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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DEMANDANTE 

 

1.1. Diretoria: Diretoria: Diretoria de Sistemas de Informação - DSI 

1.2. Unidade:Gerência de Integração da Base Geográfica - GBGS 

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: 
Karla Albuquerque de Vasconcelos Borges 

1.12. Matrícula: 
00952-8 

1.13. Gerente - Demandante: José Ricardo Ferreira 
Moura 

1.14. Matrícula:3347-X 

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

1.16. Matrícula:3347-X 

 

2.  OBJETO 

2.1. Atualização de licenças FME, pelo período de 12 (doze) meses, com acesso imediato às 

últimas versões, incluindo a prestação de serviços de suporte técnico, conforme descrito no 

presente termo de referência: 

ITEM SERVIÇO QUANTI
DADE DESCRIÇÃO 

Valor 
unitário 
(em R$) 

Valor total 
(em R$) 

01 Atualização de 
licenciamento (FME 
Server “Principal”) 

01 Renovação do licenciamento de 
01 (uma) licença “FME Server”. 

  

02 Atualização de 
licenciamento (FME 
Server Engine 
Adicional) 

02 Renovação do licenciamento de 
02 (duas) licenças “FME Server 
Engine Adicional”. 
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03 Atualização de 
licenciamento (FME 
Desktop 
DatabaseEdition – 
Flutuante Principal) 

01 Renovação do licenciamento de 
01 (uma) licença permanente do 
software ETL Geográfico FME na 
versão “FME Desktop 
DatabaseEdition – Flutuante 
Principal”. 

  

04 Atualização de 
licenciamento (FME 
Desktop 
DatabaseEdition – 
Flutuante Adicional) 

03 Renovação do licenciamento de 
03 (três) licenças permanentes do 
software ETL Geográfico FME na 
versão “FME Desktop 
DatabaseEdition – Flutuante 
Adicional” 

  

VALOR TOTAL (em R$)  

 
   

3. JUSTIFICATIVA 

3.1. A PRODABEL possui 07 (sete) licenças a vencer em janeiro de 2022, distribuídas em dois 

contratos: 

3.1.1. 01 licença FME Server principal; 

3.1.2. 02 licenças FME Server Engine Adicional; 

3.1.3. 01 licença FME Desktop Database Fixed Flutuante Principal; 

3.1.4. 03 licenças FME Desktop Database Fixed Flutuantes Adicionais; 

3.2. A CONTRATANTE  verificou a necessidade de que os contratos atuais sejam unificados, com 

o objetivo de  reduzir o esforço e o custo operacional de gestão dos mesmos, incluindo a 

celeridade dos processos administrativos de contratação, renovação entre outros. 

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

3.3.1. Consistência, tratamento, compatibilização e carga de dados vetoriais, CAD, imagens 

e dados 3D no Banco de Dados Geográficos Corporativo da PBH; 

3.3.2. Geração de relatórios georreferenciados e mapas temáticos; 

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

tecnologias de banco de dados geográficos; 

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

SIGDRENAGEM, entre outros) e externos (EX: Exati/BHIP, FAD, entre outros), para 

o Banco de Dados Geográficos Corporativo; 

3.3.5. Automatização de processos de ETL Geográfico, seja por agendamento ou baseada 

em eventos. 

3.3.6. 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 SGS. 
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3.4. A atualização das licenças viabiliza a adaptação dos 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. 

3.5. As licenças previstas no objeto deste termo de referência são de fabricação da empresa SAFE 

SOFTWARE, situada na cidade de Surrey - Canadá. Os produtos fabricados pela SAFE 

SOFTWARE, são comercializados no Brasil exclusivamente pela empresa Solutial Solução e 

Análise de Dados, parceira prata da fabricante na América do Sul.  Por este motivo, a 

contratação deverá ser realizada por inexigibilidade de licitação, com base no art. 30, I, da Lei 

nº 13.303/2016, que prevê que a contratação direta será feita quando houver inviabilidade de 

competição, em especial na hipótese de aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que 

só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, sendo 

este último o caso da presente contratação; 

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

4.1. A atualização do licenciamento deve ter validade de 12 (doze) meses e garantir à PRODABEL 

a atualização das suas licenças com as versões mais atuais que venham a ser liberadas pelo 

fabricante durante esse período. 

4.1.1. O sistema deverá notificar as atualizações disponíveis, que poderão ser instaladas 

pela Prodabel por meio de chave fornecida pelo fabricante. 

4.1.2. A CONTRATADA deve disponibilizar, no caso de reinstalação das licenças em novos 

hardwares, os arquivos de ativação através de meio eletrônico (ex: link para 

download) sem ônus para a CONTRATANTE. 

4.2. A CONTRATADA deve fornecer, sem ônus para a CONTRATANTE, a licença da ferramenta 

de gerenciamento do licenciamento flutuante utilizada pelo software FME, caso a mesma não 

faça parte do produto FME. 

4.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar documentação técnica das licenças em português. 

4.4. Suporte Técnico 

4.4.1. Os serviços de suporte técnico compreendem o atendimento para manutenção 

corretiva e identificação de falhas ou inconsistência detectadas no objeto, incluindo 

ainda o esclarecimento de dúvidas e definições de arquitetura, de forma a garantir o 

funcionamento do software, além de: 

4.4.1.1. Instalação e atualização dos produtos da plataforma FME objetos deste TR; 

4.4.1.2. Resolução de problemas operacionais ou sistêmicos referente à plataforma; 

4.4.1.3. Documentação técnica em português (manual de instalação dos produtos); 

4.4.1.4. Auxílio na resolução de dúvidas referentes à arquitetura dos produtos FME; 

4.4.1.5. Resolução de problemas operacionais referentes ao FlexLM (ferramenta de 

licenciamento flutuante utilizada pelos produtos da plataforma). 
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4.4.2. O suporte técnico é solicitado pela CONTRATANTE por e-mail, sendo as tratativas e 

resoluções pela CONTRATADA também registradas por e-mail, de acordo com o 

tempo de resposta previsto no item 4.3.3.1 desta cláusula. 

4.4.3. A CONTRATADA disponibilizará equipe de suporte técnico, com atendimento 

imediato, em horário comercial de 08:00h às 18:00h, de segunda a sexta, durante 

toda a vigência do contrato. 

4.4.3.1. O tempo de resposta do suporte técnico para os produtos da plataforma FME 

e Plugins será de: 

4.4.3.1.1. 2 (duas) horas para chamados “críticos”; 

4.4.3.1.2. 1 (um) dia útil para chamados “urgentes”;  

4.4.3.1.3. 3 (três) dias úteis para chamados “normais”. 

4.4.3.1.4. Entende-se por Problemas Críticos: problemas que afetam 

diretamente o produto, impactando em seu funcionamento, tornando 

indisponível a utilização; 

4.4.3.1.5. Entende- se por Problemas Urgentes: problemas que afetam a(s) 

funcionalidade(s) do produto; 

4.4.3.1.6. Entende-se por Problemas Normais: Inclui-se questões técnicas 

referentes ao produto, sugestões e defeitos que não impactam no 

produto final (saída) do processo, ou questões que possibilitam a 

resolução por formas alternativas. 

4.4.3.2. Caso exista a necessidade de elevar o nível do suporte para o fabricante, a 

CONTRATADA informará o prazo necessário para resolução do problema, por 

e-mail, para aprovação pela  CONTRATANTE. 

5. CONDIÇÕES DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO 

5.1. Não se aplica. 

6. DA EXECUÇÃO DO OBJETO  

6.1. PRAZO 

6.1.1. O serviço contratado deve estar, necessariamente, disponível e operacional em 

01/02/2021, independente dos procedimentos burocráticos, observada a emissão 

prévia da NOTA DE EMPENHO, devidamente assinada pela CONTRATANTE. 

6.1.2. O suporte técnico terá início imediatamente após a atualização dos licenciamentos. 

6.1.3. Os produtos deverão ser disponibilizados mediante Nota Fiscal, de acordo com as 

especificações do Termo de Referência e seus anexos. 

6.2. LOCAL 

6.2.1. A atualização dos licenciamentos será executada pela CONTRATADA de maneira 

remota. 
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6.3. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

6.3.1. O objeto que trata este Termo de Referência será recebido: 

6.3.1.1. provisoriamente, para efeito de posterior verificação da sua conformidade  

com a especificação; 

6.3.1.2. definitivamente, após a verificação da sua qualidade e quantidade  e 

consequente aceitação; 

6.3.1.3. Encontrando irregularidades, os serviços deverão ser reparados no prazo de 

até 10 (dez) dias corridos, contados da data da notificação pela Prodabel. 

Aprovados, serão recebidos definitivamente, mediante ateste aposto na Nota 

Fiscal respectiva. 

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

7.1. Não se aplica. 

8.  VISITA TÉCNICA 

8.1. Não se aplica. 

9. MATRIZ DE RISCO 

9.1. Não se aplica 

10. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

10.1. Além das responsabilidades constantes neste Termo de Referência, Regulamento de 

Licitações e Contratos da Prodabel e na legislação vigente, compete à CONTRATADA: 

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

contratação, comprovando-as sempre que solicitado pela CONTRATANTE; 

10.1.2. 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; 

10.1.3. Cumprir as obrigações dentro dos prazos assinalados; 

10.1.4. Reparar, corrigir,  substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste 

Termo em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

10.1.5. Responder pela correção e qualidade da prestação dos serviços nos termos da 

proposta apresentada, observadas as normas éticas e técnicas aplicáveis; 

10.1.6. Pagar todos os encargos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, 

sobre o objeto deste termo de referência; 

10.1.7. Obedecer às instruções e aos procedimentos estabelecidos pela CONTRATANTE 

para adequada execução do objeto deste termo de referência, apresentando as 



 

 

6 de 9 

informações solicitadas e os documentos comprobatórios do adequado cumprimento 

das obrigações; 

10.1.8. Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pela 

CONTRATANTE, relacionados ao objeto; 

10.1.9. 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; 

10.1.10. 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; 

10.1.11. Providenciar para que não haja qualquer parada ou atraso na prestação 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; 

10.1.12. 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; 

10.1.13. 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; 

10.1.14. 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. 

10.1.15. Permitir acompanhamento da execução do objeto contratual pelo fiscal; 

10.1.16. 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. 

10.1.17. Não veicular publicidade acerca do objeto contratado; 

 

11.  RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
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11.1.1. Além das responsabilidades constantes neste Termo de Referência, no Regulamento 

de Licitações e Contratos da Prodabel e na legislação vigente, compete à 

CONTRATANTE: 

11.1.2. Proporcionar à CONTRATADA o acesso às informações e aos documentos 

necessários ao desenvolvimento dos serviços; 

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

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

11.1.5. Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas 

neste Termo de Referência; 

11.1.6. Exigir da CONTRATADA a prestação dos serviços nas idênticas condições 

assumidas quando da celebração do contrato; 

11.1.7. 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 nos termos do artigo 29 do 

Regulamento de Licitações e Contratos da Prodabel, observada necessidade de aprovação 

pela Câmara de Coordenação Geral – CCG. 

13.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1. 0604.1902.19.572.085.2603.0001.339040.04.00.00.100 

14. FORMA DE PAGAMENTO 

14.1. O pagamento será realizado em parcela única, 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. 

 

15.  VIGÊNCIA DO CONTRATO 

15.1. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados de 01/02/2022, 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 
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16.1. 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/IBGE ( Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo  do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) ou outro índice que vier substituí-lo, acumulado nos 

últimos 12 (doze) meses. 

16.2. O reajuste somente será concedido mediante solicitação expressa da CONTRATADA 

acompanhada da respectiva memória de cálculo. 

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

reajuste. 

17.  GARANTIA CONTRATUAL 

17.1. A CONTRATADA deverá apresentar garantia à Prodabel, no valor de 05% (cinco por cento) 

do valor total do Contrato, conforme determina art. 70 da Lei nº 13.303/2016, podendo optar 

por: 

17.1.1. Caução em dinheiro; 

17.1.2. Seguro garantia; 

17.1.3. Fiança bancária; 

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 contratual serão aplicadas as sanções previstas nas Leis Federais 

nº 13.303/2016, Decretos Municipais nº 15.113/2013 e 16.113/2013, além do Regulamento de 

Licitações e Contratos da PRODABEL. 

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.  INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

22.1. Como condição de assinatura do contrato a PROPONENTE deverá apresentar: 

22.1.1. Certidão de exclusividade, válida e vigente, fornecida pela Associação Brasileira das 

Empresas de Software - ABES. 

22.1.2. Comprovação de que a proponente é parceira do fabricante da solução, autorizada a 

comercializar os produtos no Brasil. 

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

art. 3º, do Decreto nº 15.185/2013. 

22.3. Não poderá haver subcontratação para o objeto. 

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

Belo Horizonte,           de                            de 2021. 

 

____________________________________ 

Assinatura do responsável pela elaboração do Termo de Referência 

 

_____________________________________ 

Assinatura da Gerência da área solicitante 

 

_______________________________________ 

Assinatura da Superintendência da área solicitante 


