
TERMO DE REFERÊNCIA
1 – IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DEMANDANTE
1.1. Diretoria: DAF – Diretoria de Administração Finanças e Compliance
1.2. Unidade: GIAA-PB - Gerência de Infraestrutura e Patrimônio
1.3. Endereço completo da unidade solicitante:
Av. Presidente Carlos Luz, 1275

1.4. Bairro:Caiçara

1.5. Cidade: Belo Horizonte 1.6 - UF: MG 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: 
Marcílio Marcelino Santos

1.12. Matrícula: 
2369 9

1.13. Gerente – Demandante:
Edson Pedro Valentim

1.14. Matrícula: 
2928 8

1.15. Responsável pela elaboração do termo: 
Márcio de Souza Oliveira

1.16. Matricula:
02226 5

2 – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
Contratação de empresa para fornecimento de chaves  (cópias e confecções) e carimbos bem como a
prestação de serviços de aberturas e consertos de fechaduras, conforme quantitativo descrito na tabela
abaixo, por um período de 12 meses.

# Serviços 
Unidade de

medida
Quantidade

1. Cópia ou confecção de chaves

1.1.
Cópia ou confecção de chaves simples com modelo 
para fechadura

Unid. 50

1.2.
Cópia ou confecção de chaves simples sem modelo 
para fechadura

Unid. 14

1.3.
Cópia ou confecção de tetra chaves com modelo 
para fechadura

Unid. 03

1.4.
Cópia ou confecção de tetra chaves sem modelo 
para fechadura

Unid. 03

1.5.
Cópia ou confecção de chaves para armários, mesas 
etc. com modelo (tambor)

Unid. 09

1.6.
Cópia ou confecção de chaves para armários, mesas 
etc. sem modelo (tambor)

Unid. 08

2. Confecção de carimbos

2.1.
Carimbo de assinatura automática com medida de 38
x 14 mm

Unid. 30

2.2. Carimbo de madeira com medida de 60 x 40 mm Unid. 18

2.3. Carimbo automático redondo com medida de 30 mm Unid. 02

2.4. Carimbo de madeira com medida de 35 x 30 mm Unid. 02
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3. Conserto de fechadura

3.1.
Conserto de fechadura comum, no 
CONTRATANTE

Unid. 05

3.2.
Conserto de fechadura tetra chave, na 
CONTRATADA

Unid. 03

3.3.
Conserto de fechadura tetra chave, no 
CONTRATANTE

Unid. 03

4 Abrir fechaduras

4.1. Abrir fechaduras comuns, no CONTRATANTE Unid. 04

4.2.
Abrir cofre mecânico com segredo ou com outra 
espécie de travamento na CONTRATANTE

Unid. 01

4.3. Abrir fechadura tetra chave, no CONTRATANTE Unid. 02

4.4.
Abrir fechadura tubular (Lafonte), no 
CONTRATANTE

Unid. 04

4.5. Abrir cadeado comum no CONTRATANTE Unid. 04

3 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO E DO QUANTITATIVO

Aquisição  de  chaves  (cópias  e  confecções)  e  carimbos  bem como a  prestação  de  serviços  de
aberturas  e  consertos  de  fechaduras,  visando  solucionar  os  problemas  ocasionados,  por  perdas  e
extravios  de  chaves  decorrentes  de  alterações  de  layout e  ou  movimentação  de  funcionários,  defeitos,
desgastes e travamento de fechaduras e cadeados, bem como, substituições e criação de novos carimbos
para as diversas áreas da CONTRATANTE.

4 – AMOSTRAS, TESTES DE CONFORMIDADE OU PROVA DE CONCEITO

( ) sim    ( x ) não 

5 – PREÇO DE REFERÊNCIA OU ORÇAMENTO ESTIMADO
O valor de referência para esta contratação será obtido considerando os orçamentos apurados e o valor
aprovado pela CCG

6 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
0604.1100.19.122.085.2900.0001.339039.02.03.00

7 – ESPECIFICAÇÕES DO FORNECIMENTO, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
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O objeto do contrato será executado conforme demanda da  CONTRATANTE, observados os tipos e
quantitativos previsto no objeto deste Termo de Referência. 

8 – PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO
O prazo máximo para o atendimento das demandas é de 02 (dois) dias corridos contados da solicitação da
CONTRATANTE.
Os produtos/serviços deverão ser entregues mediante Nota Fiscal/Fatura, de acordo com as especificações
deste Termo de Referência.

9 – LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO OU ENTREGA DO BEM/PRODUTO
O objeto  do  contrato  será  executado no  endereço  da  CONTRATANTE e  suas  descentralizadas  ou  da
CONTRATADA, conforme especificação contida no Anexo I, no horário de segunda a sexta-feira, de 08h
às 17h, ressalvadas as situações de urgência, que deverão ser atendidas fora do horário estipulado.

10 – CONDIÇÕES E FORMA DE RECEBIMENTO
A CONTRATADA irá informar à CONTRATANTE sobre a conclusão das demandas executadas.
A CONTRATANTE irá verificar a conformidade dos objetos entregues, e/ou serviços prestados e sendo
identificada necessidade de correção, a CONTRATADA terá 02 (dois) dias corridos, a partir da notificação,
para corrigi-los.
A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou de materiais empregados

11 – FORMA DE PAGAMENTO
.O pagamento será realizado pela CONTRATANTE, 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.
A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE a Nota Fiscal/Fatura, até o 5º (quinto) dia útil do
mês  subsequente  à  prestação  de  serviços,  juntamente  com as  comprovações  dos  itens  entregues,  e  ou
serviços realizados no período.

12 – RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
(X) Apenas as legais
(   ) Especiais

• A CONTRATADA deve observar  as obrigações  estabelecidas nos contratos  e no Regulamento

Interno de Licitações e Contratos da PRODABEL.

• Garantir a execução dos serviços, conforme solicitado pela CONTRATANTE, no prazo acordado.

• Garantir a qualidade dos serviços prestados.

• Assegurar  que  as  peças  defeituosas  sejam  substituídas  por  novas,  sem  ônus  para  a

CONTRATANTE.

• Responsabiliza-se  em  atender  a  CONTRATANTE,  em  casos  emergenciais  como  abertura  de

fechadura  /cadeado na  CONTRATANTE,  no  prazo máximo de  até  60 (sessenta)  minutos,  a  contar  da

solicitação.

• Responsabiliza-se por todos e quaisquer danos e ou prejuízos que vier a causar à CONTRATANTE

ou terceiros, diretamente ou por intermédio de seus prepostos.

• Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, por

Versão 2.9 – 02/07/2018



todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

• Respeitar o sistema de segurança da CONTRATANTE, bem como suas normas internas.

• Cumprir a legislação vigente e específica para os serviços.

• Prestar  todos  os  esclarecimentos  técnicos  que  lhe  forem  solicitados  pelo  CONTRATANTE,

relacionados com a execução do contrato. 

• Responder  pelas  despesas  relativas  a  encargos  trabalhistas,  seguro  de  acidentes,  impostos,

contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por

seus empregados, uma vez inexistir neste caso, vínculo empregatício deles com a CONTRATANTE. 

• Fornecer  todo  o  material,  ferramentas  e  equipamentos  necessários  à  execução  dos  serviços

contratados, sem custos adicionais à CONTRATANTE.

Quando se tratar de serviço de abertura de fechadura no endereço da contratante

CONTRATANTE,  em caráter  de  emergência,  o  prazo  para  atendimento  não  poderá  ser  superior  a  60

(sessenta) minutos, a contar da solicitação.

Garantir a boa qualidade do produto prestado, respondendo por qualquer defeito, devendo fazer o conserto
substituição , sem ônus para a CONTRATANTE.

13 – RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

(X) Apenas legais 
() Especiais

14 – CONDIÇÕES DE GARANTIA/ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO
-  O prazo  mínimo de  garantia  deverá  ser  de  06 (seis)  meses  contados  da data  do  aceite  emitido pela
PRODABEL.
- Durante o período de garantia, a CONTRATADA será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, , o objeto Deste termo de referência em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções, salvo se por culpa da contratante o objeto venha a perecer ou por fatores alheios a vontade da
CONTRATADA, tais como: fenômenos da natureza, incêndio, furto ou roubo.
- A CONTRATADA deverá proceder a substituição ou correção no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis,
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,
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da PRODABEL e no código de Defesa do Consumidor.
- Todas as despesas necessárias para efetivar a substituição dos materiais ou correção dos serviços durante a
garantia, inclusive custos com transporte, ficarão a cargo da CONTRATADA.

15 – CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

( x ) Padrão
(   ) Especiais

16 – VISITA TÉCNICA
Poderá ser feita uma visita técnica nas instalações da CONTRATANTE com prévio agendamento, em até 2
(dois) dias úteis antes da visita, pelo telefone (31) 3277-84-10
Tendo em vista a faculdade da realização da visita, a CONTRATADA não podeá  alegar o desconhecimento
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das obrigações e grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximir das obrigações assumidas
ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto que se
pretende contratar.

17 – GARANTIA CONTRATUAL
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, de 2016.

18 – EXECUÇÃO CONTRATUAL
O Contrato terá vigência de 12 (doze), meses sem prejuízo da garantia, contados da data de assinatura do
contrato, 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,

Os preços poderão ser reajustados ao final de cada período de 12 (doze) meses, contados a partir do início
da vigência do contrato, 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.

O  reajuste  somente  será  concedido  mediante  solicitação  expressa  da  Contratada,  acompanhada  da
respectiva memória de cálculo.

Não poderá haver subcontratação para o objeto.

A Forma de Fornecimento será parcelada.

19 – MATRIZ DE RISCOS

20 – SANÇÕES APLICÁVEIS
No  caso  de  inadimplemento  contratual  serão  aplicadas  as  sanções  previstas  nas  Leis  Federais  nº
13.303/2016,  nº  10.520/2002,  Decreto  Municipal  nº  15.113/2013,  além  do  Regulamento  Interno  de
Contratos e Licitações da PRODABEL.

21 – DO CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DA PRODABEL
As partes, na execução do objeto deste Termo de Referência, se obrigam a respeitar, cumprir e fazer cumprir
o  Código  de  Conduta  e  Integridade  da  PRODABEL,  comprometendo-se  com  a  ética,  a  integridade
corporativa, e a sustentabilidade nos pilares econômico, social e ambiental, além de:

a) Recusar práticas de concorrência desleal, trabalho infantil, abuso e exploração sexual de crianças e
adolescentes, trabalho forçado ou em condições degradantes, assim como toda e qualquer forma de
violência física, sexual, moral ou psicológica;

b) Tratar com respeito, cordialidade e em conformidade com os princípios daquele Código de Conduta
e Integridade todos os envolvidos na execução do objeto desta contratação, oferecendo tratamento
equânime a todos eles,  evitando qualquer privilégio, discriminação e toda forma de corrupção e
fraude;

c) No que se refere à CONTRATADA, oferecer produtos e serviços de qualidade visando à plena
satisfação dos seus clientes;

d) Preservar e tratar com sigilo os dados cadastrais e informações pertinentes a clientes, fornecedores,
prestadores de serviços e demais parceiros, obtidos em decorrência da execução do objeto desta
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contratação;
e) Abster-se de indicações a clientes, ainda que por eles solicitadas,  de prestadores de serviços ou

fornecedores, mantendo uma comunicação de forma estritamente profissional;
f) Rejeitar presentes, gratificações ou vantagens, ainda que sob a forma de tratamento preferencial de

ou para clientes, fornecedores, prestadores de serviços e demais parceiros ligados aos negócios ou
interesses da PRODABEL;

Excelência no atendimento aos clientes, assumindo responsabilidades e priorizando a qualidade, o prazo e a
eficiência no tratamento das demandas.

22 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Todos os materiais e peças necessários ao serviço de fornecimento, montagem e seus acessórios, bem como a
mão-de-obra especializada é de responsabilidade exclusiva da contratada sem ônus, para a CONTRATANTE.

Belo Horizonte, ________ de ______________________ de __________.

Responsável pela elaboração do termo de referência

Gerência - Demandante Superintendência - Demandante
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