
TERMO DE REFERÊNCIA

1. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DEMANDANTE

1.1. Diretoria: DIRETORIA DE INCLUSÃO DIGITAL- DID/PB

1.2. Unidade: Gestão dos Centros de Inclusão Digital - GCID-PB

1.3. Endereço completo da unidade demandante:
Rua 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
Dalidson Ribeiro de Araújo

1.14. Matrícula: 3496-4

1.15. Responsável pela elaboração do Termo:
Bárbara Rabêlo Moreira

1.16. Matrícula: 3511-8

2. OBJETO

2.1. Prestação de serviços de locação de Cavalo Mecânico para transportar a carreta da
PBH/PRODABEL / Placa ILN 5433, com motorista devidamente habilitado na categoria E,
nos termos do artigo 143, inciso V do CTB.

2.2. A presente prestação de serviços deverá englobar todos os custos, inclusive seguro da carga
e da carreta.

2.3. A demanda para a locação será determinada pela CONTRATANTE e se dará pelo período de
12 meses, conforme especificações descritas neste documento.

2.3.1. Estima-se o montante de 48 deslocamentos

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

2.4. Os locais de início e destino a ser realizado pelo Cavalo Mecânico serão definidos pela
CONTRATANTE, mediante aviso prévio de 24 horas ao CONTRATADO, informando Local e
Horário para a prestação do Serviço.

1 de 6



2.5. O deslocamento poderá ocorrer para todos os bairros da Região Metropolitana de Belo
Horizonte.

2.6. O horário e data da retirada da Carreta e do retorno da mesma será informado ao
CONTRATADO, conforme disposto no item 3.1.

3. JUSTIFICATIVA

A Prodabel, desenvolveu o projeto “Programa de Inclusão Digital”, que tem por finalidade o
recondicionamento para a doação de computadores, além da expansão da oferta de cursos
de informática para a população belo horizontina em situação de vulnerabilidade social e
digital, promovendo a Inclusão Digital de forma ampla e massiva, para mais de 370.000
(trezentos e setenta mil) habitantes das vilas e favelas da cidade.

A carreta Prodabel irá levar às vilas e favelas, de maneira presencial, os cursos oferecidos no
“Programa de Inclusão Digital” sem que os moradores necessitem se deslocar a outras
localidades para completar sua formação.

4. CONDIÇÕES DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO
4.1. Não se aplica.

5. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. PRAZO

5.1.1. O prazo máximo de disponibilização do Cavalo Mecânico será de 1 (um) dia corrido
contado da solicitação da CONTRATANTE acompanhada da NOTA DE EMPENHO,
devidamente assinada.

5.1.2. A nota fiscal deverá ser emitida até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à
prestação dos serviços, conforme demandas atendidas, de acordo com as
especificações deste Termo de Referência e seus anexos.

5.2. LOCAL

5.2.1. A CONTRATANTE deverá informar o local da prestação dos serviços com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, agendando data e horário
previamente e repassando as informações à contratada para a execução dos
serviços.

5.3. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

5.3.1. O objeto que trata este Termo de Referência será recebido definitivamente,
mediante ateste das notas fiscais.

5.3.1.1. A contratada será acompanhada por um funcionário da PRODABEL, que
será o responsável pela liberação da carreta dos locais onde a mesma
estiver estacionada.
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5.3.1.2. A CONTRATADA irá informar à CONTRATANTE sobre a conclusão de cada
deslocamento.

5.3.1.3. 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

9.1. Além das responsabilidades constantes neste termo de referência, Regulamento de
Licitações e Contratos da Prodabel e na legislação vigente, compete à CONTRATADA:

9.1.1. Manter durante a vigência do contrato, todas as condições exigidas quando da
contratação, comprovando-as sempre que solicitado pela CONTRATANTE.

9.1.2. Comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar
com a PRODABEL, bem como a eventual perda dos pressupostos para participar
de licitação, nos termos da Lei 13.303/2016;

9.1.3. Cumprir as obrigações dentro dos prazos assinalados;

9.1.4. Responder pela correção e qualidade da execução do objeto nos termos da
proposta apresentada, observando as normas éticas e técnicas aplicáveis.

9.1.5. Pagar todos os encargos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente
sobre o objeto deste Termo de Referência.

9.1.6. Obedecer às instruções e aos procedimentos estabelecidos pela CONTRATANTE
para o adequado execução do objeto deste Termo de Referência, apresentando as
informações solicitadas e os documentos comprobatórios do adequado
cumprimento das obrigações.

9.1.7. 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.
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9.1.8. Organizar, técnica e administrativamente os serviços sob sua responsabilidade,
conduzindo-os em obediência às especificações contratadas, 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;

9.1.9. 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;

9.1.10. 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;

9.1.11. Permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto contratual pelo fiscal;

9.1.12. Não veicular publicidade acerca do objeto contratado;

9.1.13. Garantir a contratação de seguro da carga e da carreta, mediante apresentação da
apólice, durante todos os transportes efetuados.

9.1.14. Garantir que o Motorista do cavalo não esteja dirigindo em condições de embriagez
ou sob efeito de substancias entorpecentes e que o mesmo cumpra todas as
obrigações dispostas no CTB.

9.1.15. Manter o Cavalo Mecânico em plenas condições de funcionamento durante toda a
vigência do contrato, responsabilizando-se pelas manutenções corretivas e
preventivas, bem como pela substituição do equipamento quando necessário com
motorista devidamente habilitado na categoria E, nos termos do artigo 143, inciso V
do CTB.

9.1.15.1. Todas as despesas necessárias para efetuar as manutenções e substituições
serão de responsabilidade da CONTRATADA.

RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

9.2. Além das responsabilidades constantes neste Termo de Referência, no Regulamento de
licitação e contratos da Prodabel na Legislação vigente, compete à CONTRATANTE:

9.2.1. Proporcionar à CONTRATADA o acesso às informações necessárias ao
desenvolvimento dos serviços;

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

9.2.3. Realizar o recebimento do objeto, quando ele estiver conforme;
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9.2.4. Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas
neste Termo de Referência;

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

9.2.6. 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;

10. PREÇO DE REFERÊNCIA OU ORÇAMENTO ESTIMADO

10.1. 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.

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. 0604.1903.19.126.302.2604.0003.339039.18.00.00.100

12. FORMA DE PAGAMENTO

12.1. O pagamento será realizado pela Superintendência de Finanças e Orçamento -SFA, em 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.

13. VIGÊNCIA DO CONTRATO

13.1. O Contrato terá vigência de 12 (doze meses), 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.

14. REAJUSTE

14.1. Os preços ora contratados poderão ser reajustados, desde que observado o interregno
mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do presente instrumento, 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.

14.2. O reajuste somente será concedido mediante solicitação expressa da CONTRATADA
acompanhada da respectiva memória de cálculo.

14.3. O marco inicial para os cálculos do reajuste será a data da assinatura do contrato ou do
último reajuste.

15. GARANTIA CONTRATUAL
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A CONTRATADA deverá apresentar garantia à CONTRATANTE, no valor de 5% (cinco por cento)
do valor total do Contrato, conforme determina o art. 70 da Lei Federal nº 13.303/2016.

CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

15.1. Não se aplica.

16. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

16.1. Não se aplica.

17. SANÇÕES APLICÁVEIS

17.1. No caso de inadimplemento contratual serão aplicadas as sanções previstas nas Leis
Federal nº 13.303/2016, Decretos Municipais nº 15.113/2013, 16.538/2016, além do
Regulamento de Licitações e Contratos da CONTRATANTE.

18. CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DA PRODABEL

18.1. 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.

19. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

19.1. O Fiscal e Gestor do contrato serão designados oportunamente, mediante Portaria, conforme
art. 3º, do Decreto nº 15.185/13.

19.2. Não poderá haver subcontratação para o objeto.

19.3. O regime de execução do objeto deste termo de referência será empreitada por preço
unitário

Belo Horizonte,      de                     de 2021.

______________________________
Bárbara Rabêlo Moreira

Responsável pela elaboração do Termo de Referência

_____________________________
Dalidson Ribeiro de Araújo

Gerente de Coordenação de Atividades de Infraestrutura Predial do CRC

_____________________________
Wellington Ferreira Cardoso

Superintendência de Gestão de Inclusão Digital
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