
TERMO DE REFERÊNCIA

1.IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DEMANDANTE

1.1. Diretoria: Diretoria de Sistemas - DSI

1.2. Unidade: SAS – Superintendência de Arquitetura de Sistemas

1.3. Endereço completo da unidade demandante:
Av. Presidente Carlos Luz 1275, sala 213.

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:
Henrique Nascimento

1.12. Matrícula:
002975-X

1.13. Gerente - Demandante:
Marcus Augusto Ferreira de Almeida - GEAS-PB

1.14. Matrícula:
003083-9

1.15. Responsável pela elaboração do Termo:
Marcus Augusto Ferreira de Almeida - GEAS-PB

1.16. Matrícula:
003083-9

2.OBJETO

2.1. Contratação de serviço de armazenamento e disponibilização de vídeos
(streaming), através da Plataforma Vimeo, para utilização na divulgação desse
tipo de conteúdo através dos Portais da PBH e da Plataforma de EAD (Ensino a
Distância), visando maior segurança.

3.JUSTIFICATIVA

É crescente o número de solicitações por parte da Prefeitura e dos órgãos para
divulgação de vídeo através dos portais (PBH e Belo Horizonte) e da plataforma
corporativa de Ensino à Distância (EAD) Moodle. Contudo, existem limitações em utilizar
upload de vídeos nos Portais/EAD, acima mencionados,que não são adequados para
streaming de vídeo, o que pode causar sobrecarga e indisponibilidades dos serviços
existentes.

Além disso, com a grande utilização da ferramenta de EAD para capacitação de
servidores (projetos BH Digital, GRP e outros) e alunos da Diretoria de Inclusão Digital se
torna ainda mais imprescindível a necessidade de suporte à disponibilização de vídeos
de forma segura e eficiente.

Para endereçar estas demandas é necessário a contratação de serviço de
armazenamento e streaming de vídeos para utilização em conjunto com os Portais e a
plataforma de EAD.
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4.ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

4.1. O Serviço de armazenamento e transmissão de vídeo, em nuvem, deverá estar
disponível durante 24 horas por dia, 7 dias da semana e atender no mínimo as
seguintes funcionalidades:

● Criação e publicação de vídeos ilimitados;
● Modelos de vídeos personalizáveis;
● Não possuir anúncios antes, durante ou depois da transmissão dos vídeos;
● Personalização de telas finais e inclusão de logos;
● Suporte para players de terceiros;
● Armazenamento total de 5 TB de conteúdo;
● Transferência de arquivos de vídeo sem limitações de tamanho;
● Possuir histórico de versões;
● Gerenciamento da conta por até 10 colaboradores, permitindo a definição de

permissões individuais;
● Permitir, pelo menos, as seguintes formas de segurança no compartilhamento

dos vídeos:
○ Proteção por senha
○ Compartilhamento através de um link
○ Especificar quais websites possuem permissão para incorporar o vídeo
○ Permissão a colaboradores

● Relatórios com engajamento e duração;
● Integração com Google Analytics.

4.2. Disponibilizar API para integração com outros aplicativos.

5.CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO
OBJETO

5.1. Do recebimento:

5.1.1. Definitivamente, após conclusão da adesão e consequente aceitação;

5.1.2. Encontrando irregularidades, a adesão deverá ser refeita no prazo de
até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de notificação da Prodabel.

5.2. Da garantia e assistência técnica:

5.2.1. O prazo de garantia para os serviços disponibilizados, objetos deste
termo de referência, será durante toda o período de vigência do
contrato.

6.PRAZO DE EXECUÇÃO

6.1. Como a contratação se dá através de contrato de adesão, os serviços deverão
estar disponíveis de acordo com o prazo estabelecido no referido instrumento, ou
seja, 12 (doze) meses a partir do dia 07/10/2022.
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7.LOCAL

7.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar o objeto no endereço de e-mail informado
pela CONTRATANTE no ato da aquisição.

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

8.1. Não se aplica, por se tratar de contratação de serviço de armazenamento,
conforme previsto no objeto deste termo.

9.VISITA TÉCNICA

9.1. Não se aplica, por se tratar de adesão de licença, conforme previsto no objeto
deste termo.

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

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

11.1. A CONTRATADA se obriga a cumprir as obrigações previstas no contrato de
adesão a ser firmado entre as partes, bem como a legislação vigente e aplicáveis
ao objeto contratado;

11.2. 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.

12.RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

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

12.1.1. Proporcionar à CONTRATADA o acesso às informações e aos
documentos necessários ao desenvolvimento dos serviços;

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

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

12.1.4. Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições
estabelecidas neste termo de referência;

12.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir
defeitos ou irregularidades ocorridas no serviço contratado, sob pena
de aplicação das penalidades previstas em contrato;
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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. 0604.1902.19.572.085.2603.0001.339040.05.00.00.100

15.FORMA DE PAGAMENTO

15.1. O pagamento será realizado em parcela única pela Superintendência de
Finanças e Orçamento, por meio de reembolso após o recebimento em definitivo
do objeto.

16.VIGÊNCIA DO CONTRATO

16.1. O Contrato terá vigência de 12 meses, contados a partir do dia 07/10/2022.

17.REAJUSTE

17.1. Por se tratar de assinatura com pagamento anual, não se aplica a previsão de
reajuste de preços.

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.” 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.

18.2. Conforme justificativa apresentada no ANEXO I deste Termo de Referência, fica
dispensada a apresentação de garantia contratual.

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 de Belo Horizonte.

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 Lei n. 10.520/2002,
desde que 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
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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 pela Prodabel 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.

19.6. 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. Não será exigida apresentação de documentos de habilitação jurídica
uma vez que se trata de contrato de adesão a ser realizado junto a
empresa internacional. Não sendo, portanto, viáveis a obtenção dos
mesmos.

20.2. Regularidade Fiscal

20.2.1. Não será exigida apresentação de documentos de regularidade fiscal
uma vez que se trata de contrato de adesão a ser realizado junto a
empresa internacional. Não sendo, portanto, viáveis a obtenção dos
mesmos.

20.3. Qualificação Técnica

20.3.1. Não se faz necessário atestado de capacidade técnica uma vez que
trata-se de contrato de adesão junto a empresa internacional.

20.4. Qualificação Econômico-Financeira

20.4.1. Não será exigida comprovação qualificação econômico-financeira uma
vez que se trata de contrato de adesão a ser realizado junto a
empresa internacional.

21. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

21.1. Por se tratar de contrato de adesão a ser realizado junto a empresa
internacional, não há como exigir apresentação de proposta comercial.
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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. A forma de fornecimento/regime de execução do objeto deste termo de
referência será integral.

22.4. Não poderá haver cessão do contrato.

22.5. A CONTRATADA fica ciente de que ocorrerá a publicação dos dados pessoais
como nome completo e CPF de seu sócio representante nos instrumentos
jurídicos celebrados, que serão publicados em portal de transparência com
acesso livre, para fins de cumprimento da Lei de Acesso à Informação.

22.6. Por se tratar de contrato de adesão serão utilizadas as cláusulas contratuais
disponíveis no site da contratada.

Belo Horizonte, 01 de setembro de 2022.

_______________________________________

Responsável pela elaboração do Termo de Referência

 

_______________________________________

Gerência - Demandante

______________________________________

Superintendência - Demandante

_______________________________________

Diretoria - Demandante
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ANEXO I - NOTA TÉCNICA PARA DISPENSA DE GARANTIA

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de serviço de

armazenamento e disponibilização de vídeos (streaming), através da Plataforma

Vimeo. A CONTRATADA será responsável por fornecer o serviço de

armazenamento e transmissão de vídeo, pelo período de 12 (doze) meses. A

execução do objeto será conferida e aceita pela Prodabel, sendo os pagamentos

realizados previamente, via cartão de crédito, conforme especificado no objeto

deste termo.

Sabe-se que a garantia de que trata a Lei tem por finalidade assegurar a plena

execução contratual, 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.

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.

Diante do exposto, entende-se que pela natureza do objeto pretendido e por ser

uma despesa de rápida entrega e pagamento, sem obrigação futura e com

quitação somente após a conclusão das obrigações da CONTRATADA, fica

dispensada a apresentação de garantia contratual.

Belo Horizonte, 01  de setembro de 2022

Responsável pela elaboração do Termo de Referência

Superintendência da área solicitante

Diretoria da área solicitante
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