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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DEMANDANTE 

 

1.1. Diretoria: DAU – Atenção ao Usuário 

1.2. Unidade: SNU – Superintendência de Negócios 

1.3. Endereço completo da unidade demandante:  
Av. Presidente Carlos Luz 1275 – 2º. Andar 

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: João 
Roberto Lazzarini Avila 

1.12. Matrícula: 02516-7 

1.13. Gerente - Demandante: Simone Reis 
D´Almeida 

1.14. Matrícula: 02405-5 

1.15. Responsável pela elaboração do Termo:  
Simone Reis D´Almeida 
 

1.16. Matrícula: 02405-5 

 

2. JUSTIFICATIVA 

Descrição da demanda: contratação de serviços de  consultoria e manutenção corretiva, para 

identificação das causas da ocupação em disco nos servidores do sistema SIG-Drenagem e correção 

do problema,  conforme detalhamento a seguir. 

O Sistema de Informações Geográficas de Drenagem de Belo Horizonte – SIG-Drenagem integra 

informações georreferenciadas do Sistema de Drenagem de Belo Horizonte, sendo  de grande 

utilização por todas as áreas técnicas que têm interface com os sistemas de drenagem, tais como, 

SMOBI, SUDECAP, Administrações Regionais, URBEL, SUPLAN, SMMA, etc. O sistema também 

permite o fornecimento dos cadastros de drenagem para empreendedores, COPASA, instituições de 

ensino, órgãos de controle e munícipes. 

Tal sistema foi criado a partir de um completo levantamento cadastral de todos os elementos que 

integram o sistema de drenagem da cidade, abrangendo as infraestruturas de micro e de 
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macrodrenagem. Possui várias camadas georreferenciadas, que podem ser visualizadas a partir de 

ferramenta de “liga e desliga”, incluindo a hidrografia, as “manchas” da Carta de Inundações, os 

dispositivos de micro e macrodrenagem, zonas administrativas, curvas de nível, limites de 

Administrações Regionais e unidades de planejamento, quadras CTM, logradouro, zoneamento 

urbano, declividades, localização de nascentes e foto aérea.  

A Administração de Belo Horizonte é uma das poucas no Brasil que possui um sistema específico, 

capaz de gerir e organizar as informações cadastrais de drenagem urbana.  

Ressalta-se que o sistema SIG-Drenagem foi desenvolvido para atender especificamente às 

demandas da Prefeitura de Belo Horizonte em relação aos dispositivos de drenagem. Sendo este um 

sistema concebido unicamente para este fim, não existindo sistemas ditos de “prateleira” que 

atenderiam às suas funcionalidades. Seu desenvolvimento se deu via contratação realizada pela 

SMOBI/Sudecap, da empresa de engenharia VirtualCad, especializada em drenagem e a implantação 

se deu no período de 2010 a 2013 no âmbito do Programa DRENURBS.  

Assim, a referida empresa, e somente ela, é conhecedora completa do sistema, funcionalidades de 

utilização, rotinas operacionais e administrativas, arquitetura, ambiente operacional e ferramentas. No 

âmbito do Programa DRENURBS não estava prevista a contratação de atividade de suporte com as 

devidas manutenções corretivas e evolutivas, estando o sistema há mais de 10 (dez) anos sem 

suporte e/ou manutenções. 

A solução SIG-Drenagem é armazenada em dois servidores, instalados no Datacenter da PRODABEL 

em regime de “colocation”, ou seja, somente para armazenamento físico, não tendo nenhuma ação 

da PRODABEL para administrar a solução e os recursos de máquina e do sistema. 

Em 30/03/2021 foi registrado pela área de Monitoração da PRODABEL um incidente (número 

2501857) no sistema de Service Desk (servicedesk.pbh.gov.br) indicando que um dos servidores 

(APPSIGDREMA02.DC) da solução SIG-Drenagem, alcançou 95% de utilização de área em disco, 

conforme pode ser verificado no gráfico seguinte que apura o nível geral de funcionamento fornecido 

pela PRODABEL: 

 

Gráfico - Nível de funcionamento APPSIGDREMA02.DC 
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A partir deste momento, foram iniciadas, com a autorização do Secretário Municipal de Obras e 

Infraestrutura, tratativas com a PRODABEL, com o objetivo de identificar as providências necessárias 

para a solução da questão. A partir destas avaliações, foi constatado que somente o desenvolvedor 

do sistema tem condições de diagnosticar e implementar as medidas corretivas necessárias para 

sanar a falha de armazenamento no servidor, em função das justificativas acima apresentadas. Assim, 

foi solicitada à empresa VirtualCad proposta técnica e financeira para execução deste serviço. 

Importante ressaltar que o armazenamento progressivo de área em disco tem sido muito acelerado, 

chegando a apresentar espaço livre de 1,9% em 09/06/2021 no servidor APPSIGDREMA02.DC e em 

21/06/2021, para agravar ainda mais a situação, foi registrado outro incidente (número 2581180) com 

o mesmo problema (ocupação de 95% de área em disco) no segundo servidor que armazena a 

solução (APPSIGDREMA01.DC).  

Sabe-se que ao alcançar 100% de área de ocupação em disco, os sistemas nele armazenados podem 

ser prejudicados e até ficarem inoperantes. Portanto, faz-se necessária uma contratação o mais breve 

possível para que o problema seja sanado e não incorra na indisponibilidade do SIG-Drenagem, o que 

traria para os órgãos que utilizam o sistema um déficit de gestão significativo, com graves prejuízos 

aos trabalhos que demandam consulta aos cadastros de infraestrutura de drenagem, além da 

impossibilidade de a Administração Municipal responder a eventuais questionamentos e consultas de 

empreendedores e órgãos de fiscalização e controle em relação à infraestrutura de drenagem do 

Município. 

Pelos motivos acima expostos, justifica-se a necessidade de contratação do fornecedor, VirtualCad, 

por inexigibilidade de licitação, conforme art.30, II, da Lei nº13.303/2016, com as devidas observâncias 

de exclusividade e notório saber da solução, conforme demonstrado em declaração apresentada pelo 

fornecedor, constante no processo.  

3. OBJETO 

Contratação de serviços de  consultoria e manutenção corretiva, para identificação das causas da 

ocupação em disco nos servidores do sistema SIG-Drenagem e correção do problema, contemplando 

as seguintes atividades: 

 

1.1 Visita à Prodabel para levantamento do ambiente de produção do SIG-Drenagem  
 

1.1.1 Geração de script de dados de exportação do Banco de Dados Oracle do SIG-Drenagem .  

1.1.2 Levantamento dos últimos desenvolvimentos do SIG-Drenagem Web, efetuados pela Prodabel após a 
entrega do SIG-Drenagem para a PBH.  

1.1.3 Cópia dos últimos desenvolvimentos do SIG-Drenagem Web, efetuados pela Prodabel após a entrega do 
SIG-Drenagem para a PBH.  

1.1.4 Análise dos serviços do ArcGIS Server (incluindo ArcSDE) em execução.  
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1.2 Testes de Carga e Stress no Ambiente de Testes do SIG-Drenagem na Virtual CAD  
 

 
1.2.1 Testes de funcionamento do Oracle Spatial através de ferramentas de visualização, análise, validação e 
limpeza de dados.  
 

 
1.2.2 Testes de funcionamento do ArcGIS Server através de conexão via intranet do projeto SIG-Drenagem 
Web.  
 

 
1.2.3 Testes de funcionamento do ArcSDE através de conexão via intranet do projeto SIG-Drenagem Web.  
 

 
1.2.4 Testes de funcionamento do Bentley Map através de edição de dados espaciais de macrodrenagem e 
microdrenagem.  
 

 
1.2.5 Simulação de stress através de carga simultânea de grande quantidade de dados espaciais através do 
SIG-Drenagem desktop no Bentley Map.  
 

 
1.2.6 Simulação de stress através de grande número de acessos simultâneos ao SIG-Drenagem Web.  
 

1.2.7 Acompanhamento dos testes finais funcionais do SIG-Drenagem pela Secretária de Obras e Infraestrutura 
– SMOBI, através da Diretoria de Gestão de Águas Urbanas. 

 
1.3 Desenvolvimento de Metodologia de Correção das Falhas Encontradas  
 

 
1.4 Implantação da Metodologia de Correção das Falhas no Ambiente de Produção do SIG-Drenagem 
Hospedado nos Servidores na Prodabel.  
 

 
1.5 Geração de Relatório sobre os serviços executados (diagnóstico e medidas corretivas adotadas). 
 

  

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

Para execução do objeto, a Contratada deverá: 

 

4.1 Criar, em sua estrutura física, um ambiente computacional, replicando o igualmente ambiente do 

SIG-Drenagem existente na Prodabel, com todas as licenças de softwares envolvidas, tais como 

ArcGIS Server, Oracle e Apache TomCat, dentre outras que compõem a solução, inclusive nas 

mesmas versões. 

4.2 Alocar na execução do objeto, recursos humanos com perfil sênior e experiência  na área de 

conhecimento abrangida pelo SIG-Drenagem, assim como em  Sistemas de Informações 

Geográficas, geoprocessamento e modelagem de Banco de Dados, apresentando, como condição 

de assinatura do contrato, declaração nomeando os recursos com a respectiva qualificação. 

4.3 Alocar na execução do objeto, recursos humanos com conhecimento e experiência na instalação, 

configuração e utilização dos softwares e ferramentas que compõem a arquitetura da solução 
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implantada na Prodabel (descritos abaixo), apresentando, como condição de assinatura do contato, 

declaração nomeando os recursos com a respectiva qualificação. 

o Banco de dados Oracle 

o ArcGIS Server e ArcSDE 

o TomCat 

o Tecnologia JAVAWB ADF  

o Case Studio / Rational Rose. 

 

4.4 Apresentar, em até 2 (dois) dias após a assinatura do contrato, plano de trabalho com 

cronograma detalhando as atividades e respectivos prazos de execução, recursos humanos 

alocados (horas/dia). 

4.4.1 A CONTRATANTE verificará o plano de trabalho enviado e solicitará ajustes, se necessário. 

4.4.2 As atividades que envolverem testes pela CONTRATADA e/ou equipe da Secretaria de Obras 

e Infraestrutura – SMOBI, através da Diretoria de Gestão de Águas Urbanas, precisam constar no 

cronograma; 

4.5 Estabelecer, juntamente com a Contratada, o planejamento de reuniões periódicas para controle 

e acompanhamento da execução dos serviços. 

4.6 Apresentar, ao final do serviço, relatório técnico que contenha a descrição das causas do 

problema que motivaram esta contratação, as ações realizadas para a sua correção, a relação de 

alterações que tenham sido realizadas no sistema SIG-Drenagem, em ferramentas ou softwares 

utilizados no ambiente operacional da Prodabel. 

4.7 Disponibilizar a versão atualizada do código fonte do sistema SIG-Drenagem, caso tenha sido 

alterada durante a execução do serviço. 

4.8 Após correção do problema, disponibilizar recurso humano para acompanhar os testes a serem 

feitos pela Secretaria de Obras e Infraestrutura – SMOBI, através da Diretoria de Gestão de Águas 

Urbanas, em toda a solução SIG-Drenagem, para conferência do funcionamento das funcionalidades 

do sistema. 

5. CONDIÇÕES DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO 

5.1 O prazo de garantia para os serviços prestados do objeto deverá ser de 90 (noventa) dias 

corridos, contados da data do aceite definitivo emitido pela CONTRATANTE. 

5.2 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. 

5.3 A CONTRATADA deverá proceder a substituição ou correção do item no prazo máximo de até 

dois dias corridos, contados do recebimento da notificação respectiva que também poderá ser 
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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. 

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

inclusive custos com transporte, ficarão a cargo da CONTRATADA. 

6. DA EXECUÇÃO DO OBJETO  

6.1 PRAZO 

a) O prazo máximo para a entrega dos serviços contratados é de até 30 (trinta) dias úteis, 

iniciando a partir do recebimento pela CONTRATADA da NOTA DE EMPENHO, devidamente 

assinada pela CONTRATANTE. 

b) A nota fiscal deverá ser emitida até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à prestação dos 

serviços, de acordo com as especificações deste Termo de Referência e seus anexos. 

6.2 LOCAL   

a) A CONTRATADA deverá  executar os serviços de maneira remota, exceto para aquelas 

atividades que precisarem ser executadas nas máquinas que encontram-se no Datacenter da 

Prodabel, cujo endereço é Av. Presidente Carlos Luz nº 1.275, bairro Caiçara, Belo 

Horizonte/MG; 

b) Os serviços que precisarem ser prestados de maneira presencial, deverão ser previamente 

agendados com a CONTRATANTE, e ocorrer dentro do horário comercial, a saber: de 8:30h às 

11:30h e de 14h às 17:00hs. 

6.3 CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

O objeto que trata este Termo de Referência será recebido: 

a) Definitivamente, após os testes funcionais do sistema SIG-Drenagem pela Secretaria de 

Obras e Infraestrutura – SMOBI, através da Diretoria de Gestão de Águas Urbanas e da 

entrega do relatório final de execução dos serviços, por estes validados e pela 

CONTRATANTE; 

b) O ateste da nota fiscal será emitido pela CONTRATANTE, enquanto o aceite definitivo será 

emitido pela mesma em conjunto com a Secretaria de Obras e Infraestrutura – SMOBI, 

através da Diretoria de Gestão de Águas Urbanas; 
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c) 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. 

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 

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

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

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

contratação, comprovando-as sempre que solicitado pela CONTRATANTE;  

10.2 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;  

10.3 Cumprir as obrigações dentro dos prazos assinalados;  

10.4 Responder pela correção e qualidade da execução do objeto nos termos da proposta 

apresentada, observadas as normas éticas e técnicas aplicáveis;  

10.5 Pagar todos os encargos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre 

o objeto deste termo de referência;  

10.6 Obedecer às instruções e aos procedimentos estabelecidos pela CONTRATANTE para a 

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

solicitadas e os documentos comprobatórios do adequado cumprimento das obrigações; 

10.7 Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pela 

CONTRATANTE, relacionados ao objeto; 
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10.8 Responsabilizar-se 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; 

10.9 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; 

10.10 Providenciar para que não haja qualquer parada ou atraso na execução 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; 

10.11 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; 

10.12 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; 

10.13 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; 

10.14 Entregar o objeto, responsabilizando-se inclusive pelo transporte de seu 

estabelecimento até o local determinado para entrega, bem como pelo seu descarregamento; 

10.15 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, 

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;  

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

10.17 Promover a substituição, sempre que solicitado justificadamente pela PRODABEL, sem 

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



 

 

9 de 12 

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

legislação, normas ou o Regulamento de Licitações e  Contratos da PRODABEL;  

10.18 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. 

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 e aos documentos necessários 

ao desenvolvimento dos serviços; 

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

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

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

11.5 Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste 

termo de referência; 

11.6 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; 

12. PREÇO DE REFERÊNCIA OU ORÇAMENTO ESTIMADO 

12.1 O valor de referência para esta contratação é de R$ 17.355,00 (dezessete mil, trezentos 

e cinquenta e cinco reais) englobando todas as despesas inerentes à prestação de serviços e 

demais ônus que porventura possam incidir sobre a prestação de serviços, conforme aprovado 

pela Câmara de Coordenação Geral – CCG através da demanda 1554/2021 (Ofício CCG-

SMOBI 435-2021).. 

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1 As despesas decorrentes da presente aquisição serão acobertadas pela seguinte dotação 

orçamentária: 0604.1902.19.572.085.2603.0001.339040.04.0007.184. 

14. FORMA DE PAGAMENTO 
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14.1 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. 

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 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 Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e estatística - IPCA/IBGE, 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 13.303/16. 

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, Decreto Municipal nº 15.113/2013, 16.954/2018, além do 

Regulamento de Licitações e Contratos da Prodabel. 
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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. 

22. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS 

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

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

22.1 Em caso de objeto mencionado no art. 3º da Instrução Normativa 006/2019, a 

CONTRATADA deverá respeitar e cumprir com o disposto na referida instrução.  

Art. 3º - Esta norma se aplica aos serviços de engenharia, obras e reformas bem como serviços 

de manutenção, conservação e limpeza, transporte de mobiliários e equipamentos, instalações 

elétricas de equipamentos, infraestrutura predial e de rede, a serem executados nas unidades 

da PRODABEL, devendo ser parte integrante dos contratos a serem celebrados. 

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 execução do objeto deste termo de referência será em regime de empreitada por preço 

global. 

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. 

23.5 Como condição para assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá atender ao disposto 

nos itens 4.2 e 4.3, deste Termo. 

 

Belo Horizonte, ________ de _________________________ de 2021. 

 

____________________________________ 

https://prefeitura.pbh.gov.br/prodabel/transparencia/programa-de-integridade
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Assinatura do responsável pela elaboração do Termo de Referência 

 

_____________________________________ 

Assinatura da Gerência da área solicitante 

 

_______________________________________ 

Assinatura da Superintendência da área solicitante 

 

 


