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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DEMANDANTE 

 

1.1. Diretoria:DIRETORIA DE INCLUSÃO DIGITAL 

1.2. Unidade: Gerência de Implantação e Gestão dos Centros de Inclusão Digital 

 

1.3. Endereço completo da unidade demandante:  
R. José Clemente Pereira, 440 

1.4. Bairro:  
Ipiranga 

1.5. Cidade: Belo 

Horizonte 

1.6. UF: Minas Gerais 1.7. CEP: 31160-130 

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: 

Wellington Ferreira Cardoso 

1.12. Matrícula: 3254-6 

1.13. Gerente - Demandante: 
 Maria da Conceição Lopes Alves 

1.14. Matrícula:  1994-2 

1.15. Responsável pela elaboração do Termo: 

Bárbara Rabêlo Moreira  

1.16. Matrícula: 3513-8 

 

2.   JUSTIFICATIVA 

A prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Prodabel e DID-PB - Diretoria de Inclusão Digital, desenvolve 

diversas ações públicas no sentido de promover a inclusão digital, a educação tecnológica e de comunicação 

aos cidadãos belo-horizontinos.  

 

Tais ações de formação estão previstas nas metas da Prodabel, PPAG (Plano Plurianual de Governo) e 

convênio nº 823903/2015 celebrado com o MCTIC (Ministério das Comunicações, Ciência, Tecnologia e 

Inovações). Desta forma, ao adquirir os materiais do presente termo, viabilizamos o cumprimento das metas 

estipuladas, em especial a realização dos cursos de qualificação em Tecnologias de Informação e 

Comunicações (TICs), com a oferta de 1200 (mil e duzentas) vagas. 

 

Assim, considerando o esforço ensejado pela Prodabel, através da Diretoria de Inclusão Digital, para 

continuidade das atividades de formação com qualidade, se faz necessária a  aquisição dos objetos deste 

termo a fim de possibilitar: o uso direto pelos educadores ao ministrarem as aulas, bem como a emissão de 

certificados dos cursos.  

 

3. OBJETO E ESPECIFICAÇÕES: 

 

3.1. Constitui objeto do presente Termo de Referência a aquisição dos seguintes itens:  
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ITEM DESCRIÇÃO UN QTDE 

1 Apagadores para quadro branco em material 100% feltro e 
acabamento em plástico, ergonômico, espaço para guardar 
marcadores, dimensões: 15x6 (com variação aceitável de 10% 
nas dimensões). 

UN 06 

2 Pacote de Papel opaline 210MMX297MM 120 G/M², com 100 

unidades de papel. 

UN 03 

4. CONDIÇÕES DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO 

4.1. O prazo mínimo de garantia para o objeto deste termo deverá ser 90 (noventa) dias, contados da 

data do aceite definitivo emitido pela CONTRATANTE. 

4.2. Durante o período de garantia, a CONTRATADA será obrigada a 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. 

4.3. A CONTRATADA deverá proceder a substituição ou correção do item no prazo máximo de até 5 

(cinco) 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. 

4.4. Todas as despesas necessárias para efetivar a substituição dos materiais durante a garantia, 

inclusive custos com transporte, ficarão a cargo da CONTRATADA. 

5. DA EXECUÇÃO DO OBJETO  

5.1. PRAZO 

A. O prazo máximo para a entrega dos itens constantes do objeto é de até 5 cinco dias úteis, contados a 

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

CONTRATANTE. 

B. Os itens deverão ser entregues mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura de venda, de acordo com 

as especificações deste Termo de Referência e seus anexos. 

5.2. LOCAL   

A. A contratada deverá entregar o objeto na Unidade Ipiranga da  PRODABEL, localizada na R. José 

Clemente Pereira, 440 - Ipiranga, Belo Horizonte - MG, 31160-130, durante o horário de funcionamento, 

de 08:30 às 11:30 h e de 14:00h às 17:00. 

B. É necessário realizar aviso de entrega, com antecedência de 48 horas, agendando data e horário, através 

do telefone (31) 3277-6064 ou (31) 99191-8101 (Conceição Lopes) e/ou pelo e-mail - 

mclopes@pbh.gov.br, sob pena de não recebimento por parte da CONTRATANTE. 

5.3. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
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O objeto que trata este Termo de Referência será recebido: 

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da sua conformidade com a especificação; 

b) Definitivamente, após a verificação da sua qualidade e quantidade e consequente aceitação; 

c) Os itens que compõem o objeto devem ser novos, sem uso anterior e compatíveis com as 

especificações técnicas deste Termo; 

d) Encontrando irregularidades, o(s) item(ns) deverá(ão) ser substituído(s) no prazo de até 05 (cinco) 

dias corridos, contados da data de notificação da Prodabel. Aprovado, será(ão) recebido(s) 

definitivamente, mediante ateste aposto na Nota Fiscal respectiva; 

e) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, ou substituir, às suas expensas, no total ou 

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

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

6.1. Não se aplica. 

7.  VISITA TÉCNICA 

7.1. Não se aplica. 

8.  MATRIZ DE RISCO 

8.1. Não se aplica. 

9.  RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

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

Prodabel e na legislação vigente, compete à CONTRATADA: 

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

comprovando-as sempre que solicitado pela CONTRATANTE;  

9.2. 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;  

9.3. Cumprir as obrigações rigorosamente dentro dos prazos pactuados; 

9.4. Responder pela correção e qualidade do fornecimento do objeto nos termos da proposta 

apresentada, observadas as normas éticas e técnicas aplicáveis;  

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

deste termo de referência;  
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9.6. 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; 

9.7. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Superintendência de Inclusão Digital - SID, 

cujas reclamações, se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência, imediatamente, por escrito, 

de qualquer anormalidade; 

9.8. 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; 

9.9. 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 a tratamento de dados pessoais, à 

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

personalidade da pessoa natural. 

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

local determinado para entrega, bem como pelo seu descarregamento; 

   9.11. Entregar o objeto com qualidade, lealdade aos instrumentos jurídicos e com boa-fé. 

11.  RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

Além das responsabilidades constantes neste termo de referência, no Regulamento de Licitações e Contratos 

da Prodabel e na legislação vigente, compete à CONTRATANTE: 

11.1 Proporcionar à CONTRATADA o acesso às informações necessárias ao desenvolvimento dos 

serviços; 

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

11.3 Realizar o recebimento do objeto, quando ele estiver conforme; 

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

referência; 

11.5 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; 

12. PREÇO DE REFERÊNCIA OU ORÇAMENTO ESTIMADO 

12.1. 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. 

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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0604.1903.19.126.302.2604.0003.339030.15.00.00.100 (Apagadores) 

0604.1903.19.126.302.2604.0003.339030.12.00.00.100 (Pacote de Papel) 

 

14. FORMA DE PAGAMENTO 

14.1. O pagamento será realizado em parcela única pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos 

contados do adimplemento da obrigação. Considera-se adimplida a obrigação a entrega do objeto com 

seu aceite definitivo pela CONTRATANTE. 

15. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

15.1. O Contrato terá vigência de 120 (cento e vinte) dias, 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. 

16. REAJUSTE 

16.1. Não se aplica. 

17. GARANTIA CONTRATUAL 

17.1. Não se aplica. 

18. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

18.1. Não se aplica. 

19. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

19.1. Não se aplica. 

20. SANÇÕES APLICÁVEIS  

20.1. No caso de inadimplemento serão aplicadas as sanções previstas nas Leis Federais nº 

13.303/2016, Decreto Municipal nº 15.113/2013, 16.954/2018, além do Regulamento de Licitações e 

Contratos da Prodabel e do Código de Defesa do Consumidor. 

21. 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. 

https://prefeitura.pbh.gov.br/prodabel/transparencia/programa-de-integridade
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22. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA 

PRODABEL QUANTO À QUALIDADE, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL 

22.1 Não se aplica. 

23. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

23.1. O Fiscal e Gestor do contrato serão designados oportunamente, mediante Portaria,  conforme art. 

3º, do Decreto nº 15.185/13.  

23.2. Não poderá haver subcontratação para o objeto.  

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

23.4. 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. 

24. ANEXOS 

24.1 ANEXO I - FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL; 

 

Belo Horizonte,        de                              de 2021. 

 

_____________________________ 

Bárbara Rabelo Moreira 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência 

_____________________________ 

Maria da Conceição Lopes Alves 

 Gerência Pedagógica dos Cursos de Inclusão Digital 

_____________________________ 

Wellington Ferreira Cardoso 

Superintendência de Gestão de Inclusão Digital 
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ANEXO I - FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL; 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA MODELO UNID. QTD VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Apagadores para quadro 
branco em material 100% 
feltro e acabamento em 
plástico, ergonômico, espaço 
para guardar marcadores, 
dimensões: 15x6 (com 
variação aceitável de 10% 
nas dimensões). 
 

  UN 6   

2 Pacote de Papel opaline 

210MMX297MM, 120 G/M², 

com 100 unidades de papel 

  UN  3   

 

 

 

 


