
TERMO DE REFERÊNCIA

1. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DEMANDANTE

1.1. Diretoria: Diretoria de Sistemas e Informações – DSI

1.2. Gerência de Manutenção do Cadastro Territorial Multifinalitário – GCGS-PB

1.3. Endereço completo da unidade demandante:
Av. Presidente Carlos Luz, 1275 sala 120.

1.4. Bairro: Caiçaras.

1.5. Cidade:
Belo Horizonte.

1.6. UF:
Minas Gerais.

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. Superintendente – Demandante:
Karla Albuquerque de V. Borges

1.12. Matrícula: 00.0952-8

1.13. Gerente - Demandante:
Ângelo Rizzo Neto

1.14. Matrícula: 00.1205-7

1.15. Responsável pela elaboração do Termo:
Rodrigo Ansaloni de Oliveira Gonçalves

1.16. Matrícula: 00.3327-5

2. OBJETO

2.1. Aquisição de 02 (duas) licenças de uso de software fotogramétrico ― Agisoft Metashape Professional

Edition para processamento digital de imagens capturadas por drone, incluindo treinamento de

operação e manipulação do software, para 3 (três) pessoas, com duração mínima de 04 (quatro) horas,

em conformidade com o item 4.2 e respectivos subitens deste Termo de Referência.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. A compra de uma licença de uso de software faz-se necessária para executar o processamento digital

das imagens capturadas pelo drone, etapa essencial dos trabalhos, na qual, partindo-se das imagens,

podem ser obtidos outros produtos georreferenciados, de interesse para a administração pública.

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

4.1. SOFTWARE  FOTOGRAMÉTRICO  PARA  PROCESSAMENTO  DIGITAL  DE  IMAGENS  –

AGISOFT METASHAPE PROFESSIONAL

4.1.1. O software deverá atender as seguintes características:

1 de 16



4.1.1.1. Resultados altamente precisos e detalhados;

4.1.1.2. Fluxo de trabalho automatizado e intuitivo;

4.1.1.3. Aceleração da GPU para processamento mais rápido;

4.1.1.4. Processamento em rede para grandes projetos;

4.1.1.5. Triangulação aérea de curto alcance;

4.1.1.6. Alinhamento de imagem incremental;

4.1.1.7. Geração e classificação em nuvem de pontos;

4.1.1.8. Geração de ortofotomosaico;

4.1.1.9. Geração de modelo digital de superfície (MDS) e geração de modelo digital de

terreno (MDT);

4.1.1.10. Edição da rede de triangulação irregular (TIN);

4.1.1.11. Geração de curvas de nível e de curvas de superfície;

4.1.1.12. Georreferenciamento usando registro de voo e/ou pontos de controle (GCP);

4.1.1.13. Detecção automática de códigos e códigos não codificados;

4.1.1.14. Suportar câmeras digitais/filme/vídeo e dados de equipamentos de câmera fixa;

4.1.1.15. Processar imagens de câmeras quadro/fisheye/esféricas/ cilíndricas;

4.1.1.16. Compatibilidade com imagens digitais geradas pelas câmeras embarcadas nos

principais drones disponíveis no mercado;

4.1.1.17. Edição padrão poderosa para projetos artísticos;

4.1.1.18. Compartilhamento via PDF (Portable Document Format) através da exportação de

vídeo e upload direto para recursos on-line;

4.1.1.19. Medições estereoscópicas para extração precisa de características;

4.1.1.20. Medições de coordenadas/distância/área/volume;

4.1.1.21. Processamento de imagens multiespectrais e cálculo do índice de vegetação;

4.1.1.22. Reconstrução e texturização de modelos poligonais;

4.1.1.23. Geração e visualização de modelos de azulejos hierárquicos;

4.1.1.24. Reconstrução 4D para cenas dinâmicas;

4.1.1.25. Gerar mosaico panorâmico esférico;

4.1.1.26. Script incorporado em Python para automação de trabalho;

4.1.1.27. Exportar os resultados em formatos digitais amplamente suportados;

4.1.1.28. Suportar sistemas de coordenadas EPSG (European Petroleum Survey Group) e

data(*) verticais configuráveis;
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4.1.1.29. Permitir a geração de modelos digitais de elevação (DEM) georreferenciado,

excepcionalmente detalhados e modelos texturizados;

4.1.1.30. Permitir aerotriangulação automática com opção de refinamento por apoio de

campo;

4.1.1.31. Permitir a geração de modelo poligonal (liso/texturizado);

4.1.1.32. Permitir a definição do Sistema de Coordenadas;

4.1.1.33. Permitir a geração de mosaico de ortofotos georreferenciado;

4.1.1.34. Permitir o processamento e modelagem 2D e 3D de imagens aéreas;

4.1.1.35. Permitir o processamento de múltiplas imagens adquiridas a partir de plataformas

aérea (RPA, VANT, Drone, etc.) e a geração de produtos de alta qualidade a partir de

funcionalidades do software;

4.1.1.36. Dispor de funcionalidades capazes de gerar produtos desejados lidando de forma

avançada com grande volume de informações geolocalizadas;

4.1.1.37. Permitir a obtenção de dados técnicos por meio de análises fotogramétricas;

4.1.1.38. O software deverá ter um ambiente intuitivo, de fácil manuseio e de fácil acesso às

suas funcionalidades;

4.1.1.39. Permitir a integração com outras fontes de dados geolocalizados, possibilitando a

adição de novas camadas de informação (ex. linhas, polígonos, pontos) às

previamente processadas pelo software;

4.1.1.40. Permitir gerar ortofotos georreferenciadas de alta resolução (até 5 cm de precisão

com GCP), DEMs excepcionalmente detalhados e modelos texturizados. O fluxo de

trabalho totalmente automatizado deverá permitir inclusive a um não especialista

processar imagens aéreas em um computador para produzir dados fotogramétricos

de classe profissional;

4.1.1.41. Permitir a realização de aerotriangulação automática com opção de refinamento por

apoio de campo;

4.1.1.42. Gerar de modelo poligonal (liso/texturizado);

4.1.1.43. Permitir a definição do Sistema de Coordenadas;

4.1.1.44. Permitir o processamento e modelagem 2D e 3D de imagens aéreas;

4.1.1.45. Permitir o processamento de múltiplas imagens adquiridas a partir de plataformas

aéreas (RPA, VANT, Drone) e a geração de produtos de alta qualidade a partir de

funcionalidades do software;

4.1.1.46. Dispor de funcionalidades capazes de gerar produtos desejados lidando de forma

avançada com grande volume de informações geolocalizadas;

4.1.1.47. Permitir a obtenção de dados técnicos por meio de análises fotogramétricas;
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4.1.1.48. Permitir a integração com outras fontes de dados geolocalizados, possibilitando a

adição de novas camadas de informação (ex. linhas, polígonos, pontos) às

previamente processadas pelo software;

4.1.1.49. Possibilitar importação e exportação de dados geolocalizados nos formatos SHP

(ESRI Shapefile), DNG (Digital Negative Image File), DXF (Drawing Exchange

Format File), etc.;

4.1.1.50. Suportar processamento em lote (Batch Processing) e à execução de scripts;

4.1.1.51. Permitir o processamento de imagens com ou sem dados de geolocalização;

4.1.1.52. No caso de imagens com geolocalização, deverá ser suficiente a indicação de dados

posicionais obtidos a partir de GPS acoplado ao instrumento sensor (câmera) ou

obtidos por instrumento externo;

4.1.1.53. Processar imagens geolocalizadas, mesmo sem o fornecimento de parâmetros IMU

(inertial measurement units), sem alteração importante dos resultados;

4.1.1.54. Permitir o uso de pontos de controle (GCP ou Ground Control Points), dando suporte

à importação e criação por edição, possibilitando a execução de ajustes posicionais,

resultado em maior acurácia espacial dos dados e modelos gerados;

4.1.1.55. Gerar relatórios de qualidade/acurácia espacial dos dados e modelos, além de

funcionalidades que permite o ajuste;

4.1.1.56. Permitir processar imagens tomadas de qualquer tipo de câmera (ex. compactas,

DSLR, câmeras de grande formato, captura de vídeo, etc.) com o uso de qualquer

lente (ex. olho de peixe), obtidas a partir das mais diferentes plataformas (ex.

terrestre, drones, helicópteros, aviões);

4.1.1.57. Apresentar opção de configuração e ajuste de características da imagem,

considerando informações do instrumento que a obteve (ex. características do

modelo da câmera, lente utilizada, distância focal, etc.), posicionamento (latitude,

longitude, altitude, sistema de coordenada), dentre outras informações

eventualmente necessárias à boa obtenção de modelos especializados a partir de

imagens ou que venham a aperfeiçoar os resultados;

4.1.1.58. Ter a capacidade de processar imagens obtidas a partir de diferentes tipos de

sensores (ex. RGB, NIR, RedEdge, Termal) entre outros;

4.1.1.59. Oferecer suporte ao gerenciamento/processamento de diferentes bandas de uma

imagem, no caso de imagens geradas a partir de sensores multiespectrais;

4.1.1.60. Permitir a geração de diferentes produtos a partir de dados primários (imagens

aéreas múltiplas, GCPs), como mapas e modelos em 3D e 2D;

4.1.1.61. Gerar modelos de superfície e de terreno (DTM/DSM/DEM), ortomosaicos, malhas

texturizadas, nuvens de ponto e modelos de objetos em 3D (ex. prédios,

construções) georreferenciados;
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4.1.1.62. Apresentar etapas prévias prioritariamente automáticas para a elaboração dos

produtos gerados, a exemplo da identificação automática de pontos comuns entre as

imagens (Match Points);

4.1.1.63. Permitir a obtenção da localização de um ponto no espaço (coordenada x, y, z);

4.1.1.64. Efetuar medidas de dimensões de uma feição e de distância entre feições, medida

de área de uma feição, medida de volume de objetos determinados;

4.1.1.65. Possibilitar a extração de curvas de nível;

4.1.1.66. Permitir a observação do modelo a partir de diferentes ângulos de visada;

4.1.1.67. Permitir navegação dinâmica ao longo do modelo gerado e produção de animações;

4.1.1.68. Possibilitar o processamento de dados espectrais, sendo capaz de gerar valores de

refletância e índices espectrais a partir dos dados obtidos pelos respectivos

sensores;

4.1.1.69. Apresentar ambiente para a finalização e exportação de produtos;

4.1.1.70. Permitir modo de processamento rápido com resultados de menor acurácia, com o

objetivo de verificação em campo;

4.1.1.71. Permitir modo de processamento aperfeiçoado — processamento com máxima

capacidade do software a ser executado no escritório.

(*) Data é o plural em latim de Datum, ou sistema de referência.

4.2. TREINAMENTO

4.2.1. Deverá ser ministrado treinamento de, no mínimo, 04 (quatro) horas, em horário comercial,

para 3 (três) pessoas, por técnico(s) especializado(s) designados pela empresa a ser

contratada, nas instalações físicas da unidade demandante;

4.2.2. Será de responsabilidade da empresa a ser contratada a definição do programa do

treinamento, constituído por instruções teóricas, demonstrações práticas, operacionais em

geral;

4.2.3. Será de responsabilidade da empresa a ser contratada o fornecimento do material didático

referente ao treinamento ministrado;

4.2.4. Não serão pagos valores extras para diárias, deslocamentos ou quaisquer outras despesas

do(s) instrutor(es).

5. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

5.1. Do Recebimento:

5.1.1. O objeto que trata este Termo de Referência será recebido:
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a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos itens com a

especificação;

b) definitivamente, após a verificação do objeto e consequente aceitação;

c) poderão ser realizados testes pela Prodabel ou equipe por ela indicada para averiguação do

cumprimento dos itens obrigatórios constantes na especificação técnica, no prazo de 10 (dez) dias

corridos contados da entrega, após o que será emitido o Termo de Aceite Definitivo respectivo e o

ateste da Nota Fiscal;

d) Aprovado, será recebido definitivamente, mediante ateste aposto na Nota Fiscal respectiva.

5.2. A contratante irá verificar se o software cumpre com todos os requisitos técnicos descritos no termo de

referência;

5.3. O treinamento será avaliado e deverá ter a aprovação de todos os participantes;

5.4. Encontrando irregularidade, os itens deverão ser substituídos no prazo de 30 (Trinta) dias corridos,

contados do recebimento da notificação respectiva que também poderá ser enviada por e-mail, sem

prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei Federal nº 13.303/2016, Decreto Municipal

15.113/2013 e no Regulamento de Licitações e Contratos da PRODABEL;

5.5. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no

total ou em parte, o item do objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

5.6. Todas as despesas necessárias para efetivar as substituições ou correções de que trata este item,

inclusive custos com transporte, ficarão a cargo da CONTRATADA;

5.7. Da Garantia e Assistência Técnica:

5.7.1. O prazo mínimo de garantia deverá ser de 12 (doze) meses contados da data do aceite

definitivo emitido pela Prodabel.

6. PRAZO DE EXECUÇÃO

6.1. O prazo máximo de entrega do objeto é de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do

recebimento, pela CONTRATADA, da NOTA DE EMPENHO devidamente assinada pela

CONTRATANTE;

6.2. Os produtos deverão ser entregues mediante apresentação de Nota Fiscal, de acordo com as

especificações deste Termo de Referência e de seus anexos.

7. LOCAL

7.1. A CONTRATADA deverá entregar o objeto deste termo à Gerência de Patrimônio - GPAA da Empresa

de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte – Prodabel, localizada na Av. Presidente

Carlos Luz nº 1.275, Bairro Caiçara, Belo Horizonte/MG, durante o horário de funcionamento, de

08h30min às 11h30min e de 14h às 16h30min, de segunda a sexta-feira;
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7.1.1. É necessário realizar aviso de entrega, com antecedência de 48 horas, agendando data e

horário, através do telefone (31) 3277-7181, sob pena de não recebimento por parte da

CONTRATANTE;

7.1.2. Poderá ser aceita a entrega através de download do instalador, em conformidade com as
políticas de rede e software da CONTRATANTE.

8. AMOSTRA(S), TESTE(S) DE CONFORMIDADE OU PROVA DE CONCEITO(S)

8.1. Não se aplica por se tratar de aquisição de licenças, em pouca quantidade e entrega única.

9. VISITA TÉCNICA

9.1. A visita técnica não é necessária ao cumprimento do objeto do presente termo de referência, por

tratar-se de fornecimento, com treinamento.

10. MATRIZ DE RISCO

10.1. Conforme artigo 34 do Regulamento de Licitações e Contratos da Prodabel, a matriz de risco não é

obrigatória para todas as contratações, sendo exigida nas contratações de obras e serviços de

engenharia e naquelas cujo objeto seja de grande complexidade, não sendo, portanto, o caso da presente

contratação.

11. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Além das responsabilidades constantes neste termo de referência, Regulamento de Licitações e Contratos da

Prodabel e na legislação vigente, compete à CONTRATADA:

11.1. Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições exigidas quando da contratação,

comprovando-as sempre que solicitado pela CONTRATANTE;

11.2. Comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com a Prodabel, bem

como a eventual perda dos pressupostos para a participação de licitação, nos termos da Lei

13.303/2016;

11.3. Cumprir as obrigações dentro dos prazos assinalados;

11.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto

deste termo em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

11.5. Responder pela correção e qualidade do fornecimento do objeto nos termos da proposta apresentada,

observadas as normas éticas e técnicas aplicáveis;

11.6. Pagar todos os encargos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste

termo de referência;

11.7. Obedecer às instruções e aos procedimentos estabelecidos pela CONTRATANTE para o adequado

fornecimento do objeto deste termo de referência, apresentando as informações solicitadas e os

documentos comprobatórios do adequado cumprimento das obrigações;
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11.8. Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, relacionados

ao objeto;

11.9. Responsabilizar-se pelo estudo e avaliação das especificações técnicas e documentos fornecidos pela

CONTRATANTE, bem como pela entrega e qualidade dos serviços contratados e dos bens adquiridos,

utilizando-se de pessoal qualificado e procedimentos técnico-administrativos adequados, cabendo-lhe

alertar à CONTRATANTE sobre falhas técnicas eventualmente encontradas;

11.10. 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;

11.11. Providenciar para que não haja qualquer parada ou atraso na entrega do objeto 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;

11.12. 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;

11.13. 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;

11.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento dos requisitos definidos pela Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei

Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), no que se refere ao tratamento de dados pessoais, à

proteção dos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e livre desenvolvimento da

personalidade da pessoa natural;

11.15. Entregar o objeto, responsabilizando-se inclusive pelo transporte de seu estabelecimento até o local

determinado para entrega, bem como pelo seu descarregamento;

11.16. 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 e, em sendo o caso, de seus subcontratados autorizados,

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;

11.17. Permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto contratual pelo fiscal;
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11.18. Promover a substituição, sempre que solicitado justificadamente pela PRODABEL, sem prejuízo do

andamento dos serviços, de qualquer empregado e/ou subcontratado e/ou mandatário que venha a

apresentar dentro das dependências da PRODABEL, comportamento em desacordo com a legislação,

normas ou o Regulamento de Licitações e  Contratos da PRODABEL;

11.19. Designar 01 (um) preposto como responsável pelo Contrato para participar de eventuais reuniões e ser

o interlocutor da CONTRATADA, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste

instrumento.

12. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

É responsabilidade da CONTRATANTE, além de cumprir as obrigações legais:

12.1. Proporcionar à CONTRATADA o acesso às informações e aos documentos necessários ao

desenvolvimento dos serviços;

12.2. Entregar desimpedida e desembaraçada a área indispensável à execução dos serviços;

12.3. Fiscalizar e avaliar a execução do contrato, por meio do fiscal designado;

12.4. Realizar o recebimento do objeto, quando ele estiver conforme;

12.5. Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste termo de

referência;

12.6. Notificar a CONTRATADA, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades

ocorridas no recebimento do(s) item(ns) adquirido(s), sob pena de aplicação das penalidades previstas

em contrato.

13. PREÇO DE REFERÊNCIA OU ORÇAMENTO ESTIMADO

13.1. O valor de referência para esta contratação será obtido nos termos do artigo 29 do Regulamento de

Licitações e Contratos da Prodabel, observada necessidade de aprovação pela Câmara de

Coordenação Geral – CCG.

14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. 0604.1902.19.572.085.2603.0001.449040.05.00.07.107

15. FORMA DE PAGAMENTO
15.1. O pagamento será realizado em parcela única pela 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 pela CONTRATANTE;
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15.2. A Nota Fiscal será emitida até o 5 º (quinto) dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços,

acompanhada dos relatórios de solicitações mensais da CONTRATANTE para conferência e ateste;

15.3. A nota fiscal deverá englobar todos os custos, inclusive tributos;

15.4. Não sendo observado o prazo previsto no item anterior e demais condições previstas nesta cláusula, o

atraso no pagamento será imputado à CONTRATADA, não decorrendo disso quaisquer ônus para a

CONTRATANTE;

15.5. Nos preços apresentados deverão estar incluídos todos os custos tais como impostos, taxas e

quaisquer outros que se fizerem necessários para o perfeito cumprimento dos serviços constantes do

objeto deste termo;

15.6. O pagamento à CONTRATADA será realizado por meio de depósito bancário na conta indicada na Nota

Fiscal;

15.7. Se o documento de cobrança apresentar incorreções, ele será devolvido à CONTRATADA e a

contagem do prazo para o pagamento previsto no caput reiniciará a partir da data da reapresentação

do documento corrigido e certificado pelo Fiscal;

15.8. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos, quando couber, à

retenção na fonte dos tributos previstos em lei;

15.9. No caso de haver retenção, a CONTRATADA discriminará individualmente no documento de cobrança

(Nota Fiscal/Fatura, preferencialmente eletrônica) o percentual e o valor do(s) tributo(s) a ser(em)

retido(s);

15.10. Caso a CONTRATADA seja enquadrada no sistema de pagamento de impostos SIMPLES, na condição

de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar, a cada pagamento, à

CONTRATANTE, declaração, na forma do Anexo I da Instrução Normativa RFB nº 459, de 17 de

outubro de 2004 - SRF, em duas vias, assinadas pelo seu representante legal;

15.11. Quando cabível a retenção de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN e os serviços

tenham sido prestados fora da praça de Belo Horizonte/MG, a CONTRATADA deverá apresentar,

juntamente com o documento de cobrança, e como condição para seu pagamento, a guia de

recolhimento emitida pelo Município;

15.12. A CONTRATADA sediada em outro município deverá apresentar declaração formal, assinada pelo

representante legal da empresa, informando a existência ou não de filial, agência, posto de

atendimento, sucursal, escritório de representação estabelecidos no município de Belo Horizonte/MG;

Nos casos de declaração informando positivamente a existência de estruturas citadas, o ISSQN será

devido para o município de Belo Horizonte/MG, conforme Decreto Municipal n° 17.174 de 27/09/2019,

art. 2;
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15.13. As Notas Fiscais Eletrônicas (NFE-s) deverão conter, no mínimo, as informações previstas em lei, o

número do Contrato, o número do Empenho, número dos Processo Administrativo, número, ano e

modalidade da contratação, mês e ano da prestação do serviço e ser encaminhadas para o endereço

eletrônico: nfe.prodabel@pbh.gov.br e para o Fiscal do Contrato, acompanhadas do arquivo no formato

.xml.

16. VIGÊNCIA DO CONTRATO

16.1. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses sem prejuízo da garantia, contados da data de sua

assinatura.

17. REAJUSTE

17.1. Por se tratar de aquisição de licença, com entrega única, e por ser uma despesa de rápida execução e

pagamento, não cabe aplicação de reajuste.

18. GARANTIA CONTRATUAL

18.1. O artigo 70 da Lei Federal nº.13.303 de 30 de junho de 2016 estabelece que “poderá ser exigida

prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras.”

18.2. O presente Termo de Referência tem por objeto “Aquisição de 02 (duas) licenças de uso de software

fotogramétrico ― Agisoft Metashape Professional Edition para processamento digital de imagens

capturadas por drone, incluindo treinamento de operação e manipulação do software, para 3 (três)

pessoas, com duração mínima de 04 (quatro) horas. A especificação do objeto será conferida e aceita

pela PRODABEL, sendo os pagamentos realizados conforme demanda e somente após o

adimplemento das obrigações.

18.3. Sabe-se que a garantia de que trata a lei tem por finalidade assegurar a plena execução do objeto,

resguardando o erário de eventuais inadimplências e garantindo a cobertura de multas previstas nos

casos em que a CONTRATADA deixe de cumprir no todo ou em parte, o objeto contratual.

18.4. Contudo, ao estabelecer que “poderá ser exigida prestação de garantia” o legislador a torna facultativa,

cabendo à autoridade competente avaliar a conveniência e oportunidade de sua exigência de acordo

com cada objeto contratual.

18.5. Diante do exposto, entende-se que pela natureza do objeto pretendido, por ser uma despesa de rápida

entrega e pagamento, sem obrigação futura e com quitação somente após a conclusão das obrigações

da CONTRATADA, a apresentação da garantia contratual poderá ser dispensada pelo ordenador de

despesas.

19. DOS IMPEDIMENTOS DE PARTICIPAÇÃO

19.1. São impedidas de participar de licitações e de serem contratadas pela Prodabel as pessoas físicas ou
jurídicas, que tenham sofrido a penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar, prevista no inciso III do artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, desde que aplicada
pela Administração Pública Municipal.

19.2. São impedidas de participar de licitações e de serem contratadas pela Prodabel as pessoas, físicas ou
jurídicas, que tenham sofrido a penalidade de impedimento de licitar e contratar, prevista no artigo 7º da

11 de 16



Lei n. 10.520/2002, aplicada por qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública direta
e indireta de qualquer esfera governamental, enquanto perdurar a sanção, nos termos do Decreto
Municipal n. 15.113, de 08 de janeiro de 2013.

19.3. São impedidas de participar de licitações e serem contratadas pela Prodabel as pessoas, físicas ou
jurídicas, que tenham sofrido a penalidade de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV do
artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, aplicada por qualquer órgão ou entidade integrante da Administração
Pública, direta e indireta de qualquer esfera governamental, enquanto perdurar a sanção, nos termos
do Decreto Municipal n. 15.113/2013.

19.4. São impedidas de participar de licitações e serem contratadas as pessoas físicas ou jurídicas que
tenham sofrido a penalidade de proibição de contratar com o Poder Público prevista nos incisos do
artigo 12 da Lei n. 8.429/1992.

19.5. São impedidas de participar de licitações e de serem contratadas as pessoas, físicas ou jurídicas,
referidas nos artigos 38 e 44 da Lei n. 13.303/2016.
19.5.1. Os impedimentos referidos neste item devem ser verificados perante o Cadastro Nacional de

Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),

ambos mantidos pelo Executivo Federal, e perante o Sistema Único de Cadastro de

Fornecedores (SUCAF) e outros sistemas cadastrais pertinentes que sejam desenvolvidos e

estejam à disposição para consulta, conforme o caso, de acordo com o Decreto Municipal n.

16.954/2018.

20. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

20.1. Habilitação jurídica

20.1.1. Quanto à habilitação jurídica, será exigida dos proponentes a apresentação dos seguintes

documentos:

20.1.1.1. Se pessoa natural ou empresário individual:

I. Cédula de identidade;

II. Comprovante de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (registro

comercial), no caso de empresário individual;

III. Cópia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no

caso de estrangeiro.

20.1.1.2. Se pessoa jurídica:

I. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no

Registro Público de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas,

conforme a respectiva natureza;
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II. documento de eleição dos administradores, procuração ou ata de assembleia que

outorgou poderes aos representantes, em caso dessa atribuição e dos dados

pessoais dos representantes não constarem no estatuto ou contrato social;

III. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato

formal de designação de diretoria em exercício;

IV. decreto de autorização, em se tratando de sociedade estrangeira em

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento

expedido pelo órgão competente, quando a atividade desempenhada assim o exigir;

V. termo de compromisso de constituição de consórcio, público ou particular, quando

a licitação permitir a participação de empresas em consórcio.

20.2. Regularidade Fiscal

20.2.1. Quanto à regularidade fiscal, será exigida das proponentes a apresentação dos seguintes

documentos:

20.2.1.1. prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, ou no Cadastro Nacional

de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ, conforme o caso;

20.2.1.2. prova de regularidade perante a Seguridade Social - INSS, mediante a apresentação

da Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da

União;

20.2.1.3. certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -

FGTS;

20.2.1.4. prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio

ou sede do licitante, ou outra equivalente;

20.2.1.5. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de

maio de 1943.

20.2.2. Para efeito da comprovação da regularidade fiscal, será admitida a apresentação do

Certificado de Registro Cadastral – CRC e Relatório “Situação do Fornecedor”, ambos

emitidos pelo SUCAF, na forma estabelecida pelo Decreto Municipal 11.245/2003.

20.2.3. A regularidade da situação do licitante no SUCAF poderá ser confirmada por meio de

consulta online ao Sistema.
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20.2.4. Caso a proponente não esteja habilitada na(s) linha(s) de fornecimento compatível(véis) com

o(s) objeto(s) licitado(s), deverá anexar, o Estatuto ou Contrato social em vigor

acompanhado da(s) última(s) alteração(ões) ou a última alteração consolidada, para análise

do objeto social quanto à compatibilidade em relação ao(s) objeto(s) licitado(s).

20.2.5. A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das

competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativa.

20.2.6. Nos termos do Decreto Municipal nº 10.710/2001, nos ajustes firmados pela PRODABEL,

que tenham caráter eventual, ou nos casos em que haja necessidade de tratamento

diferenciado, poderá a Secretaria de Administração e Logística – SUALOG, dispensar a

inscrição do contratado no sistema informatizado de cadastro de fornecedores, sem prejuízo

da apresentação da documentação mínima exigível para contratação com a administração

pública, nos termos da legislação vigente.

20.3. Qualificação Técnica

20.3.1. O proponente deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa(s)

jurídica(s), de direito público ou privado que comprove o fornecimento de bens, de forma

satisfatória, e de natureza pertinente e compatível em características, quantidades e prazos

com objeto deste termo de referência.

20.4. Qualificação Econômico-Financeira

20.4.1. A qualificação econômico-financeira das proponentes será comprovada, por meio de Capital

Social correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da presente contratação.

21. CONDIÇÕES DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

21.1. As propostas comerciais deverão estar em conformidade com as especificações técnicas, demais

documentos e formalidades exigidas neste termo de referência e deverá conter, no mínimo:

21.1.1. Dados do fornecedor: razão social, n° do CNPJ, endereço, telefone, e-mail, e outros meios

de comunicação da licitante;

21.1.2. Dados bancários: banco, agência, conta corrente;

21.1.3. Nome, carteira de identidade e CPF dos responsáveis pela assinatura do contrato,

acompanhado de instrumento de procuração, se for o caso;

21.1.4. Dados do processo: modalidade e número;

21.1.5. Dados do objeto: descrição clara, detalhada e completa do objeto deste termo;

21.1.6. Dados do preço: valor global, em moeda nacional, discriminando o valor unitário de cada

item, e total do objeto ofertado, em algarismo e por extenso, com 02 (duas) casas decimais

após a vírgula;
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21.1.7. Condições e prazos de pagamento, conforme disposto neste termo e seus Anexos;

21.1.8. Validade de 60 (sessenta) dias para Proposta, contados a partir da data de sua

apresentação formal à PRODABEL.

21.1.9. A empresa deverá apresentar ainda as seguintes declarações:

21.1.9.1. de inexistência de fatos impeditivos para participação, inclusive as dispostas nos

itens anteriores;

21.1.9.2. de que a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o

Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração

Pública;

21.1.9.3. de que não há, em suas instalações, a realização de trabalho forçado ou

degradante, 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 de 14 (quatorze) anos, na forma da lei;

21.1.9.4. de que cumpre plenamente os requisitos legais para a qualificação como

microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento

favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, se

for o caso;

21.1.9.5. de que a empresa não tem como sócio(s) servidor (es) ocupante de cargo

efetivo/comissionado ou Titulares de empresa pública de qualquer esfera

governamental;

21.1.9.6. de independência das propostas;

21.1.9.7. de que a empresa está ciente de que concorda com as condições contidas no termo

de referência e seus Anexos;

21.1.9.8. de que atende aos requisitos de habilitação deste termo;

21.1.9.9. de que, para a execução do contrato, cumpre todos os requisitos previstos na

legislação pertinente ao objeto, inclusive quanto ao Marco Civil da Internet, Lei

Federal nº 12.965/2014;

21.1.9.10. As declarações dos itens anteriores poderão ser apresentadas em documento único.

22. SANÇÕES APLICÁVEIS
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22.1. No caso de inadimplemento contratual serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal nº

13.303/2016, Decretos Municipais nº 15.113/2013 e nº 16.954/2018, além do Regulamento de

Licitações e Contratos da PRODABEL.

23. CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DA PRODABEL

23.1. 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.

24. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

24.1. O Fiscal e Gestor do contrato serão designados oportunamente, conforme art. 3º, do Decreto nº

15.185/13.

24.2. Não poderá haver subcontratação para o objeto.

24.3. A forma de fornecimento do objeto deste termo de referência será integral.

Belo Horizonte,               de                                    de 2022.

_______________________________________________

Responsável pela elaboração do Termo de Referência

 

_______________________________________________

Gerência - Demandante

______________________________________________

Superintendência - Demandante
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