
TERMO DE REFERÊNCIA

1 – IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DEMANDANTE
1.1. Diretoria: Diretoria de Sistemas de Informação - DSI
1.2. Unidade: Gerência de Integração da Base Geográfica - GBGS
1.3. Endereço completo da unidade solicitante:
Avenida Presidente Carlos Luz,1275

1.4. Bairro:
Caiçara

1.5. Cidade:
Belo Horizonte

1.6 - UF:
MG

1.7. CEP:
31230-000

1.8. CNPJ: 18.239.038/0001-87 1.9. Inscrição Estadual:
062.392.867.0033

1.10. Inscrição Municipal:
312.694/001-5

1.11. Diretor - Demandante:
Bruno Vieira da Costa

1.12. Matrícula:
99138-1

1.13. Superintendente - Demandante:
Karla Albuquerque de V. Borges

1.14. Matrícula:
00952-8

1.15. Responsável pela elaboração do Termo:
José Ricardo Ferreira Moura

1.16. Matrícula:
3347-X

2 – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
2.1 Contratação de empresa, por inexigibilidade de licitação, para prestação do serviço de
renovação de uma licença FME Server Engine Adicional, incluindo atualização de versões e
suporte técnico, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas neste
termo de referência.

3 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO E DO QUANTITATIVO

Atualmente,  a  PRODABEL  possui  uma  licença  FME  Server  Engine  Adicional  cujo

licenciamento vencerá em 31/01/2021 sem contrato de atualização em vigor.

É necessário que essa licença seja constantemente atualizada com as versões mais recentes

do software para acompanhar a atualização das outras licenças que a PRODABEL já possui

com contrato de atualização vigente, especialmente as versões do FME Server já que as

Engines adicionais devem obrigatoriamente acompanhá-las.

O software ETL Geográfico FME é utilizado atualmente pela PRODABEL para:

• Consistência,  tratamento, compatibilização e carga de dados vetoriais,  imagens e

dados 3D no Banco de Dados Geográficos Corporativo da BH;

• Geração de relatórios georreferenciados e mapas temáticos;

• Integração entre diversos formatos de dados geográficos, CAD e várias das principais

tecnologias de banco de dados geográficos;

•  Importação  automática  de  dados  de  diversos  sistemas,  internos  (ex:  SIATU,

SIGDRENAGEM, entre outros) e externos (EX: Exati/BHIP, FAD, entre outros), para o
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Banco de Dados Geográficos Corporativo;

• Automatização de processos de ETL Geográfico seja por agendamento ou baseada

em eventos.

A  versão  servidor  organiza  a  execução  de  processos  de  ETL  de  maneira  automática  e

distribuída, e, permite o gerenciamento dos processos com eficiência e segurança agregando

maior qualidade aos serviços da Prodabel.

A atualização das licenças viabiliza a adaptação dos nossos processos às novas versões dos

formatos e padrões de dados geográficos existentes e a integração com as novas ferramentas

e formatos que surgiram no último ano.

O software FME conta com representante único no Brasil  conforme carta de exclusividade

constante dos Anexo I deste documento,  motivo pelo qual a contratação deverá ocorrer por

inexigibilidade de licitação com base no art.30, I, da Lei nº. 13.303/2016.

4 – AMOSTRAS, TESTES DE CONFORMIDADE OU PROVA DE CONCEITO
(  ) sim    ( x ) não 

5 – PREÇO DE REFERÊNCIA OU ORÇAMENTO ESTIMADO
5.1.  O valor  de referência para esta contratação será obtido considerando os orçamentos
apurados junto ao mercado,  além do valor  a ser aprovado pela Câmara de Coordenação
Geral – CCG.

6 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 0604.1902.19.572.085.2603.0001.339040.04.03.00

7 – ESPECIFICAÇÕES DO FORNECIMENTO, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU OBRA
7.1  A renovação do licenciamento  de que trata  o  objeto  deste  termo referência  deve ter
validade de 12 (doze) meses;
7.2 A CONTRATADA deverá  garantir à PRODABEL a atualização de sua licença com as
versões  que  venham a  ser  liberadas  pelo  fabricante  durante  todo  o  período  de  vigência
contratual; .
7.3 A renovação da licença deve ter início de vigência em  01/02/2021, respeitando o fim da
vigência da licença atual em 31/01/2021;
7.4  A  CONTRATADA deverá  prestar  suporte  técnico  durante  todo  o  período  de vigência
contratual, incluindo:

7.4.1 Instalação e atualização dos produtos da plataforma FME objeto deste TR
7.4.2 Resolução de problemas operacionais ou sistêmicos referente à plataforma;
7.4.3 Documentação técnica em português (manual de instalação dos produtos);
7.4.4 Auxílio na resolução de dúvidas referentes à arquitetura dos produtos FME.

7.5 Os chamados para suporte técnico serão abertos pela CONTRATANTE através de e-mail
informado pela CONTRATADA e os prazos de resposta do suporte técnico para os produtos
da plataforma FME e Plugins será de:

7.5.1 2 (duas) horas para chamados “críticos”;
7.5.2 1 (um) dia útil para chamados “urgentes”; e
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7.5.3 3 (três) dias úteis para chamados “normais”.
7.5.4 As definições de criticidade para os prazos acima descritos são as seguintes:

a) Crítico: Problemas que afetam diretamente o produto, impactando em
seu funcionamento, tornando indisponível a utilização;
b) Urgente: Problemas que afetam a(s) funcionalidade(s) do produto;
c) Normal: Inclui-se questões técnicas referentes ao produto, sugestões e
defeitos que não impactam no produto (saída) final do processo, ou questões
que possibilitam a resolução por formas alternativas.  

7.6 A CONTRATADA deve disponibilizar, no caso de atualização da  licença, os arquivos de
ativação das  mesmas através de meio eletrônico (ex: link para download) sem ônus para a
CONTRATANTE. 

8 – PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO
8.1 A licença deverá estar renovada em 01 de fevereiro de 2021, após o recebimento pela
CONTRATADA da NOTA DE EMPENHO, devidamente assinada pela CONTRATANTE;
8.2  O  suporte  técnico  terá  início  imediatamente  após  a  conclusão  da  renovação  do
licenciamento.

9 – LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO OU ENTREGA DO BEM/PRODUTO
9.1 A renovação do licenciamento e os demais itens constantes do objeto deste termo serão
executados pela CONTRATADA de maneira remota.

10 – CONDIÇÕES E FORMA DE RECEBIMENTO
10.1 O objeto que trata este TR será recebido:

10.1.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação do serviço prestado;
10.1.2  definitivamente,  após  a  verificação  do  serviço  prestado  e  consequente
aceitação;
10.1.3 Encontrando irregularidade, o serviço deverá ser refeito no prazo de 10 (dez)
dias  corridos  a  partir  da  notificação  da  CONTRATANTE.  Aprovado,  será  recebido
definitivamente, mediante ateste aposto na Nota Fiscal respectiva;
10.1.5  A  CONTRATADA  é  obrigada  a  reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço.

11 – FORMA DE PAGAMENTO
11.1 O pagamento será realizado em parcela única  pela Superintendência  de Finanças e
Orçamento da CONTRATANTE, em até 30 (trinta) dias corridos contados do adimplemento da
obrigação. Considera-se adimplida a obrigação a entrega do objeto com seu aceite definitivo
pelo fiscal do Contrato.

12 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Além das obrigações constantes neste Termo de Referência e na legislação vigente, compete
à CONTRATADA:
12.1  Observar as obrigações estabelecidas no contrato e no Regulamento de Licitações e
Contratos da PRODABEL;
12.2 Entregar o objeto com qualidade, lealdade aos instrumentos jurídicos e com boa-fé;
12.3  Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pela PRODABEL,
relacionados à execução do contrato;
12.4 Disponibilizar meios de abertura de chamado técnico, sendo no mínimo: telefone e e-
mail;
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12.5 Realizar suporte técnico remoto para instalação e resolução de problemas operacionais
da CONTRATANTE com as novas versões/releases do software FME quando solicitada pela
CONTRATANTE;
12.6 Disponibilizar documentação técnica em português;

12.7.  Apresentar  comprovação  da  renovação  do  licenciamento  objeto  deste  Termo  de
Referência por 12 meses junto ao fabricante do software FME;

12.8. Manter durante a vigência do contrato todas as condições exigidas para sua assinatura,
comprovando-as sempre que solicitado pela PRODABEL; 

12.9. Cumprir, dentro dos prazos assinalados, as obrigações contratadas;

12.10.  Organizar,  técnica  e  administrativamente  os  serviços  sob  sua  responsabilidade,
conduzindo-os  em  obediência  às  especificações  contratadas,  bem  como  supervisionar,
administrar  e  direcionar  as  atividades  de  seus  empregados,  responsabilizando-se
integralmente por  todos os atos e/ou omissões daqueles  quanto às técnicas utilizadas na
execução dos serviços e ao atendimento das normas e legislações vigentes;

12.11. Responsabilizar-se pelo estudo e avaliação das especificações técnicas e documentos
fornecidos  pela  CONTRATANTE,  bem  como  pela  execução  e  qualidade  dos  serviços
contratados,  utilizando-se  de  pessoal  qualificado  e  procedimentos  técnico-administrativos
adequados,  cabendo-lhe  alertar  à  CONTRATANTE  sobre  falhas  técnicas  eventualmente
encontradas;

12.12. Prevenir, reparar, atualizar, corrigir, remover, substituir, às suas expensas, no total ou
em  parte,  o  objeto  do  Contrato  em  que  se  verificarem  vícios,  defeitos  ou  incorreções
decorrentes da execução;

12.13.  Responder  pela  correção  e  qualidade  dos  serviços  nos  termos  da  proposta
apresentada, observadas as normas éticas e técnicas aplicáveis;

12.14. Reparar todos os danos e prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, não
restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo
acompanhamento da execução por parte da CONTRATANTE;

12.15. Obedecer às instruções e aos procedimentos estabelecidos pela CONTRATANTE para
a adequada execução do objeto, apresentando as informações solicitadas e os documentos
comprobatórios do adequado cumprimento das obrigações contratuais, tenham elas natureza
principal ou acessória;

12.16. Providenciar para que não haja qualquer parada ou atraso na execução dos serviços e,
se por qualquer motivo, ocorrer a indisponibilidade de qualquer serviço ou recurso, buscar
meios necessários ao seu restabelecimento, sem qualquer ônus adicional à CONTRATANTE;

12.17. Não infringir quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, know-
how ou  trade-secrets,  durante a execução do objeto contratado,  sendo responsável  pelos
prejuízos,  inclusive  honorários  de  advogado,  custas  e  despesas  decorrentes  de  qualquer
medida  ou  processo  judicial  ou  administrativo  iniciado  em  face  da  CONTRATANTE,  por
acusação da espécie;

12.18.  Responder  pelo  pagamento de todos os tributos que incidam ou venham a incidir,
direta ou indiretamente, sobre o objeto deste instrumento;

12.19. Garantir  como “segredos comerciais e confidenciais”  quaisquer informações,  dados,
processos, fórmulas, utilizando-os apenas para as finalidades previstas neste contrato, não
podendo revelá-los ou facilitar sua revelação a terceiros;

12.21. Fornecer suporte técnico de instalação e configuração das novas versões/releases nos
ambientes  computacionais  da  CONTRATANTE  e  repassar  à  CONTRATANTE  os
conhecimentos técnicos necessários para a perfeita compreensão, instalação e operação do
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produto com as inovações embutidas.

13 – RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE
Além das obrigações constantes neste Termo de Referência e na legislação vigente, compete 
à CONTRATANTE: 

13.1 Exercer controle, administração e gestão do contrato assinado com a CONTRATADA
para a realização do objeto deste Termo de Referência;
13.2  Analisar,  avaliar,  determinar  e  registrar  as  falhas  encontradas,  assim  como  o  não
cumprimento  das  especificações  e  determinações  existentes  no  termo  de  referência,
aplicando  as multas  contratuais  estabelecidas  e  informando à CONTRATADA,  através do
Fiscal  do Contrato designado  pela  PRODABEL,  as  devidas  providências  e  descontos  em
fatura da CONTRATADA;
13.3  Notificar  a  CONTRATADA,  por  escrito,  sobre  quaisquer  irregularidades  referentes  à
execução do contrato;

13.4. Exigir da CONTRATADA a prestação dos serviços nas idênticas condições
assumidas quando da celebração do contrato;

13.5.  Prestar  todas  as  informações  e  os  esclarecimentos  que  venham  a  ser
solicitados pela CONTRATADA para o perfeito exercício do contrato.

14 – CONDIÇÕES DE GARANTIA/ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO
A assistência técnica/suporte técnico para o objeto, deverá ser realizada conforme  descrito no
item 7 deste termo - Especificação Técnica, durante todo o período de vigência contratual. 

15 – CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
15.1 Não se aplica.

16 – VISITA TÉCNICA
16.1 Não se aplica.

17 – GARANTIA CONTRATUAL
17.1 A CONTRATADA deverá apresentar garantia à Prodabel,  no valor de 5% (cinco por
cento) do valor total do Contrato, conforme art. 70 da Lei nº 13.303/16. 

18 – VIGÊNCIA CONTRATUAL
18.1 O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, sem prejuízo da garantia, contados da data
de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por acordo entre as partes, desde que a medida
seja  vantajosa  para  a  PRODABEL,  respeitados  os  limites  do  art.  71  Lei  Federal  nº
13.303/2016 e do Regulamento de Licitações e Contratos da Prodabel.

18.2. Os preços ora contratados poderão ser reajustados, desde que observado o interregno
mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato, tendo como
indexador  o  IPCA (Índice  Nacional  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo)  do  IBGE (Instituto
Brasileiro  de Geografia  e Estatística)  ou outro índice que vier  substituí-lo,  acumulado nos
últimos 12 (doze) meses.

18.3. O reajuste somente será concedido mediante solicitação expressa da CONTRATADA
acompanhada da respectiva memória de cálculo.
18.4. O marco inicial para os cálculos do reajuste será a data da assinatura do contrato.

19 – MATRIZ DE RISCOS
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Não se aplica 

20 – SANÇÕES APLICÁVEIS
20.1. As sanções administrativas que serão aplicadas pela Prodabel são as previstas na Lei n.
13.303/2016, nos Decretos Municipais n. 15.113/2013 e n. 16.954/2018, n. 17.317/2020, e Lei
n. 10.520/2002.

21 – DO CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DA PRODABEL
21.1. As partes se obrigam a respeitar e cumprir e fazer cumprir os princípios e regras do

Código de Conduta e Integridade da Prodabel, disponível em:

 https://prefeitura.pbh.gov.br/prodabel/transparencia/programa-de-integridade.

22 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS
22.1.  O Fiscal  e  Gestor  do contrato  serão designados  oportunamente,  mediante  Portaria,
conforme art. 3º, do Decreto nº 15.185/13.

22.2. Não poderá haver subcontratação para o objeto.

22.3 O regime de execução do objeto deste termo de referência será empreitada por preço
global.

23 – ANEXOS 
23.1 É parte integrante deste Termo de Referência o seguinte anexo:
Anexo I – Certidão ABES de exclusividade do fornecedor do FME no Brasil

Belo Horizonte, ____de ______________________de 2020.

___________________________________
José Ricardo Ferreira Moura 
Gerente de Integração da Base Geográfica – GBGS-PB
Responsável pela elaboração do termo de referência

______________________________
Karla Albuquerque de Vasconcelos Borges
Superintendente do Geoprocessamento 
Corporativo  - SGS-PB
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