimo, 2 (duas) interfaces de rede RJ45 Ethernet 

6.9 
Possuir leds indicadores para os seguintes eventos: falha do amplificador, clip, 
temperatura do dissipador, pico de sinal e presença de sinal 

6.10 Suportar o monitoramento do amplificador através de software 

6.11 Possuir altura máxima de 3U e padrão 19” para instalação em rack 

6.12 Suportar alimentação na faixa de 100 a 240 VCA / 60 Hz 

6.13 
Ser fornecido cabo de alimentação de energia elétrica no novo padrão brasileiro              
(norma ABNT NBR 14136) 

6.14 
Ser compatível com os demais equipamentos e software do sistema de sonorização 
instalado 

6.15 Incluso serviço de instalação 

7 CARTÃO MÓDULO AMPLIFICADOR DE ÁUDIO – TIPO 2 

7.1 
Possuir interface digital de amplificação de áudio em rede, através do protocolo 
CobraNet 

7.2 Deverá suportar configuração de potência via software, na faixa de 100 a 600 W RMS 

7.3 Permitir a seleção de tensão de saída de linhas de áudio em 70 V ou 100 V 

7.4 Possuir impedância de saída de 4, 6, ou 8 Ohms 
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7.5 
Ser compatível com os amplificadores de áudio do tipo 2 fornecido e/ou obrigatoriamente 
com o amplificador instalado Biamp VOCIA VA-8600. 

7.6 Incluso serviço de instalação 

8 MICROFONE DE CHAMADA DE ÁUDIO – TIPO 1 

8.1 
Estação de paginação de áudio com interface digital de áudio em rede, através do 
protocolo CobraNet 

8.2 Possuir montagem do tipo mesa ou parede 

8.3 
Possuir botão do tipo “Pressione-para-falar” (“Push-to-Talk” – PTT), com indicação de 
estado 

8.4 Possuir, no mínimo, 4 (quatro) botões fixos configuráveis 

8.5 Possuir microfone de alta qualidade com cancelamento de ruído, do tipo de mão 

8.6 Possuir resposta em frequência na faixa de 100 Hz a 20 kHz 

8.7 Suportar nível de pressão sonora (SPL) mínimo de 125 dB 

8.8 Possuir no mínimo uma interface de rede RJ45 Ethernet 

8.9 Ser compatível com os equipamentos e software do sistema de sonorização instalado 

8.10 Possuir alimentação elétrica conforme o padrão 802.3af (Power over Ethernet – PoE) 

8.11 Incluso serviço de instalação 

9 MICROFONE DE CHAMADA DE ÁUDIO – TIPO 2 

9.1 
Estação de paginação de áudio com interface digital de áudio em rede, através do 
protocolo CobraNet 

9.2 Possuir montagem do tipo mesa 

9.3 Possuir processador DSP embarcado 

9.4 
Possuir botão do tipo “Pressione-para-falar” (“Push-to-Talk” – PTT), com indicação de 
estado 

9.5 Possuir, no mínimo, 999 (novecentas e noventa e nove) posições configuráveis 

9.6 
Possuir, no mínimo, processamento local dos parâmetros de ganho, filtros, compressão 
e limites 

9.7 Permitir armazenamento local de configurações 

9.8 Permitir restrição de acesso via código numérico 

9.9 Possuir microfone de alta qualidade com cancelamento de ruído, do tipo gooseneck 

9.10 Possuir resposta em frequência na faixa de 100 Hz a 20 kHz 

9.11 Suportar nível de pressão sonora (SPL) mínimo de 125 dB 

9.12 Possuir no mínimo uma interface de rede RJ45 Ethernet 

9.13 Ser compatível com os equipamentos e software do sistema de sonorização instalado 

9.14 Possuir alimentação elétrica conforme o padrão 802.3af (Power over Ethernet – PoE) 

9.15 Incluso serviço de instalação 

10 MICROFONE DE TETO 

10.1 Microfone para captação de ruído ambiente 

10.2 Deve possuir imunidade contra interferências de radiofrequências (RFI) 

10.3 Permitir a instalação embutida em teto ou forro 

10.4 
Ser compatível com o módulo de compensação de áudio/ruído fornecido e do sistema de 
sonorização instalado. 

10.5 Ser compatível com alimentação Phantom Power 

10.6 Incluso serviço de instalação 

11 MÓDULO DE COMPENSAÇÃO ÁUDIO/RUÍDO 

11.1 
Permitir o ajuste automático dos volumes do sistema em resposta a mudanças no nível 
de ruído sonoro do ambiente, através do protocolo CobraNet 

11.2 Possuir, no mínimo, 2 (duas) entradas para microfone ou linha 
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11.3 Permitir ajuste via software do ganho individual de cada microfone 

11.4 Possuir algoritmo de compensação adaptativa de ruído ambiente 

11.5 Deverá permitir alimentação de microfones via phantom power 

11.6 Suportar ganho mínimo na faixa de 0 dB a 66 dB 

11.7 Possuir no mínimo uma interface de rede RJ45 Ethernet 

11.8 Possuir alimentação elétrica conforme o padrão 802.3af (Power over Ethernet – PoE) 

11.9 Ser compatível com os equipamentos e software do sistema de sonorização instalado 

11.10 Incluso serviço de instalação 

12 MÓDULO DE MONITORAMENTO DE LINHA 

12.1 Permitir o monitoramento da linha de áudio, através do protocolo CobraNet 

12.2 
Deve permitir o teste e geração de evento para comunicação de integridade da linha de 
áudio entre o dispositivo e o amplificador 

12.3 Possuir compatibilidade com sistemas de tensão constante e linhas de baixa impedância 

12.4 Permitir detecção de curtos-circuitos ou rompimento de linha 

12.5 Possuir led indicador de estado 

12.6 Possuir alimentação elétrica conforme o padrão 802.3af (Power over Ethernet – PoE) 

12.7 
Ser compatível com o amplificador de áudio Tipo I e II ofertado e com o sistema de 
sonorização presente 

12.8 Incluso serviço de instalação 

13 GATEWAY PARA COMUNICAÇÃO COBRANET 

13.1 
Permitir a interface de comunicação de sinais de áudio entre os protocolos CobraNet e 
TCP/IP 

13.2 Permitir o armazenamento e reprodução de mensagens de áudio 

13.3 Permitir o agendamento de eventos 

13.4 Permitir o armazenamento do log de dados do sistema 

13.5 Permitir a paginação de áudio através de sistema VoIP 

13.6 Possuir suporte a servidor de tempo 

13.7 Possuir leds indicativos de estado 

13.8 Suportar o monitoramento remoto através de um browser ou software cliente 

13.9 Possuir no mínimo duas interfaces de rede RJ45 Ethernet 

13.10 Suportar alimentação na faixa de 100 a 240 VCA / 60 Hz 

13.11 
Ser fornecido cabo de alimentação de energia elétrica no novo padrão brasileiro              
(norma ABNT NBR 14136) 

13.12 
Ser compatível com os demais equipamentos e software do sistema de sonorização 
instalado 

13.13 Incluso serviço de instalação 

14 INTERFACE DE ENTRADA DE ÁUDIO 

14.1 Interface para entrada de áudio, através do protocolo CobraNet 

14.2 Possuir no mínimo 4 (quatro) entradas estéreo analógicas em conectores RCA 

14.3 
Possuir no mínimo 2 (duas) entradas de microfone/linha, com alimentação via phantom 
Power 

14.4 Possuir no mínimo 6 (seis) saídas de áudio digital via rede 

14.5 
Permitir configurações via software de, no mínimo, os seguintes parâmetros:                   
ganho, filtros, compressão e limites 

14.6 Possuir processador DSP embarcado 

14.7 Possuir, no mínimo, leds indicadores de clip e sinal 

14.8 Possuir resposta em frequência na faixa de 35 Hz a 20 kHz 

14.9 Possuir distorção harmônica total menor que 0,05% 
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14.10 Suportar faixa dinâmica maior que 100 dB 

14.11 
Ser compatível com os demais equipamentos e software do sistema de sonorização 
instalado 

14.12 Incluso serviço de instalação 

15 EQUIPAMENTO PARA CONVERSÃO DE MENSAGENS DE TEXTO PARA ÁUDIO 

15.1 Permitir a conversão de mensagens de texto para áudio, através do protocolo CobraNet 

15.2 Suportar a criação de anúncios através de um browser ou software cliente 

15.3 Possuir led indicativo de estado 

15.4 Suportar, no mínimo, os seguintes idiomas: Português e Inglês 

15.5 Possuir no mínimo duas interfaces de rede RJ45 Ethernet 

15.6 Suportar alimentação na faixa de 100 a 240 VCA / 60 Hz 

15.7 
Ser fornecido cabo de alimentação de energia elétrica no novo padrão brasileiro              
(norma ABNT NBR 14136) 

15.8 
Ser compatível com os demais equipamentos e software do sistema de sonorização 
instalado 

15.9 Incluso serviço de instalação 

16 INJETOR POE (POWER OVER ETHERNET) ATIVO 

16.1 Atender os padrões 802.3af e gigabit ethernet  

16.2 Alimentação de entrada 127/220V 60HZ 

16.3 Fornecimento de energia com alcance de 100 metros em cabo UTP 

16.4 Tensão de saída nominal 48 Vdc 

16.5 Potência de saída 15W 

16.6 Incluso serviço de instalação 

 

TABELA 6: FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPLEMENTARES 

A tabela a seguir detalha os materiais complementares, necessários para a execução de serviços, 
não contemplados na tabela 1. O fornecimento será necessário nos casos onde os materiais 
excedam o escopo dos serviços detalhados na Tabela 1, sendo seu consumo por demanda: 

ITEM DESCRIÇÃO RESUMIDA DO ITEM UN. 

1 Abraçadeira tipo D com cunha galvanizada, para eletroduto de 1” un. 

2 Abraçadeira tipo D com cunha galvanizada, para eletroduto de 2” un. 

3 Cabo elétrico flexível 4 mm², isolação 750V, na cor azul m 

4 Cabo elétrico flexível 4 mm², isolação 750V, na cor preta m 

5 Cabo elétrico flexível 4 mm², isolação 750V, na cor verde m 

6 Cabo par trançado, UTP, Categoria 6 m 

7 Cabo paralelo polarizado cristal com 2 (duas) vias de seção nominal de 2,5 mm² m 

8 Cabo paralelo polarizado cristal com 2 (duas) vias de seção nominal de 4,0 mm² m 

9 

Cabo de sonorização para microfone, balanceado, AF(T), com condutores de 
cobre OFHC, 2 x 0,30 mm², isolado com polietileno de cor vermelho e branco, 
blindagem com fita 100% alumínio, mais trança de cobre 75% com cobertura 
emborrachada. 

m 

10 Conector XLR 3 pinos fêmea un. 

11 Conector macho padrão RJ45, Categoria 6 un. 

12 Curva de 90° galvanizada a fogo, para eletroduto de 1” un. 
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13 Curva de 90° galvanizada a fogo, para eletroduto de 2” un. 

14 Disjuntor 25 A, monopolar tipo DIN un. 

15 Disjuntor 25 A, bipolar, tipo DIN un. 

16 
Eletroduto de aço galvanizado a fogo, com diâmetro de 1", com miscelâneas 
(luvas / curvas / caixas / suportes / etc.) - barra 3,00 m 

un. 

17 
Eletroduto de aço galvanizado a fogo, com diâmetro de 2”, com miscelâneas 
(luvas / curvas / caixas / suportes / etc.) - barra 3,00 m 

un. 

18 Luva rosqueada galvanizada a fogo, para eletroduto de 1” un. 

19 Luva rosqueada galvanizada a fogo, para eletroduto de 2” un. 

20 Patch Cord RJ45 1,5 m Categoria 6 un. 

21 Patch Cord RJ45 2,5 m Categoria 6 un. 

22 
Patch panel CAT 6, 24 portas padrão 19”, com fornecimento de 01 guia de 
cabos e kit de parafusos e porcas-gaiola necessárias para instalação. 

un. 

23 Protetor contra surtos 275 V / 40 KA tipo DIN un. 

24 
Régua com 8 tomadas elétricas 2P+T (padrão brasileiro – norma NBR 14136), 
altura 1U, largura 19”, cabo PP de alimentação com comprimento mínimo de 1,5 
metros, com suporte a corrente de operação de 15 A e tensões de 127/220 V 

un. 

25 Sealtube com alma de aço flexível revestido em PVC de 1" m 

26 Sealtube com alma de aço flexível revestido em PVC de 2" m 

27 Tomadas 2P+T, padrão brasileiro, com seu referido espelho para caixa 2x4” un. 

28 Tomadas padrão RJ45 fêmea, Categoria 6 un. 
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APÊNDICE III 

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO – OS 

 

(logo da empresa)  

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO 

(    ) Visita Técnica  - (   ) Manutenção Preventiva - (   ) Manutenção Corretiva 

OS Nº______________ 

ABERTURA DE DEMANDA: 

Nome do Solicitante: ________________________________________ Data: ____/____/______ 

Setor Requisitante: __________________________________________  Ramal: _____________ 

Nível de SLA:_____________ 

LOCAL DE ATENDIMENTO: 

Endereço:______________________________________________________________________ 

Estação/CCO: ___________________________________________________________________ 

Módulo: ______________________________________________  Ramal: __________________ 

Acompanhado por: ______________________________________________________________ 

Matrícula (BM): _____________________________________________ 

Descrição das Atividades: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Número de horas 

técnica demandas: 

 

____________ h 

Aprovação: 

Data da Visita Técnica: ________/ __________ / _____________   Horário: _____ : _________ 

Assinatura do Técnico Responsável pela Visita Técnica:_______________________________ 

Assinatura do Acompanhante:___________________________________________ 
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Observações: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

ORÇAMENTO PARA OS Nº                                 : 

LOCAL DE ATENDIMENTO: 

Endereço:______________________________________________________________________ 

Estação/CCO___: ________________________________________________________________ 

Módulo: ______________________________________________  Ramal: __________________ 

Acompanhado por: ______________________________________________________________ 

Matrícula (BM): _____________________________________________ 

Detalhamento dos Serviços e Materiais Necessários para a execução da Atividade de Manutenção 

(itens da Proposta Comercial da Contratada): 

Item Descrição Unid. Vlr Unit. Qtd Vlr. Total 
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 (Obs.: adicionar linhas caso necessário)     

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS: 

OS Nº:_________________________ 

Aprovação do Orçamento: (    ) Aprovado        (    ) Recusado     Data: _____/ ______/ ___________ 

Data programada para realização: ____/ ____/ ________. 

Autorização do Gestor BHTRANS:_____________________________  Data: ____/____/________ 

Serviço Executado por: _____________________________________ Data: ____/____/________ 

Serviço Recebido por: ______________________________________ Data: ____/____/________ 

Observações: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

ANEXO (Relatório Fotográfico, Observações, Medições, outros): 
 
 
 
Observação Importante: A BHTRANS se reserva ao direito de alterar este documento, a qualquer 
momento e sem necessidade de aviso prévio ou autorizações, com a adição ou remoção de campos, 
podendo torna-lo um formulário eletrônico, objetivando o melhor atendimento ao objeto deste 
certame. 



N.° COD. LOCAL

Módulo 

Amplifica

dor (VA-

2060)

Módulo 

Monitoram

. Linha de 

Aúdio

(ELD-1)

Módulo 

Compensã

o de Ruído 

(ANC-1)

Estação de 

Chamada 

(WS-4)

Chassis de 

Amp. 

Digital 

8 slots

(VA-8600)

Módulo 

Ampl.Chas

sis Vocia 

AM-600

Servidor 

Mensagem 

(MS-1)

Servidor 

Texto > 

Audio

(TTS-1)

Mic. 

Estação 

Chamada 

de Mesa 

(DS-10)

Exp. 

Entrada 6 

CH| Placa 

DSP| 

Memória 

Caixa 

Acústica 

Freespace 

DS 16F

Caixa 

Acústica 

Freespace 

DS 40F 

Loudspea

ker

Corneta 

SC 630M

Caixa 

Acústica 

Freespace 

DS 16SE

Microfone 

de 

Superfície 

(Chassis 

BM 33 B)

1 AC01 CANDELARIA C/B Transferência A 2 2 2 2 - - - - - - 12 - - - 4

2 AC02 MINAS CAIXA B/C Transferência A 2 2 2 2 - - 1 - - - 13 - - - 4

3 AC03 QUADRAS VILARINHO C/B Transferência A 2 2 2 2 - - - - - - 12 - - - 4

4 AC04 UPA VENDA NOVA C/B Transferência A 2 2 2 2 - - - - - - 14 - - - 4

5 AC05 CRISTIANO GUIMARÃES Transferência B 1 1 1 1 - - - - - - 7 - - - 2

6 AC06 PLANALTO Transferência B 1 1 1 1 - - - - - - 7 - - - 2

7 AC07 S. J. BATISTA Transferência B 1 1 1 1 - - - - - - 7 - - - 2

8 AC08 LAGOA DO NADO Transferência B 1 1 1 1 - - - - - - 7 - - - 2

9 AC09 MONTESE Transferência B 1 1 1 1 - - 1 - - - 7 - - - 2

10 AC10 MONTE CASTELO Transferência B 1 1 1 1 - - - - - - 15 - - - 2

11 AC12 SANTA ROSA Transferência A 1 2 2 1 - - - - - - 17 - - - 4

12 AC13 MINEIRÃO Transferência A 1 2 2 1 - - - - - - 13 - - - 4

13 AC14 UFMG Transferência A 1 2 2 1 - - - - - - 20 - - - 4

14 AC15 LIBERDADE Transferência A 1 2 2 1 - - - - - - 13 - - - 4

15 AC16 COLÉGIO MILITAR Transferência A 1 2 2 1 - - - - - - 13 - - - 4

16 AC17 SÃO FRANCISCO Transferência A 1 2 2 1 - - - - - - 15 - - - 4

17 AC18 CACHOEIRINHA Transferência A 1 2 2 1 - - - - - - 13 - - - 4

18 AC19 AMÉRICO VESPÚCIO Transferência B 1 1 1 1 - - - - - - 7 - - - 2

19 AC20 APARECIDA Transferência A 1 2 2 1 - - - - - - 15 - - - 4

20 AC21 OPERÁRIOS Transferência A 1 2 2 1 - - - - - - 13 - - - 4

21 AC22 HOSP BELO HORIZONTE Transferência A 1 2 2 1 - - 1 - - - 13 - - - 4

22 AC23 IAPI Transferência A 1 2 2 1 - - - - - - 22 - - - 4

23 AC24 HOSP ODILON BEHRENS Transferência A 1 2 2 1 - - - - - - 13 - - - 4

24 AC25 SENAI Transferência A 1 2 2 1 - - - - - - 20 - - - 4

25 CM02 MINAS SHOPPING Transferência A 1 2 2 1 - - - - - - 13 - - - 4

26 CM03 OURO MINAS Transferência A 1 2 2 1 - - - - - - 13 - - - 4

27 CM04 UNIÃO Transferência A 1 2 2 1 - - - - - - 13 - - - 4

28 CM05 IPIRANGA Transferência A 1 2 2 1 - - 1 - - - 13 - - - 4

29 CM06 CIDADE NOVA Transferência A 1 2 2 1 - - - - - - 13 - - - 4

30 CM07 FEIRA DOS PRODUTORES Transferência A 1 2 2 1 - - - - - - 13 - - - 4

31 CM08 SÃO JUDAS TADEU Transferência A 1 2 2 1 - - 1 - - - 13 - - - 4

32 CM09 SAGRADA FAMÍLIA Transferência A 1 2 2 1 - - - - - - 13 - - - 4

33 CM10 SILVIANO BRANDÃO Transferência A 1 2 2 1 - - - - - - 14 - - - 4

34 PR02 TAMÓIOS Transferência C - 2 2 1 1 2 - - - - - 22 - - 4

35 PR01 CARIJÓS Transferência C - 2 2 1 1 2 1 - - - - 22 - - 4

36 SD02 SÃO PAULO Transferência C - 2 2 1 1 2 - - - - - 22 - - 4

37 SD01 RIO DE JANEIRO Transferência C - 2 2 1 1 2 1 - - - - 22 - - 4

38 I02 Estação Pampulha Integração - - 9 9 - 2 9 1 - 1 - - - 48 18

39 I03 Estação Venda Nova Integração - - 8 8 - 1 8 1 - 1 - - - 44 16

TIPO

ANEXO II

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DIGITAL  INSTALADO POR ESTAÇÃO E CCO
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N.° COD. LOCAL

Módulo 

Amplifica

dor (VA-

2060)

Módulo 

Monitoram

. Linha de 

Aúdio

(ELD-1)

Módulo 

Compensã

o de Ruído 

(ANC-1)

Estação de 

Chamada 

(WS-4)

Chassis de 

Amp. 

Digital 

8 slots

(VA-8600)

Módulo 

Ampl.Chas

sis Vocia 

AM-600

Servidor 

Mensagem 

(MS-1)

Servidor 

Texto > 

Audio

(TTS-1)

Mic. 

Estação 

Chamada 

de Mesa 

(DS-10)

Exp. 

Entrada 6 

CH| Placa 

DSP| 

Memória 

Caixa 

Acústica 

Freespace 

DS 16F

Caixa 

Acústica 

Freespace 

DS 40F 

Loudspea

ker

Corneta 

SC 630M

Caixa 

Acústica 

Freespace 

DS 16SE

Microfone 

de 

Superfície 

(Chassis 

BM 33 B)

TIPO

ANEXO II

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DIGITAL  INSTALADO POR ESTAÇÃO E CCO

40 I04 Estação Vilarinho Integração - - 7 7 - 1 7 1 - 1 - - - 38 2 14

41 I01 Estação São Gabriel Integração - - 8 8 - 1 8 1 - 1 - 1 25 44 16

42 C02 Transfácil CCO - 1 - - - - - 1 - 1 1 2 - - - -

43 C01 COP CCO - 1 - - - - - 1 1 1 1 2 - - - -

39 99 99 41 9 40 13 1 6 2 431 113 174 2 198TOTAL:
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ANEXO III 

TERMO DE VISITA TÉCNICA 

(Documento a ser apresentado nos termos do subitem 7.4.4 do Edital) 

 
 

 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 14/2019 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE: 
 
 
Empresa:  _________________________________________________________ 
 
Telefone:  _____________________________ 
 
Fax:      _____________________________ 
 
Pessoa para Contato:  ________________________________________________ 
 
Nome do Representante Legal:  ________________________________________ 
 
Documento de Identificação do Representante:  ___________________________ 
 
 

Declaro, para atendimento ao disposto no item 2.2 do Edital, haver realizado visita técnica prévia nos 
locais onde serão executados os serviços, examinando os equipamentos, tomando ciência do estado 
de conservação e funcionamento, características, quantidades, peças e materiais que eventualmente 
deverão ser substituídos e quaisquer peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos. 
 
 
 
LICITANTE (Visitante): 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------- 
Assinatura e nº documento 

 
 
BHTRANS (Acompanhante): 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura e nº da matrícula 

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



   

LOTE GRUPO ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.
PREÇO 

UNITÁRIO

PREÇO 

TOTAL

1

Serviço de manutenção preventiva em Estação de Transferência - Tipo A:

Realização de manutenção preventiva por evento em todo o sistema de sonorização

de uma estação de transferência do tipo A, conforme item 8.1 e subitens do Termo de

Referência - Anexo I, incluso equipe técnica composta por no mínimo um técnico e

um auxiliar em sistema de sonorização digital, ferramental, equipamentos e insumos

necessários para o serviço.

un. 52  R$      1.611,61  R$     83.803,72 

2

Serviço de manutenção preventiva em Estação de Transferência - Tipo B:

Realização de manutenção preventiva por evento em todo o sistema de sonorização

de uma estação de transferência do tipo B, conforme item 8.1 e subitens do Termo

de Referência - Anexo I, incluso equipe técnica composta por no mínimo um técnico e

um auxiliar em sistema de sonorização digital, ferramental, equipamentos e insumos

necessários para o serviço.

un. 14  R$      1.897,93  R$     26.571,02 

3

Serviço de manutenção preventiva em Estação de Transferência - Tipo C:

Realização de manutenção preventiva por evento em todo o sistema de sonorização

de uma estação de transferência do tipo C, conforme item 8.1 e subitens do Termo

de Referência - Anexo I, incluso equipe técnica composta por no mínimo um técnico e

um auxiliar em sistema de sonorização digital, ferramental, equipamentos e insumos

necessários para o serviço.

un. 8  R$      1.343,45  R$     10.747,60 

4

Serviço de manutenção preventiva na Estação de Integração I01 – SÃO

GABRIEL:

Realização de manutenção preventiva por evento em todo o sistema de sonorização

da estação São Gabriel, conforme item 8.1 e subitens do Termo de Referência -

Anexo I, incluso equipe técnica composta por no mínimo um técnico e um auxiliar em

sistema de sonorização digital, ferramental, equipamentos e insumos necessários

para o serviço.

un. 2  R$      3.425,57  R$       6.851,14 

5

Serviço de manutenção preventiva na Estação de Integração I02 - PAMPULHA:

Realização de manutenção preventiva por evento em todo o sistema de sonorização

da estação Pampulha, conforme item 8.1 e subitens do Termo de Referência - Anexo

I, incluso equipe técnica composta por no mínimo um técnico e um auxiliar em

sistema de sonorização digital, ferramental, equipamentos e insumos necessários

para o serviço.

un. 2  R$      4.098,21  R$       8.196,42 

6

Serviço de manutenção preventiva na Estação de Integração I03 – VENDA

NOVA:

Realização de manutenção preventiva por evento em todo o sistema de sonorização

da estação Venda Nova, conforme item 8.1 e subitens do Termo de Referência -

Anexo I, incluso equipe técnica composta por no mínimo um técnico e um auxiliar em

sistema de sonorização digital, ferramental, equipamentos e insumos necessários

para o serviço.

un. 2  R$      3.425,57  R$       6.851,14 

7

Serviço de manutenção preventiva na Estação de Integração I04 - VILARINHO:

Realização de manutenção preventiva por evento em todo o sistema de sonorização

da estação Vilarinho, conforme item 8.1 e subitens do Termo de Referência - Anexo

I, incluso equipe técnica composta por no mínimo um técnico e um auxiliar em

sistema de sonorização digital, ferramental, equipamentos e insumos necessários

para o serviço.

un. 2  R$      3.425,57  R$       6.851,14 

8

Serviço de manutenção preventiva em CCO – Centro de Controle Operacional :

Realização de manutenção preventiva por evento em todo o sistema de sonorização

de um CCO, conforme item 8.1 e subitens do Termo de Referência - Anexo I,

composto por no mínimo um técnico especializado em sistema de sonorização digital,

ferramental, equipamentos e insumos necessários para o serviço.

un. 4  R$      4.175,57  R$     16.702,28 

 R$   166.574,46 

9

Atendimento de Visita Técnica:

Visita técnica de 1 (um) técnico em Sonorização Digital com duração de até 1 (uma)

hora, para verificação de problemas relativos à instabilidade, verificação de

desligamento ou desconexões, levantamentos diversos para composição de

orçamento, soluções de reinstalação de software, configuração de software, ajuste de

áudio e compensação de ruído, troca de fonte de alimentação, verificação de

conectividade, e serviços correlacionados no item 8.2 e subitens do Termo de

Referência - Anexo I, sendo atividades compatíveis com o tempo de duração da

visita, incluso deslocamento, ferramental e insumos necessários.

un. 173 406,83R$           R$     70.381,59 

10

Atendimento de Manutenção Corretiva, Suporte e Configuração:

Atendimento excedente à primeira hora (visita técnica), com duração de até 4 (quatro)

horas, para soluções técnicas de média a alta complexidade, sendo: configurações ou 

reconfigurações do software do Sistema de Sonorização Digital, configurações de

equipamentos na rede, análise e soluções de problemas em sonorização digital,

startup de sistemas, reconfigurações de equipamentos, backup e recuperação de

software e serviços, reparo in-loco de hardware de equipamentos do Sistema.

Atendimento avançado em configurações de rede LAN e WAN, remoção de

equipamentos e instalação em novo endereço, integração do sistema de sonorização

digital em outras plataformas compatíveis e atividades correlacionadas ao item 8.2 e

subitens do Termo de Referência - Anexo I, incluso ferramental e insumos

necessários.

un. 173 666,01R$           R$   115.219,73 

 R$   185.601,32 

ANEXO IV

PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS

SUBTOTAL 2 - ATENDIMENTOS DE VISITA, MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONFIGURAÇÃO

SUBTOTAL 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

1

1

2
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LOTE GRUPO ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.
PREÇO 

UNITÁRIO

PREÇO 

TOTAL

ANEXO IV

PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS

11

Serviço de instalação de cabo UTP CAT 6:

Serviço de instalação de metro linear de cabo UTP CAT 6, incluindo o fornecimento

dos cabos e de conectores RJ45, abraçadeiras plásticas, velcro e parafusos, e a

execução do lançamento do cabo, de conectorização em ambas as extremidades, de

certificação com emissão de relatório e de identificação com etiquetas térmicas com

filme protetor.

m 1 127,41R$           R$          127,41 

12

Serviço de instalação de cabo elétrico flexível de 4,0 mm
2
: 

Serviço de instalação de metro linear de cabo elétrico flexível de 4,0 mm², unifilar (nas 

cores: preta ou azul ou verde), com isolação 750 V, incluindo o fornecimento do cabo

e de abraçadeiras para organização, e a execução do lançamento do cabo, de

finalização através de terminais com solda nas extremidades e de identificação

através de anilhas.

m 1 174,65R$           R$          174,65 

13

Serviço de instalação de cabo paralelo polarizado cristal 2x2,5 mm
2
: 

Serviço de instalação de metro linear de cabo paralelo polarizado cristal com 2 (duas)

vias de seção nominal de 2,5 mm², incluindo o fornecimento do cabo e de

abraçadeiras para organização, a execução do lançamento do cabo, finalização

através de terminais com solda nas extremidades, identificação através de anilhas,

conectorização em sonofletores, cornetas acústicas e módulos de monitoramento de

linha.

m 1 120,79R$           R$          120,79 

14

Serviço de instalação de cabo paralelo polarizado cristal 2x4,0 mm
2
: 

Serviço de instalação de metro linear de cabo paralelo polarizado cristal com 2 (duas)

vias de seção nominal de 4,0 mm², incluindo o fornecimento do cabo e de

abraçadeiras para organização, a execução do lançamento do cabo, finalização

através de terminais com solda nas extremidades, identificação através de anilhas,

conectorização em sonofletores, cornetas acústicas e módulos de monitoramento de

linha.

m 1 175,70R$           R$          175,70 

15

Serviço de instalação de cabo para microfone balanceado AF(T), 2x0,30 mm2:

Serviço de instalação de metro linear de cabo de sonorização para microfone,

balanceado, AF(T), com condutores de cobre OFHC, 2 x 0,30 mm², isolado com

polietileno de cor vermelho e branco, blindagem com fita 100% alumínio, mais trança

de cobre 75% com cobertura emborrachada, incluindo o fornecimento do cabo e de

abraçadeiras para organização, a execução do lançamento do cabo, finalização

através de terminais com solda nas extremidades, identificação através de anilhas,

conectorização em microfones.

m 1 125,20R$           R$          125,20 

16

Serviço de instalação de eletrocalha 100x100 mm:

Serviço de instalação de metro linear de eletrocalha perfurada 100x100 mm, sem aba

(virola), galvanizada a fogo, chapa com espessura mínima de 1,25 mm (bitola 18),

incluindo o fornecimento da eletrocalha e de todos os materiais necessários para

montagem e fixação (tampa de encaixe, curvas, cotovelos, cruzetas, junções,

reduções, septos, emendas, talas, terminais, flanges, suportes de sustentação,

derivações, parafusos, porcas, arruelas, buchas, chumbadores, vergalhões e

abraçadeiras).

m 1 128,76R$           R$          128,76 

17

Serviço de instalação de perfilado 38x38 mm:

Serviço de instalação de metro linear de perfilado perfurado 38x38 mm, galvanizado a

fogo, chapa com espessura mínima de 1,25 mm (bitola 18), incluindo o fornecimento

do perfilado e de todos os materiais necessários para montagem e fixação (emendas,

talas, caixas de derivação, junções, curvas, ganchos, cantoneiras, suportes de

sustentação, mão francesas, derivações, parafusos, porcas, arruelas, buchas,

chumbadores, vergalhões, balancim, grampos e abraçadeiras).

m 1 115,77R$           R$          115,77 

18

Serviço de instalação de eletroduto rígido em aço galvanizado de 1" (para

tubulação aparente):

Serviço de instalação de metro linear de eletroduto rígido em aço galvanizado de 1”

(uma polegada), incluindo o fornecimento do eletroduto e de todos os materiais

necessários para montagem e fixação (abraçadeiras tipo D com cunha, luvas,

unidutes, curvas, conduletes múltiplo X, tampa com saídas RJ45, tampa com saída

elétrica padrão brasileiro, tampa cega, buchas, arruelas e parafusos), seguindo os

acessórios os padrões da tubulação, sendo estes em aço galvanizado ou alumínio.

m 1 98,86R$             R$            98,86 

19

Serviço de instalação de eletroduto rígido em aço galvanizado de 1½" (para

tubulação aparente):

Serviço de instalação de metro linear de eletroduto rígido em aço galvanizado de 1½”

(uma e meia polegada), incluindo o fornecimento do eletroduto e de todos os

materiais necessários para montagem e fixação (abraçadeiras tipo D com cunha,

luvas, unidutes, curvas, conduletes múltiplo X, tampa com saídas RJ45, tampa com

saída elétrica padrão brasileiro, tampa cega, buchas, arruelas e parafusos), seguindo

os acessórios os padrões da tubulação, sendo estes em aço galvanizado ou alumínio.

m 1 97,78R$             R$            97,78 

20

Serviço de instalação de Sealtube 1" (para tubulação aparente):

Serviço de instalação de metro linear de sealtube com alma de aço flexível revestido

em PVC de 1" (uma polegada), incluindo o fornecimento do sealtube e de todos os

materiais necessários para montagem e fixação (parafusos, porcas, buchas,

abraçadeiras, conectores giratórios, arruelas e buchas de alumínio).

m 1 103,00R$           R$          103,00 
3

1
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LOTE GRUPO ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.
PREÇO 

UNITÁRIO

PREÇO 

TOTAL

ANEXO IV

PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS

21

Serviço de instalação de Sealtube 2" (para tubulação aparente):

Serviço de instalação de metro linear de sealtube com alma de aço flexível revestido

em PVC de 2" (duas polegadas), incluindo o fornecimento do sealtube e de todos os

materiais necessários para montagem e fixação (parafusos, porcas, buchas,

abraçadeiras, conectores giratórios, arruelas e buchas de alumínio).

m 1 117,77R$           R$          117,77 

22

Serviço de instalação de Canaleta 50x20 mm:

Serviço de instalação de metro linear de canaleta termoplástica com divisórias nas

dimensões mínimas de 50x20 mm, incluindo o fornecimento da canaleta e de todos

os materiais necessários para montagem e fixação (luvas, tampas de extremidade,

cotovelos internos e externos, derivações e acopladores).

m 1 95,17R$             R$            95,17 

23

Serviço de instalação de Disjuntor Monopolar de 25A tipo DIN:

Serviço de instalação de disjuntor monopolar para corrente nominal de 16 A,

capacidade nominal de interrupção em curto-circuito mínima de3 KA, curva

característica de disparo tipo “C”, tensão mínima de operação de 127 VCA,

frequência de 50/60 Hz e fixação em trilho DIN 35 mm, construído em conformidade

com as normas ABNT NBR NM 60898 e ABNT NBR IEC 60947-2, incluindo o

fornecimento do disjuntor e de todos os materiais necessários para montagem e

fixação.

un. 1 287,71R$           R$          287,71 

24

Serviço de instalação de Disjuntor Bipolar de 25 A tipo DIN:

Serviço de instalação de disjuntor bipolar para corrente nominal de 25 A, capacidade

nominal de interrupção em curto-circuito mínima de 3 KA, curva característica de

disparo tipo “C”, tensão mínima de operação de 127 VCA, frequência de 50/60 Hz e

fixação em trilho DIN 35 mm, construído em conformidade com as normas ABNT

NBR NM 60898 e ABNT NBR IEC 60947-2, incluindo o fornecimento do disjuntor e de

todos os materiais necessários para montagem e fixação.

un. 1 287,71R$           R$          287,71 

25

Serviço de instalação de Protetor Contra Surtos 275 V / 40 KA tipo DIN:

Serviço de instalação de dispositivo monopolar de proteção contra surtos, com

tecnologia de proteção baseada na utilização de varistor de óxido de zinco, tensão

máxima de operação contínua em 275 V, corrente máxima de descarga de 40 KA e

fixação em trilho DIN 35 mm, em conformidade com a norma ABNT NBR 5410,

incluindo o fornecimento do disjuntor e de todos os materiais necessários para

montagem e fixação.

un. 1 298,22R$           R$          298,22 

26

Serviço de instalação de Rack de equipamentos:

Serviço de instalação de Rack de equipamentos, incluindo a execução da

organização e identificação dos equipamentos instalados no interior do rack (Não

incluso fornecimento do rack ou de acessórios).

un. 1 1.081,79R$        R$       1.081,79 

27

Serviços de instalação de corneta:

Serviço de instalação de corneta, incluindo o fornecimento de todos os materiais e

acessórios de fixação necessários à correta instalação e ancoragem da corneta

sobreposta em parede de alvenaria, pilar metálico ou pilar de concreto, ou pendente a

partir do teto ou infraestrutura aérea. As derivações da corneta deverão ocorrer com

acopladores, buchas e arruelas de mesma bitola, evitando assim a exposição do

condutor elétrico.

un. 1 1.035,89R$        R$       1.035,89 

28

Serviço de instalação de sonofletor dos tipos 1 e 2:

Serviço de instalação de sonofletor dos tipos 1 e 2 sobreposto em infraestrutura no

teto ou embutido em forro, a altura máxima 6 m do piso, incluindo o fornecimento de

todos os materiais e acessórios de fixação necessários à correta instalação e

ancoragem do sonofletor.

un. 1 1.165,99R$        R$       1.165,99 

29

Serviço de instalação de sonofletor do tipo 3:

Serviço de instalação de sonofletor do tipo 3 sobreposto em parede de alvenaria, pilar

metálico ou pilar de concreto, a altura máxima 6 m do piso, incluindo o fornecimento

de todos os materiais e acessórios de fixação necessários à correta instalação e

ancoragem do sonofletor. O cabo de alimentação deste sonofletor deve estar

embutido em canaleta termoplástica, evitando assim a exposição do condutor

elétrico.

un. 1 1.086,39R$        R$       1.086,39 

30

Serviço de instalação de microfone de teto:

Serviço de instalação de microfone de teto embutido em forro ou sobreposto em

parede de alvenaria, pilar metálico, pilar de concreto ou eletrocalha, a altura máxima

6 m do piso, incluindo o fornecimento de todos os materiais e acessórios de fixação

necessários à correta instalação e ancoragem do microfone.

un. 1 1.010,89R$        R$       1.010,89 

31

Serviço de instalação de equipamentos ativos em Rack de equipamentos:

Serviço de instalação e configuração de equipamentos ativos em rack de

equipamentos (amplificador de áudio, módulo de compensação áudio/ruído, módulo

de monitoramento de linha, gateway para comunicação CobraNet, switch de rede,

sistema de energia - no-break, etc.), organização e limpeza após instalação e testes

de operação.

un. 1 1.121,81R$        R$       1.121,81 

 R$       8.857,26 

1

SUBTOTAL 3 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS

3
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32

Reparo em equipamento do Sistema de Sonorização Digital:

Serviços técnicos especializados em reparos eletroeletrônicos em equipamentos do

Sistema de Sonorização Digital, tais como: amplificadores de áudio, módulos

amplificadores, microfones de chamada de áudio, módulos de compensação

áudio/ruído, módulos de monitoramento de linha, gateways para comunicação

CobraNet, interfaces para entrada de áudio, equipamentos para conversão de

mensagens de texto para áudio. Incluso: mão de obra especializada em análise e

solução de problemas com fornecimento de todos os insumos, componentes

eletrônicos, ventoinhas, recondicionamento de placas e circuitos, dentre outros itens

necessários para o reparo do equipamento, sendo aplicável somente quando o

conserto for viável técnico/economicamente. Incluso serviço de reinstalação do

equipamento.

un. 1 27.999,46R$      R$     27.999,46 

33

Reparo em corneta / sonofletor:

Serviços técnicos especializados em reparos eletroeletrônicos e mecânicos em

cornetas e sonofletores do Sistema de Sonorização Digital. Incluso: reinstalação e

mão de obra especializada em análise e solução de problemas com fornecimento de

todos os insumos, peças e partes necessárias para o reparo do item, sendo aplicável

somente quando o conserto for viável técnico/economicamente. Incluso serviço de

reinstalação do equipamento.

un. 1 1.979,04R$        R$       1.979,04 

 R$     29.978,50 

34
Sonofletor Tipo 1, conforme item 1 da Tabela 4 do Apêndice II do Termo de

Referência - Anexo I, incluso serviço de instalação.
un. 1 2.220,51R$        R$       2.220,51 

35
Sonofletor Tipo 2, conforme item 2 da Tabela 4 do Apêndice II do Termo de

Referência - Anexo I, incluso serviço de instalação.
un. 1 2.799,59R$        R$       2.799,59 

36
Sonofletor Tipo 3, conforme item 3 da Tabela 4 do Apêndice II do Termo de

Referência - Anexo I, incluso serviço de instalação.
un. 1 2.023,38R$        R$       2.023,38 

37
Corneta, conforme item 4 da Tabela 4 do Apêndice II do Termo de Referência -

Anexo I, incluso serviço de instalação.
un. 1 1.880,86R$        R$       1.880,86 

38
Amplificador de Áudio Tipo 1, conforme item 5 da Tabela 4 do Apêndice II do Termo

de Referência - Anexo I, incluso serviço de instalação.
un. 1 30.705,46R$      R$     30.705,46 

39
Amplificador de Áudio Tipo 2,conforme item 6 da Tabela 4 do Apêndice II do Termo

de Referência - Anexo I, incluso serviço de instalação.
un. 1 67.439,12R$      R$     67.439,12 

40

Cartão Módulo Amplificador para Amplificadores de Áudio do Tipo 2, conforme item 7

da Tabela 4 do Apêndice II do Termo de Referência - Anexo I, incluso serviço de

instalação.

un. 1 8.335,16R$        R$       8.335,16 

41

Filtro de ar frontal para Amplificadores de Áudio dos Tipos 2, confome item 6 da

Tabela 4 do Apêndice II do Termo de Referência - Anexo I, incluso serviço de

instalação.

un. 1 1.006,98R$        R$       1.006,98 

42
Microfone de Chamada de Áudio Tipo 1, conforme item 8 da Tabela 4 do Apêndice II

do Termo de Referência - Anexo I, incluso serviço de instalação.
un. 1 14.622,52R$      R$     14.622,52 

43
Microfone de Chamada de Áudio Tipo 2, conforme item 09 da Tabela 4 do Apêndice II

do Termo de Referência - Anexo I, incluso serviço de instalação.
un. 1 15.151,74R$      R$     15.151,74 

44
Microfone de Teto, conforme item 10 da Tabela 4 do Apêndice II do Termo de

Referência - Anexo I, incluso serviço de instalação.
un. 1 2.960,56R$        R$       2.960,56 

45
Módulo de Compensação Áudio / Ruído, conforme item 11 da Tabela 4 do Apêndice II

do Termo de Referência - Anexo I, incluso serviço de instalação.
un. 1 7.412,46R$        R$       7.412,46 

46
Módulo de Monitoramento de Linha, conforme item 12 da Tabela 4 do Apêndice II do

Termo de Referência - Anexo I, incluso serviço de instalação.
un. 1 4.219,33R$        R$       4.219,33 

47
Gateway para Comunicação CobraNet, conforme item 13 da Tabela 4 do Apêndice II

do Termo de Referência - Anexo I, incluso serviço de instalação.
un. 1 53.918,14R$      R$     53.918,14 

48
Interface de Entrada de Áudio, conforme item 14 da Tabela 4 do Apêndice II do

Termo de Referência - Anexo I, incluso serviço de instalação.
un. 1 23.869,67R$      R$     23.869,67 

49

Equipamento para Conversão de Mensagens de Texto para Áudio, conforme item 15

da Tabela 4 do Apêndice II do Termo de Referência - Anexo I, incluso serviço de

instalação.

un. 1 146.878,46R$    R$   146.878,46 

50
Injetor PoE (Power over Ethernet) ativo, conforme item 16 da Tabela 4 do Apêndice II

do Termo de Referência - Anexo I, incluso serviço de instalação.
un. 1 460,78R$           R$          460,78 

 R$   385.904,72 

51 Abraçadeira tipo D com cunha galvanizada, para eletroduto de 1” un. 1 2,04R$               R$              2,04 

52 Abraçadeira tipo D com cunha galvanizada, para eletroduto de 2” un. 1 3,98R$               R$              3,98 

53 Cabo elétrico flexível 4 mm², isolação 750V, na cor azul m 1 4,83R$               R$              4,83 

54 Cabo elétrico flexível 4 mm², isolação 750V, na cor preta m 1 4,83R$               R$              4,83 

55 Cabo elétrico flexível 4 mm², isolação 750V, na cor verde m 1 4,83R$               R$              4,83 

56 Cabo par trançado, UTP, Categoria 6 m 1 7,10R$               R$              7,10 

57 Cabo paralelo polarizado cristal com 2 (duas) vias de seção nominal de 2,5 mm² m 1 5,01R$               R$              5,01 

58 Cabo paralelo polarizado cristal com 2 (duas) vias de seção nominal de 4,0 mm² m 1 6,93R$               R$              6,93 

59

Cabo de sonorização para microfone, balanceado, AF(T), com condutores de cobre

OFHC, 2 x 0,30 mm², isolado com polietileno de cor vermelho e branco, blindagem

com fita 100% alumínio, mais trança de cobre 75% com cobertura emborrachada.

m 1 7,93R$               R$              7,93 

60 Conector XLR 3 pinos fêmea 1 30,52R$             R$            30,52 

61 Conector macho padrão RJ45, Categoria 6 un. 1 12,51R$             R$            12,51 

62 Curva de 90° galvanizada a fogo, para eletroduto de 1” un. 1 31,57R$             R$            31,57 

6

1

1

SUBTOTAL 5 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS COM INSTALAÇÃO

SUBTOTAL 4 - REPARO DE EQUIPAMENTOS

4

5
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PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS

63 Curva de 90° galvanizada a fogo, para eletroduto de 2” un. 1 94,28R$             R$            94,28 

64 Disjuntor 25 A, monopolar, tipo DIN un. 1 45,49R$             R$            45,49 

65 Disjuntor 25 A, bipolar, tipo DIN un. 1 70,74R$             R$            70,74 

66
Eletroduto de aço galvanizado a fogo, com diâmetro de 1", com miscelâneas (luvas /

curvas / caixas / suportes / etc.) - barra 3,00 m
un. 1 94,78R$             R$            94,78 

67
Eletroduto de aço galvanizado a fogo, com diâmetro de 2", com miscelâneas (luvas /

curvas / caixas / suportes / etc.) - barra 3,00 m
un. 1 191,02R$           R$          191,02 

68 Luva rosqueada galvanizada a fogo, para eletroduto de 1” un. 1 12,42R$             R$            12,42 

69 Luva rosqueada galvanizada a fogo, para eletroduto de 2” un. 1 20,49R$             R$            20,49 

70 Patch Cord RJ45 1,5 m Categoria 6 un. 1 46,36R$             R$            46,36 

71 Patch Cord RJ45 2,5 m Categoria 6 un. 1 65,29R$             R$            65,29 

72
Patch panel CAT 6, 24 portas padrão 19”, com fornecimento de 01 guia de cabos e kit

de parafusos e porcas-gaiola necessárias para instalação.
un. 1 757,04R$           R$          757,04 

73 Protetor contra surtos 275 V / 40 KA tipo DIN un. 1 136,61R$           R$          136,61 

74

Régua com 8 tomadas elétricas 2P+T (padrão brasileiro – norma NBR 14136), altura

1U, largura 19”, cabo PP de alimentação com comprimento mínimo de 1,5 metros,

com suporte a corrente de operação de 15 A e tensões de 127/220 V

un. 1 184,99R$           R$          184,99 

75 Sealtube com alma de aço flexível revestido em PVC de 1" m 1 47,87R$             R$            47,87 

76 Sealtube com alma de aço flexível revestido em PVC de 2" m 1 69,50R$             R$            69,50 

77 Tomadas 2P+T, padrão brasileiro, com seu referido espelho para caixa 2x4” un. 1 21,37R$             R$            21,37 

78 Tomadas padrão RJ45 fêmea, Categoria 6 un. 1 69,69R$             R$            69,69 

 R$       2.050,02 

 R$   778.966,28 

SUBTOTAL 6 - FORNECIMENTO DE MATERIAS COMPLEMENTARES

PREÇO GLOBAL MÁXIMO

6

1
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LOTE GRUPO ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.
PREÇO 

UNITÁRIO

PREÇO 

TOTAL

1

Serviço de manutenção preventiva em Estação de Transferência - Tipo A:

Realização de manutenção preventiva por evento em todo o sistema de

sonorização de uma estação de transferência do tipo A, conforme item 8.1 e

subitens do Termo de Referência - Anexo I, incluso equipe técnica composta por no

mínimo um técnico e um auxiliar em sistema de sonorização digital, ferramental,

equipamentos e insumos necessários para o serviço.

un. 52  R$               -    R$                 -   

2

Serviço de manutenção preventiva em Estação de Transferência - Tipo B:

Realização de manutenção preventiva por evento em todo o sistema de

sonorização de uma estação de transferência do tipo B, conforme item 8.1 e

subitens do Termo de Referência - Anexo I, incluso equipe técnica composta por

no mínimo um técnico e um auxiliar em sistema de sonorização digital, ferramental,

equipamentos e insumos necessários para o serviço.

un. 14  R$               -    R$                 -   

3

Serviço de manutenção preventiva em Estação de Transferência - Tipo C:

Realização de manutenção preventiva por evento em todo o sistema de

sonorização de uma estação de transferência do tipo C, conforme item 8.1 e

subitens do Termo de Referência - Anexo I, incluso equipe técnica composta por

no mínimo um técnico e um auxiliar em sistema de sonorização digital, ferramental,

equipamentos e insumos necessários para o serviço.

un. 8  R$               -    R$                 -   

4

Serviço de manutenção preventiva na Estação de Integração I01 – SÃO

GABRIEL:

Realização de manutenção preventiva por evento em todo o sistema de

sonorização da estação São Gabriel, conforme item 8.1 e subitens do Termo de

Referência - Anexo I, incluso equipe técnica composta por no mínimo um técnico e

um auxiliar em sistema de sonorização digital, ferramental, equipamentos e

insumos necessários para o serviço.

un. 2  R$               -    R$                 -   

5

Serviço de manutenção preventiva na Estação de Integração I02 -

PAMPULHA:

Realização de manutenção preventiva por evento em todo o sistema de

sonorização da estação Pampulha, conforme item 8.1 e subitens do Termo de

Referência - Anexo I, incluso equipe técnica composta por no mínimo um técnico e

um auxiliar em sistema de sonorização digital, ferramental, equipamentos e

insumos necessários para o serviço.

un. 2  R$               -    R$                 -   

6

Serviço de manutenção preventiva na Estação de Integração I03 – VENDA

NOVA:

Realização de manutenção preventiva por evento em todo o sistema de

sonorização da estação Venda Nova, conforme item 8.1 e subitens do Termo de

Referência - Anexo I, incluso equipe técnica composta por no mínimo um técnico e

um auxiliar em sistema de sonorização digital, ferramental, equipamentos e

insumos necessários para o serviço.

un. 2  R$               -    R$                 -   

7

Serviço de manutenção preventiva na Estação de Integração I04 - VILARINHO:

Realização de manutenção preventiva por evento em todo o sistema de

sonorização da estação Vilarinho, conforme item 8.1 e subitens do Termo de

Referência - Anexo I, incluso equipe técnica composta por no mínimo um técnico e

um auxiliar em sistema de sonorização digital, ferramental, equipamentos e

insumos necessários para o serviço.

un. 2  R$               -    R$                 -   

8

Serviço de manutenção preventiva em CCO – Centro de Controle Operacional

:

Realização de manutenção preventiva por evento em todo o sistema de

sonorização de um CCO, conforme item 8.1 e subitens do Termo de Referência -

Anexo I, composto por no mínimo um técnico especializado em sistema de

sonorização digital, ferramental, equipamentos e insumos necessários para o

serviço.

un. 4  R$               -    R$                 -   

 R$                 -   

9

Atendimento de Visita Técnica:

Visita técnica de 1 (um) técnico em Sonorização Digital com duração de até 1

(uma) hora, para verificação de problemas relativos à instabilidade, verificação de

desligamento ou desconexões, levantamentos diversos para composição de

orçamento, soluções de reinstalação de software, configuração de software, ajuste

de áudio e compensação de ruído, troca de fonte de alimentação, verificação de

conectividade, e serviços correlacionados no item 8.2 e subitens do Termo de

Referência - Anexo I, sendo atividades compatíveis com o tempo de duração da

visita, incluso deslocamento, ferramental e insumos necessários.

un. 173 -R$              R$                 -   

10

Atendimento de Manutenção Corretiva, Suporte e Configuração:

Atendimento excedente à primeira hora (visita técnica), com duração de até 4

(quatro) horas, para soluções técnicas de média a alta complexidade, sendo:

configurações ou reconfigurações do software do Sistema de Sonorização Digital,

configurações de equipamentos na rede, análise e soluções de problemas em

sonorização digital, startup de sistemas, reconfigurações de equipamentos, backup

e recuperação de software e serviços, reparo in-loco de hardware de equipamentos

do Sistema. Atendimento avançado em configurações de rede LAN e WAN,

remoção de equipamentos e instalação em novo endereço, integração do sistema

de sonorização digital em outras plataformas compatíveis e atividades

correlacionadas ao item 8.2 e subitens do Termo de Referência - Anexo I, incluso

ferramental e insumos necessários.

un. 173 -R$              R$                 -   

 R$                 -   

ANEXO V

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

SUBTOTAL 2 - ATENDIMENTOS DE VISITA, MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONFIGURAÇÃO

SUBTOTAL 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

1

1

2
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PREÇO 

UNITÁRIO

PREÇO 

TOTAL

ANEXO V

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

11

Serviço de instalação de cabo UTP CAT 6:

Serviço de instalação de metro linear de cabo UTP CAT 6, incluindo o fornecimento

dos cabos e de conectores RJ45, abraçadeiras plásticas, velcro e parafusos, e a

execução do lançamento do cabo, de conectorização em ambas as extremidades,

de certificação com emissão de relatório e de identificação com etiquetas térmicas

com filme protetor.

m 1 -R$              R$                 -   

12

Serviço de instalação de cabo elétrico flexível de 4,0 mm
2
: 

Serviço de instalação de metro linear de cabo elétrico flexível de 4,0 mm², unifilar

(nas cores: preta ou azul ou verde), com isolação 750 V, incluindo o fornecimento

do cabo e de abraçadeiras para organização, e a execução do lançamento do

cabo, de finalização através de terminais com solda nas extremidades e de

identificação através de anilhas.

m 1 -R$              R$                 -   

13

Serviço de instalação de cabo paralelo polarizado cristal 2x2,5 mm
2
: 

Serviço de instalação de metro linear de cabo paralelo polarizado cristal com 2

(duas) vias de seção nominal de 2,5 mm², incluindo o fornecimento do cabo e de

abraçadeiras para organização, a execução do lançamento do cabo, finalização

através de terminais com solda nas extremidades, identificação através de anilhas,

conectorização em sonofletores, cornetas acústicas e módulos de monitoramento

de linha.

m 1 -R$              R$                 -   

14

Serviço de instalação de cabo paralelo polarizado cristal 2x4,0 mm
2
: 

Serviço de instalação de metro linear de cabo paralelo polarizado cristal com 2

(duas) vias de seção nominal de 4,0 mm², incluindo o fornecimento do cabo e de

abraçadeiras para organização, a execução do lançamento do cabo, finalização

através de terminais com solda nas extremidades, identificação através de anilhas,

conectorização em sonofletores, cornetas acústicas e módulos de monitoramento

de linha.

m 1 -R$              R$                 -   

15

Serviço de instalação de cabo para microfone balanceado AF(T), 2x0,30 mm2:

Serviço de instalação de metro linear de cabo de sonorização para microfone,

balanceado, AF(T), com condutores de cobre OFHC, 2 x 0,30 mm², isolado com

polietileno de cor vermelho e branco, blindagem com fita 100% alumínio, mais

trança de cobre 75% com cobertura emborrachada, incluindo o fornecimento do

cabo e de abraçadeiras para organização, a execução do lançamento do cabo,

finalização através de terminais com solda nas extremidades, identificação através

de anilhas, conectorização em microfones.

m 1 -R$              R$                 -   

16

Serviço de instalação de eletrocalha 100x100 mm:

Serviço de instalação de metro linear de eletrocalha perfurada 100x100 mm, sem

aba (virola), galvanizada a fogo, chapa com espessura mínima de 1,25 mm (bitola

18), incluindo o fornecimento da eletrocalha e de todos os materiais necessários

para montagem e fixação (tampa de encaixe, curvas, cotovelos, cruzetas, junções,

reduções, septos, emendas, talas, terminais, flanges, suportes de sustentação,

derivações, parafusos, porcas, arruelas, buchas, chumbadores, vergalhões e

abraçadeiras).

m 1 -R$              R$                 -   

17

Serviço de instalação de perfilado 38x38 mm:

Serviço de instalação de metro linear de perfilado perfurado 38x38 mm,

galvanizado a fogo, chapa com espessura mínima de 1,25 mm (bitola 18), incluindo

o fornecimento do perfilado e de todos os materiais necessários para montagem e

fixação (emendas, talas, caixas de derivação, junções, curvas, ganchos,

cantoneiras, suportes de sustentação, mão francesas, derivações, parafusos,

porcas, arruelas, buchas, chumbadores, vergalhões, balancim, grampos e

abraçadeiras).

m 1 -R$              R$                 -   

18

Serviço de instalação de eletroduto rígido em aço galvanizado de 1" (para

tubulação aparente):

Serviço de instalação de metro linear de eletroduto rígido em aço galvanizado de 1”

(uma polegada), incluindo o fornecimento do eletroduto e de todos os materiais

necessários para montagem e fixação (abraçadeiras tipo D com cunha, luvas,

unidutes, curvas, conduletes múltiplo X, tampa com saídas RJ45, tampa com saída

elétrica padrão brasileiro, tampa cega, buchas, arruelas e parafusos), seguindo os

acessórios os padrões da tubulação, sendo estes em aço galvanizado ou alumínio.

m 1 -R$              R$                 -   

19

Serviço de instalação de eletroduto rígido em aço galvanizado de 1½" (para

tubulação aparente):

Serviço de instalação de metro linear de eletroduto rígido em aço galvanizado de

1½” (uma e meia polegada), incluindo o fornecimento do eletroduto e de todos os

materiais necessários para montagem e fixação (abraçadeiras tipo D com cunha,

luvas, unidutes, curvas, conduletes múltiplo X, tampa com saídas RJ45, tampa com

saída elétrica padrão brasileiro, tampa cega, buchas, arruelas e parafusos),

seguindo os acessórios os padrões da tubulação, sendo estes em aço galvanizado

ou alumínio.

m 1 -R$              R$                 -   

20

Serviço de instalação de Sealtube 1" (para tubulação aparente):

Serviço de instalação de metro linear de sealtube com alma de aço flexível

revestido em PVC de 1" (uma polegada), incluindo o fornecimento do sealtube e

de todos os materiais necessários para montagem e fixação (parafusos, porcas,

buchas, abraçadeiras, conectores giratórios, arruelas e buchas de alumínio).

m 1 -R$              R$                 -   

21

Serviço de instalação de Sealtube 2" (para tubulação aparente):

Serviço de instalação de metro linear de sealtube com alma de aço flexível

revestido em PVC de 2" (duas polegadas), incluindo o fornecimento do sealtube e

de todos os materiais necessários para montagem e fixação (parafusos, porcas,

buchas, abraçadeiras, conectores giratórios, arruelas e buchas de alumínio).

m 1 -R$              R$                 -   

1

3

1
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22

Serviço de instalação de Canaleta 50x20 mm:

Serviço de instalação de metro linear de canaleta termoplástica com divisórias nas

dimensões mínimas de 50x20 mm, incluindo o fornecimento da canaleta e de

todos os materiais necessários para montagem e fixação (luvas, tampas de

extremidade, cotovelos internos e externos, derivações e acopladores).

m 1 -R$              R$                 -   

23

Serviço de instalação de Disjuntor Monopolar de 25A tipo DIN:

Serviço de instalação de disjuntor monopolar para corrente nominal de 16 A,

capacidade nominal de interrupção em curto-circuito mínima de3 KA, curva

característica de disparo tipo “C”, tensão mínima de operação de 127 VCA,

frequência de 50/60 Hz e fixação em trilho DIN 35 mm, construído em

conformidade com as normas ABNT NBR NM 60898 e ABNT NBR IEC 60947-2,

incluindo o fornecimento do disjuntor e de todos os materiais necessários para

montagem e fixação.

un. 1 -R$              R$                 -   

24

Serviço de instalação de Disjuntor Bipolar de 25 A tipo DIN:

Serviço de instalação de disjuntor bipolar para corrente nominal de 25 A,

capacidade nominal de interrupção em curto-circuito mínima de 3 KA, curva

característica de disparo tipo “C”, tensão mínima de operação de 127 VCA,

frequência de 50/60 Hz e fixação em trilho DIN 35 mm, construído em

conformidade com as normas ABNT NBR NM 60898 e ABNT NBR IEC 60947-2,

incluindo o fornecimento do disjuntor e de todos os materiais necessários para

montagem e fixação.

un. 1 -R$              R$                 -   

25

Serviço de instalação de Protetor Contra Surtos 275 V / 40 KA tipo DIN:

Serviço de instalação de dispositivo monopolar de proteção contra surtos, com

tecnologia de proteção baseada na utilização de varistor de óxido de zinco, tensão

máxima de operação contínua em 275 V, corrente máxima de descarga de 40 KA e

fixação em trilho DIN 35 mm, em conformidade com a norma ABNT NBR 5410,

incluindo o fornecimento do disjuntor e de todos os materiais necessários para

montagem e fixação.

un. 1 -R$              R$                 -   

26

Serviço de instalação de Rack de equipamentos:

Serviço de instalação de Rack de equipamentos, incluindo a execução da

organização e identificação dos equipamentos instalados no interior do rack (Não

incluso fornecimento do rack ou de acessórios).

un. 1 -R$              R$                 -   

27

Serviços de instalação de corneta:

Serviço de instalação de corneta, incluindo o fornecimento de todos os materiais e

acessórios de fixação necessários à correta instalação e ancoragem da corneta

sobreposta em parede de alvenaria, pilar metálico ou pilar de concreto, ou

pendente a partir do teto ou infraestrutura aérea. As derivações da corneta deverão

ocorrer com acopladores, buchas e arruelas de mesma bitola, evitando assim a

exposição do condutor elétrico.

un. 1 -R$              R$                 -   

28

Serviço de instalação de sonofletor dos tipos 1 e 2:

Serviço de instalação de sonofletor dos tipos 1 e 2 sobreposto em infraestrutura no

teto ou embutido em forro, a altura máxima 6 m do piso, incluindo o fornecimento

de todos os materiais e acessórios de fixação necessários à correta instalação e

ancoragem do sonofletor.

un. 1 -R$              R$                 -   

29

Serviço de instalação de sonofletor do tipo 3:

Serviço de instalação de sonofletor do tipo 3 sobreposto em parede de alvenaria,

pilar metálico ou pilar de concreto, a altura máxima 6 m do piso, incluindo o

fornecimento de todos os materiais e acessórios de fixação necessários à correta

instalação e ancoragem do sonofletor. O cabo de alimentação deste sonofletor

deve estar embutido em canaleta termoplástica, evitando assim a exposição do

condutor elétrico.

un. 1 -R$              R$                 -   

30

Serviço de instalação de microfone de teto:

Serviço de instalação de microfone de teto embutido em forro ou sobreposto em

parede de alvenaria, pilar metálico, pilar de concreto ou eletrocalha, a altura

máxima 6 m do piso, incluindo o fornecimento de todos os materiais e acessórios

de fixação necessários à correta instalação e ancoragem do microfone.

un. 1 -R$              R$                 -   

31

Serviço de instalação de equipamentos ativos em Rack de equipamentos:

Serviço de instalação e configuração de equipamentos ativos em rack de

equipamentos (amplificador de áudio, módulo de compensação áudio/ruído,

módulo de monitoramento de linha, gateway para comunicação CobraNet, switch

de rede, sistema de energia - no-break, etc.), organização e limpeza após

instalação e testes de operação.

un. 1 -R$              R$                 -   

 R$                 -   

32

Reparo em equipamento do Sistema de Sonorização Digital:

Serviços técnicos especializados em reparos eletroeletrônicos em equipamentos do 

Sistema de Sonorização Digital, tais como: amplificadores de áudio, módulos

amplificadores, microfones de chamada de áudio, módulos de compensação

áudio/ruído, módulos de monitoramento de linha, gateways para comunicação

CobraNet, interfaces para entrada de áudio, equipamentos para conversão de

mensagens de texto para áudio. Incluso: mão de obra especializada em análise e

solução de problemas com fornecimento de todos os insumos, componentes

eletrônicos, ventoinhas, recondicionamento de placas e circuitos, dentre outros

itens necessários para o reparo do equipamento, sendo aplicável somente quando

o conserto for viável técnico/economicamente. Incluso serviço de reinstalação do

equipamento.

un. 1 -R$              R$                 -   

1

1

SUBTOTAL 3 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS

3

4
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LOTE GRUPO ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.
PREÇO 

UNITÁRIO

PREÇO 

TOTAL

ANEXO V

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

33

Reparo em corneta / sonofletor:

Serviços técnicos especializados em reparos eletroeletrônicos e mecânicos em

cornetas e sonofletores do Sistema de Sonorização Digital. Incluso: reinstalação e

mão de obra especializada em análise e solução de problemas com fornecimento

de todos os insumos, peças e partes necessárias para o reparo do item, sendo

aplicável somente quando o conserto for viável técnico/economicamente. Incluso

serviço de reinstalação do equipamento.

un. 1 -R$              R$                 -   

 R$                 -   

34
Sonofletor Tipo 1, conforme item 1 da Tabela 4 do Apêndice II do Termo de

Referência - Anexo I, incluso serviço de instalação.
un. 1 -R$              R$                 -   

35
Sonofletor Tipo 2, conforme item 2 da Tabela 4 do Apêndice II do Termo de

Referência - Anexo I, incluso serviço de instalação.
un. 1 -R$              R$                 -   

36
Sonofletor Tipo 3, conforme item 3 da Tabela 4 do Apêndice II do Termo de

Referência - Anexo I, incluso serviço de instalação.
un. 1 -R$              R$                 -   

37
Corneta, conforme item 4 da Tabela 4 do Apêndice II do Termo de Referência -

Anexo I, incluso serviço de instalação.
un. 1 -R$              R$                 -   

38
Amplificador de Áudio Tipo 1, conforme item 5 da Tabela 4 do Apêndice II do

Termo de Referência - Anexo I, incluso serviço de instalação.
un. 1 -R$              R$                 -   

39
Amplificador de Áudio Tipo 2,conforme item 6 da Tabela 4 do Apêndice II do Termo

de Referência - Anexo I, incluso serviço de instalação.
un. 1 -R$              R$                 -   

40

Cartão Módulo Amplificador para Amplificadores de Áudio do Tipo 2, conforme item

7 da Tabela 4 do Apêndice II do Termo de Referência - Anexo I, incluso serviço de

instalação.

un. 1 -R$              R$                 -   

41

Filtro de ar frontal para Amplificadores de Áudio dos Tipos 2, confome item 6 da

Tabela 4 do Apêndice II do Termo de Referência - Anexo I, incluso serviço de

instalação.

un. 1 -R$              R$                 -   

42
Microfone de Chamada de Áudio Tipo 1, conforme item 8 da Tabela 4 do Apêndice

II do Termo de Referência - Anexo I, incluso serviço de instalação.
un. 1 -R$              R$                 -   

43
Microfone de Chamada de Áudio Tipo 2, conforme item 09 da Tabela 4 do

Apêndice II do Termo de Referência - Anexo I, incluso serviço de instalação.
un. 1 -R$              R$                 -   

44
Microfone de Teto, conforme item 10 da Tabela 4 do Apêndice II do Termo de

Referência - Anexo I, incluso serviço de instalação.
un. 1 -R$              R$                 -   

45
Módulo de Compensação Áudio / Ruído, conforme item 11 da Tabela 4 do

Apêndice II do Termo de Referência - Anexo I, incluso serviço de instalação.
un. 1 -R$              R$                 -   

46
Módulo de Monitoramento de Linha, conforme item 12 da Tabela 4 do Apêndice II

do Termo de Referência - Anexo I, incluso serviço de instalação.
un. 1 -R$              R$                 -   

47
Gateway para Comunicação CobraNet, conforme item 13 da Tabela 4 do Apêndice

II do Termo de Referência - Anexo I, incluso serviço de instalação.
un. 1 -R$              R$                 -   

48
Interface de Entrada de Áudio, conforme item 14 da Tabela 4 do Apêndice II do

Termo de Referência - Anexo I, incluso serviço de instalação.
un. 1 -R$              R$                 -   

49

Equipamento para Conversão de Mensagens de Texto para Áudio, conforme item

15 da Tabela 4 do Apêndice II do Termo de Referência - Anexo I, incluso serviço de

instalação.

un. 1 -R$              R$                 -   

50
Injetor PoE (Power over Ethernet) ativo, conforme item 16 da Tabela 4 do Apêndice

II do Termo de Referência - Anexo I, incluso serviço de instalação.
un. 1 -R$              R$                 -   

 R$                 -   

51 Abraçadeira tipo D com cunha galvanizada, para eletroduto de 1” un. 1 -R$              R$                 -   

52 Abraçadeira tipo D com cunha galvanizada, para eletroduto de 2” un. 1 -R$              R$                 -   

53 Cabo elétrico flexível 4 mm², isolação 750V, na cor azul m 1 -R$              R$                 -   

54 Cabo elétrico flexível 4 mm², isolação 750V, na cor preta m 1 -R$              R$                 -   

55 Cabo elétrico flexível 4 mm², isolação 750V, na cor verde m 1 -R$              R$                 -   

56 Cabo par trançado, UTP, Categoria 6 m 1 -R$              R$                 -   

57 Cabo paralelo polarizado cristal com 2 (duas) vias de seção nominal de 2,5 mm² m 1 -R$              R$                 -   

58 Cabo paralelo polarizado cristal com 2 (duas) vias de seção nominal de 4,0 mm² m 1 -R$              R$                 -   

59

Cabo de sonorização para microfone, balanceado, AF(T), com condutores de cobre

OFHC, 2 x 0,30 mm², isolado com polietileno de cor vermelho e branco, blindagem

com fita 100% alumínio, mais trança de cobre 75% com cobertura emborrachada.

m 1 -R$              R$                 -   

60 Conector XLR 3 pinos fêmea 1 -R$              R$                 -   

61 Conector macho padrão RJ45, Categoria 6 un. 1 -R$              R$                 -   

62 Curva de 90° galvanizada a fogo, para eletroduto de 1” un. 1 -R$              R$                 -   

63 Curva de 90° galvanizada a fogo, para eletroduto de 2” un. 1 -R$              R$                 -   

64 Disjuntor 25 A, monopolar, tipo DIN un. 1 -R$              R$                 -   

65 Disjuntor 25 A, bipolar, tipo DIN un. 1 -R$              R$                 -   

66
Eletroduto de aço galvanizado a fogo, com diâmetro de 1", com miscelâneas (luvas

/ curvas / caixas / suportes / etc.) - barra 3,00 m
un. 1 -R$              R$                 -   

67
Eletroduto de aço galvanizado a fogo, com diâmetro de 2", com miscelâneas (luvas

/ curvas / caixas / suportes / etc.) - barra 3,00 m
un. 1 -R$              R$                 -   

68 Luva rosqueada galvanizada a fogo, para eletroduto de 1” un. 1 -R$              R$                 -   

69 Luva rosqueada galvanizada a fogo, para eletroduto de 2” un. 1 -R$              R$                 -   

70 Patch Cord RJ45 1,5 m Categoria 6 un. 1 -R$              R$                 -   

71 Patch Cord RJ45 2,5 m Categoria 6 un. 1 -R$              R$                 -   

6

1

1

SUBTOTAL 5 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS COM INSTALAÇÃO

SUBTOTAL 4 - REPARO DE EQUIPAMENTOS

4

5
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LOTE GRUPO ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.
PREÇO 

UNITÁRIO

PREÇO 

TOTAL

ANEXO V

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

72
Patch panel CAT 6, 24 portas padrão 19”, com fornecimento de 01 guia de cabos e

kit de parafusos e porcas-gaiola necessárias para instalação.
un. 1 -R$              R$                 -   

73 Protetor contra surtos 275 V / 40 KA tipo DIN un. 1 -R$              R$                 -   

74

Régua com 8 tomadas elétricas 2P+T (padrão brasileiro – norma NBR 14136),

altura 1U, largura 19”, cabo PP de alimentação com comprimento mínimo de 1,5

metros, com suporte a corrente de operação de 15 A e tensões de 127/220 V

un. 1 -R$              R$                 -   

75 Sealtube com alma de aço flexível revestido em PVC de 1" m 1 -R$              R$                 -   

76 Sealtube com alma de aço flexível revestido em PVC de 2" m 1 -R$              R$                 -   

77 Tomadas 2P+T, padrão brasileiro, com seu referido espelho para caixa 2x4” un. 1 -R$              R$                 -   

78 Tomadas padrão RJ45 fêmea, Categoria 6 un. 1 -R$              R$                 -   

 R$                 -   

 R$                 -   

 Identificação da Empresa LICITANTE: _________________________________________

CNPJ da Empresa LICITANTE: _________________________________________

 

Telefone de contato da Empresa LICITANTE: _________________________________________

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

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

SUBTOTAL 6 - FORNECIMENTO DE MATERIAS COMPLEMENTARES

PREÇO GLOBAL

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

* Prazo de garantia para os equipamentos COBRANET novos fornecidos: _________ meses (ver alíena "e" do item 6.2 do Edital)

* Prazo de garantia para os demais equipamentos: _________ meses (ver alíena "f" do item 6.2 do Edital)

6

* Prazo de garantia dos serviços, materiais de infraestrutura fornecidos e reparo de equipamentos: _________ meses (ver alíena "d" do item 6.2 do Edital)

OBSERVAÇÕES:

1. m = metro linear, un. = Unidade. 

2. Conforme disposto no subitem 3.2.1 do Termo de Referência - Anexo I, o fornecimento e instalação de peças (Grupos 3, 4, 5 e 6 deste Modelo de Proposta 

Comercial) serão pagos quando efetivamente executados e conforme preços unitários ofertados na Proposta Comercial vencedora, e não excederá o valor 

máximo estipulado no subitem 5.1 da Minuta de Contrado – Anexo XII.

* Prazo de validade da proposta: _________ dias (ver alíena "c" do item 6.2 do Edital)

Declaramos:

1. conhecimento das exigências para contratação dispostas no Capítulo 11 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 11.2).

2. conhecimento de todas as condições previstas para a prestação dos serviços referente ao objeto licitado no Pregão Eletrônico n.º 14/2019 e seus respectivos

Anexos, e com elas concordamos.

* Preço Global (por extenso): ______________________________________________________

1
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ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

(Modelo de declaração a ser apresentado nos termos da alínea “b” dos subitens 6.1.1.1 e 6.1.1.2 do Edital) 
 

 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 14/2019 

 

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

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

doravante(s) denominado(s) LICITANTE, para fins do disposto na alínea “b” dos subitens 6.1.1.1 e 

6.1.1.2 do Edital da licitação em referência, DECLARA(M), sob as penas da lei, em especial o art. 

299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente 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 Empresa de Transportes e 

Trânsito de Belo Horizonte S/A. – BHTRANS antes da abertura oficial das propostas; e 

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

poderes e informações para firmá-la. 

 

 

____________________________________________________________ 

Local e Data 

 
 
 

________________________________________________________ 

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



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 nos termos dos subitens 7.3.2.3 e 7.3.3 do Edital.)

#DIV/0!

LC - LIQUIDEZ CORRENTE = 

LG - LIQUIDEZ GERAL =

#DIV/0!=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

=
Ativo Circulante

Passivo Circulante

SG - SOLVÊNCIA GERAL =

=

=
Ativo Total

#DIV/0!

=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
=

0,00

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
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ANEXO VIII 
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

 

(Modelo da declaração a ser apresentada na fase de habilitação nos termos do subitem 7.4.3 do Edital) 

 
 
 
 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 14/2019 
 
 
 
 
A Empresa _________________________ CNPJ n°_________, sediada no município de 

___________________, declara, sob as penalidades da Lei que, caso seja contratada para prestar os 

serviços relacionados no Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 14/2019, possuirá equipe técnica 

mínima composta por 1 (um) Engenheiro Eletricista ou Engenheiro em Eletrônica ou Engenheiro de 

Controle e Automação ou Engenheiro de Comunicações ou Engenheiro de Telecomunicações, com 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART registrada no CREA e escritório para prestação de 

todos os serviços em Belo Horizonte ou região metropolitana, ainda que não seja sediada nesta 

Capital, assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) da LICITANTE. 

 
 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) (CI n.º  e/ou CPF) 

 

 



 

BHTRANS – PE n.º 14/2019 – Anexo IX – Modelo de Declaração de Empregador – Página 1 de 1 

ANEXO IX 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR 

 
(Modelo de declaração a ser apresentado nos termos do item 7.5, alínea “a”, do Edital) 

 
 
 
 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 14/2019 
 
 
 

A Empresa _________________________ CNPJ n°_____________________, sediada no município 

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

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

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

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

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

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

 
 
Declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem quaisquer fatos impeditivos para 

sua participação no presente processo licitatório, especialmente em relação àqueles descritos nos 

artigos 37, §1º, e 38 e 44 da Lei n° 13.303/2016, ciente a obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

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 X 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE  

PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS 
 

(Modelo de declaração a ser apresentado nos termos do item 7.5, alínea “b”, do Edital, quando couber) 

 
 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 14/2019 

 
 
 
 
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 XI 
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 “d” do item 11.2 do 
Edital) 

 
 
 
 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 14/2019 
 
 
 
 

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 XII 
MINUTA DE CONTRATO 

 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, ALÉM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DOS SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO DIGITAL DAS 
ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO E DAS 
CENTRAIS DE CONTROLE OPERACIONAL – CCO’S DO 
SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO BRT/MOVE DO 
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. 

Processo Administrativo nº 01-122.900/19-50 

Instrumento Jurídico nº _______________________________ 

CONTRATANTE: Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS 
Endereço: Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte, MG, CEP 30.455-902 
CNPJ: 41.657.081/0001-84 
Representante legal: Celio Freitas Bouzada – Presidente 
CPF: 420.380.816-20 
 
CONTRATADA: ............................  
Endereço: ...................... 
CNPJ: ...................  
Representante legal: .................... – <cargo> 
CPF: ........................... 
 
As partes acima qualificadas celebram este Contrato, sendo o presente regido pelas normas da Lei 
Federal nº 13.303/16 e suas modificações posteriores, pelo Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos da BHTRANS e pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO E GERENCIAMENTO 

1.1. O presente Contrato está vinculado aos termos do Processo Administrativo n.º 01-122.900/19-50 
Pregão Eletrônico n.º 14/2019 e à proposta da Contratada, que integra este documento, 
independentemente de transcrição. 

1.2. A gestão e fiscalização deste Contrato, por parte da Contratante, serão exercidas pela Diretoria 
de Finanças e Controle – DFC e pela Gerência de Administração e Manutenção Predial – GEAMP, 
respectivamente, observado o disposto no subitem seguinte. 

1.2.1. O Gestor e o Fiscal deste contrato, por parte da Contratante, serão designados 
nominalmente mediante publicação de portaria no Diário Oficial do Município. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços de instalação e reinstalação de 
equipamentos, além de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de sonorização digital das 
Estações de Transferência e de Integração e das Centrais de Controle Operacional – CCO’s do 
sistema de transporte público BRT/MOVE do município de Belo Horizonte, conforme Termo de 
Referência – Anexo I e Relação de Equipamentos do Sistema de Sonorização Digital Instalado por 
Estação e CCO – Anexo II. 

CLÁUSULA TERCEIRA – REGIME DE EXECUÇÃO  

O regime de execução deste Contrato será empreitada por preço unitário. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente. 

R E G I S T R O 

Nº Contrato:__________ /_______ 

Livro: ________ Folha: _________ 



 

 

BHTRANS – PE n.º 14/2019 – Anexo XII – Minuta de Contrato – Página 2 de 7 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO E DO REAJUSTE 

5.1. O saldo contratual para os gastos relativos aos Grupos 3, 4, 5 e 6 do Modelo de Proposta 
Comercial – Anexo V, para o período de vigência deste Contrato, é de R$ 426.484,00 (quatrocentos e 
vinte seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais). 

5.2. O valor global deste Contrato, durante o período de sua vigência, será composto por: 

Valor Global = (Somatório dos Subtotais 1 e 2 da Proposta Comercial da Contratada) + 426.484,00 
(saldo contratual para os Grupos 3, 4, 5 e 6 do Modelo de Proposta Comercial – Anexo V) 

5.2.1. A proposta comercial da Contratada autuada no processo tem o valor global de R$ 
............................................ 

5.3. No valor estabelecido no subitem anterior estão incluídos todos os impostos, taxas, transportes e 
demais custos diretos e indiretos aplicáveis e constituirá a única remuneração pela prestação do 
serviço contratado. 

5.4. O Contrato, se necessário, será reajustado mediante iniciativa da Contratada, desde que 
observados o interregno mínimo de 1 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). 

5.4.1. Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir da solicitação da Contratada. 

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

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente contratação serão providas por recursos próprios consignados 
no orçamento da Contratante à Conta Contábil n.º 314.00.16, Centro de Custo 11020, Funcional 
Programática n.º 26.452.060.2567, Natureza de Despesa 33.90.39, Item 29, Fonte 03.07, Subação 
0001, Unidade Orçamentária 2709 e Unidade Administrativa 1100. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ACEITAÇÃO DO OBJETO 

7.1. Os serviços deverão ser entregues em conformidade com as especificações constantes neste 
Instrumento e anexos correspondentes. 

7.2. Na hipótese do objeto entregue não atender às exigências especificadas, ficará a Contratada 
obrigada a fazer todas as modificações necessárias, sem ensejar qualquer ônus para a Contratante, 
independentemente do vencimento deste Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

8.1. Assumir inteira responsabilidade pela conservação das instalações, durante a execução dos 
serviços, especialmente quanto aos materiais de acabamento existentes nas Estações ou CCO’s 
onde o sistema está implantado. 

8.2. Se responsabilizar pelo fornecimento, sem ônus para a BHTRANS, de materiais de consumo 
para a realização da manutenção (preventiva e corretiva), além de todo o ferramental necessário para 
a execução dos serviços. 

8.3. Caberá à Contratada a responsabilidade e o ônus pela mão de obra referente à execução do 
serviço de reparo, de correção, de remoção e de substituição de peças e componentes. 

8.4. Substituição de um funcionário por outro, em razão de conduta inconveniente ou incapacidade 
técnica, quando solicitado pela BHTRANS. 

8.5. Apresentar Relatórios Mensais com informações sobre os serviços executados de forma 
preventiva, sobre anormalidades e falhas eventualmente observadas em equipamentos dos sistemas. 
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8.6. A fiscalização poderá determinar a realização ou suspensão de serviços, total ou parcialmente, a 
qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária. 

8.7. Obter junto ao CREA-MG a Anotação de Responsabilidade Técnica – A.R.T. do contrato 
assinado no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após assinatura, apresentando o documento a 
BHTRANS. 

8.8. Apresentar o cronograma de manutenção preventiva assinado pelo Responsável Técnico, no 
prazo máximo de 15 (dez) dias corridos, a contar da assinatura do Contrato. 

8.9. Acatar a fiscalização, a orientação e o gerenciamento dos trabalhos por parte da BHTRANS, 
através do Gestor do Contrato ou pessoa designada para este fim, bem como comunicar 
imediatamente ao Gestor do Contrato, toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite 
a execução deste contrato. 

8.10. Fornecer à BHTRANS o número de telefone celular do preposto, com perfeito conhecimento do 
objeto contratado, para o pronto deslocamento e atendimento em situações de emergência ou de 
algum sintoma anormal em equipamentos e sistemas. 

8.11. Realizar a atualização de softwares e firmwares do Sistema de Sonorização Digital do 
BRT/MOVE, sempre que estiver disponível nova versão do programa, mediante anuência do Gestor 
do Contrato. 

8.12. Responsabilizar-se pelo deslocamento do técnico quando dos atendimentos às Estações do 
BRT/MOVE e Centrais de Controle Operacional onde o sistema está implantado. 

8.13. Manter sigilo das informações da área de segurança, obtidas em razão da atividade exercida. 

8.14. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. 

8.15. Não transferir ou ceder o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento 
da Contratante. 

8.16. Não caucionar ou utilizar o Contrato em favor de terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio 
consentimento da Contratante. 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Efetuar os pagamentos nos termos estabelecidos neste Instrumento. 

9.2. Acompanhar a prestação do serviço, verificando sua qualidade e outras condições indicadas na 
proposta. 

9.3. Emitir as Ordens de Serviço – OS. 

9.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada. 

9.5. Colocar à disposição da Contratada os locais onde serão executados os serviços e facilitando-lhe 
o acesso para uma perfeita execução do Contrato. 

9.6. Notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades 
encontradas na execução dos serviços. 

9.7. Julgar se as causas de eventuais atrasos se enquadram nos motivos de “caso fortuito ou força 
maior”.   

9.8. Deliberar sobre os casos omissos e não previstos, observadas as disposições da Lei Federal n.º 
13.303/16 e/ou mediante acordo entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1. A Contratada deverá emitir os documentos fiscais conforme legislação vigente e nominal à 
Contratante. 
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10.1.1. Caso a Contratada se enquadre nas condições previstas no art. 1º do Decreto Municipal nº 
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 nº 9.145/06, e, ainda, o valor recebido ou devido em consequência da 
prestação do serviço. 

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

10.2. Os documentos fiscais deverão ser entregues ao Fiscal do Contrato da Contratante que fará as 
conferências pertinentes e atestará o recebimento definitivo do objeto. 

10.3. Os pagamentos serão feitos de acordo com os serviços efetivamente executados pela 
Contratada e realizados somente mediante depósito bancário na conta da Contratada, observado o 
disposto a seguir.  

10.3.1. O CNPJ dos documentos fiscais apresentados e da conta bancária deverão ser os 
mesmos da Contratada. 

10.4. Os pagamentos serão realizados em até 10 (dez) dias após a data de recebimento dos 
documentos fiscais, pela Gerência de Orçamento e Finanças – GEORF da Contratante, devidamente 
atestados pelo Fiscal do Contrato. 

10.5. Na hipótese da Contratada apresentar os documentos fiscais com alguma incorreção, 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. 

10.6. 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. 

10.7. Ocorrendo atraso no pagamento por culpa da Contratante, o valor devido será corrigido à razão 
de 1% ao mês, pro-rata-die, no período compreendido entre o vencimento e o efetivo pagamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – 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 nº 13.303/16 e no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Contratante: 

11.1. Advertência. 

11.2. Multas, nas seguintes condições: 

11.2.1. Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia corrido de atraso, na 
execução dos serviços, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), 
correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor deste Contrato. 

11.2.2. Multa de até 3% (três por cento) sobre o valor global do Contrato, quando houver o 
descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas, nos termos abaixo: 

a) deixar de manter as condições de (habilitação/contratação) durante o prazo de vigência 
deste Contrato; 

b) permanecer inadimplente após a aplicação de advertência; 

c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Contratante, os documentos exigidos na 
legislação, para fins de liquidação e pagamento da despesa; 

d) deixar de complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Contratante; 

e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Contratante; 



 

 

BHTRANS – PE n.º 14/2019 – Anexo XII – Minuta de Contrato – Página 5 de 7 

f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto do Contrato; 

g) utilizar as dependências da Contratante para fins diversos do objeto do Contrato; 

h) tolerar, no cumprimento do contrato, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão 
corporal ou consequências letais a qualquer pessoa; 

i) deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual – EPI, quando exigido, aos seus 
empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de 
serviços de mão de obra; 

j) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse 
público, em especial quando solicitado pela Contratante; 

k) deixar de repor funcionários faltosos; 

l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de 
mão de obra; 

m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade; 

n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, vales-refeição, seguros, 
encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas 
relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas; 

o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária 
regularizada. 

11.2.3. Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor global deste Contrato, na hipótese de a 
Contratada prestar o serviço em desacordo com as especificações, condições e qualidade 
contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a 
que se destina. 

11.2.4. Multa indenizatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor global deste Contrato, quando 
a Contratada der causa à rescisão do Contrato. 

11.2.5. A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação superveniente de 
outras multas previstas no item 11.2, cumulando-se os respectivos valores. 

11.2.6. O pagamento das multas a que se refere esta cláusula não exime a Contratada da 
reparação das eventuais perdas e danos ou prejuízos que causar à Contratante ou a terceiros, em 
decorrência da execução deste Contrato. 

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

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

a) O valor será descontado dos valores devidos à Contratada;  

b) O valor será descontado da garantia prestada; 

c) O valor será cobrado judicialmente. 

11.2.7.2. Se a multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 
Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

11.3. 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. 
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11.4. Sustação de pagamentos de qualquer fatura, no todo ou em parte, pelo fornecimento do objeto 
em desacordo com o estabelecido. 

11.5. Suspensão temporária dos direitos de contratar com a Administração, nos termos da Lei Federal 
nº 13.303/16. 

11.5.1. O descumprimento reiterado de obrigações contratuais é hipótese de aplicação da 
penalidade de suspensão temporária dos direitos de contratar com a Administração, bem como a 
ocorrência de ato ou fato identificado no caso concreto, em regular processo administrativo, que 
implique em lesão grave ao interesse público. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

12.1. Desde que não altere a natureza do objeto contratado ou descumpra o dever de licitar, este 
contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nos termos do art. 81 da Lei Federal nº 
13.303/16. 

12.2. As alterações contratuais serão formalizadas através de Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO E DA RESCISÃO 

13.1. Este Contrato resultará extinto ao término do prazo de sua vigência ou pela completa execução 
do seu objeto.  

13.2. A Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, independentemente de 
aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos a seguir: 

a) descumprimento ou o cumprimento irregular ou incompleto de cláusulas contratuais, 
especificações, projetos ou prazos;  

b) atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

c) subcontratação do objeto contratual quando vetada pela Contratante; 

d) subcontratação do objeto contratual a quem não atenda às condições de habilitação e/ou sem 
prévia autorização da Contratante; 

e) fusão, cisão, incorporação, ou associação da Contratada com outrem, não admitidas no 
instrumento convocatório e no Contrato e sem prévia autorização da Contratante; 

f) desatendimento das determinações regulares do gestor e/ou do fiscal do Contrato;  

g) cometimento reiterado de faltas na execução do Contrato; 

h) decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  

i) dissolução da sociedade ou o falecimento da Contratada;  

j) razões de interesse da Contratante, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
exaradas no processo interno;  

k) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato; 

l) descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

As partes contratantes elegem o foro da comarca de Belo Horizonte, renunciando expressamente a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, 
com as testemunhas abaixo. 

 
 
 
Belo Horizonte,            de                                    de 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Nome) 
(Cargo) 

(Razão Social da Contratada) 

Celio Freitas Bouzada 
Presidente 

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

 
 
 
 
 
 

 

Testemunhas: 

1 . ........................................................... 
Nome: 
CPF: 

2 . ........................................................... 
Nome: 
CPF: 

 


