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BHTRANS - Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A
EXTRATOS

 
A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS torna público os seguintes procedimentos:

 
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 2608/2021.
Dispensa de licitação n° 027/2021.
Contratante: Município de Belo Horizonte – Fundo Municipal de Mobilidade Urbana (FMU).
Contratada: Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge. CNPJ: 16.636.540/0001-04.
Objeto do Contrato: disponibilização do Sistema de Registro e Administração de Multas – SRAM, para atualização on-line das
bases de dados do Detran/MG a partir das infrações geradas no município.
Data de assinatura do contrato: 02/06/2021.
Quantitativo, cronograma e valor unitário conforme contrato disponível no link abaixo:
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/bhtrans/transparencia/2021/ct-2608_21.pdf
Objeto do Termo Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato por 12 (doze) meses, contados a partir de 02 de junho de
2022, com término previsto para 01 de junho de 2023; Conceder reajuste de 10,80% (dez inteiros e oitenta centésimos por
cento), a partir de 02 de junho de 2022, correspondente à variação do INPC no período compreendido entre março de 2021 e
fevereiro de 2022.
Assinatura do Termo Aditivo: 01/06/2022.
Vigência do termo aditivo: 02/06/2022 a 01/06/2023.
Valor do Termo Aditivo: R$ 6.449.224,32.
Justificativa da necessidade do aditivo contratual: prorrogação necessária para a disponibilização do Sistema de Registro e
Administração de Multas – SRAM, para atualização on-line das bases de dados do Detran/MG a partir das infrações geradas no
município e reajuste conforme variação do INPC entre 03/21 e 02/22.
 
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 2472/2018.
Contratante: Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A.
Contratada: Bentley Systems Brasil Ltda - CNPJ: 01.712.235/0001-79.
Objeto do Contrato: serviço de suporte, atualização e manutenção do software MicroStation.
Data de assinatura do contrato: 13/04/2018.
Quantitativo, cronograma e valor unitário conforme contrato disponível no link abaixo:
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/bhtrans/transparencia/2018/ct-2472_18.pdf
Objeto do Termo Aditivo: prorrogar o prazo de vigência do Contrato por 12 (doze) meses, contados a partir de 13 de abril de
2022, com término previsto para 12 de abril de 2023 e conceder reajuste de 23,42% (vinte e três inteiros e quarenta e dois
centésimos por cento), a partir de 13 de abril de 2022.
Assinatura do Termo Aditivo: 27/06/2022.
Vigência do termo aditivo: 13/04/2022 a 12/04/2023.
Valor do Termo Aditivo: R$ 52.926,30.
Justificativa da necessidade do aditivo contratual: prorrogação necessária para continuidade dos serviços de suporte,
atualização e manutenção do software MicroStation e reajuste conforme cláusula 7 do contrato.

  Voltar

1.4.1 Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Av. Afonso Pena 1212 - 30130-908 / Belo Horizonte - MG

https://dom-web.pbh.gov.br/
https://dom-web.pbh.gov.br/resultadobusca?palavraChave=Contrato%20n%C2%BA%202608%2F21&tipoPesquisa=Q&formaPesquisa=E&ondePesquisar=C&dataInicio&dataFim&numeroEdicao&categoriaAtoId&orgaoId&orgao&buscaAvancada=false

