
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 – IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DEMANDANTE 

1.1. Diretoria: Diretoria de Infraestrutura - DIE 

1.2. Unidade:  

1.3. Endereço completo da unidade solicitante: 
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: 
Flávio Junio de Carvalho 

1.12. Matrícula: 
003361-5 
 

1.13. Gerente - Demandante: 
 

1.14. Matrícula: 
 

1.15. Responsável pela elaboração do Termo: 
Flávio Junio de Carvalho 
 

1.16. Matrícula: 
003361-5 
 

 

2 - IDENTIFICAÇAO DO OBJETO 

Renovação e manutenção do nome de domínio na internet “prodabel.com.br”, pelo 
período de 60 (sessenta) meses. 
 

 

3 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO E DO QUANTITATIVO 

A presente renovação visa garantir o acesso e a propriedade do endereço eletrônico 
“prodabel.com.br” à PRODABEL. 
 
O domínio “prodabel.com.br” atualmente é utilizado no modelo de negócio do 
Rotativo Digital e potencial endereço eletrônico da organização. 
 
Caso a renovação não se realize com, o respectivo endereço eletrônico ficará 
indisponível para a PRODABEL, assim como, estará disponível para o registro de 
outras empresas. O que ocasionará prejuízos a PRODABEL   
 
 

 
4 – AMOSTRAS, TESTES DE CONFORMIDADE OU PROVA DE CONCEITO 

 

(  ) sim    (x) não  
 

Não se aplica. 
 

 
5 – PREÇO DE REFERÊNCIA OU ORÇAMENTO ESTIMADO 
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. 
 

Renovação do registro por 60 meses R$ 184,00 



 
 

 

 

6 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

 

7 - ESPECIFICAÇÕES DO FORNECIMENTO,DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU 
OBRA 

O Registro.br é o departamento do NIC.br responsável pelas atividades de registro e 
manutenção dos nomes de domínios que usam o .br. Também executamos o serviço 
de distribuição de endereços IPv4 e IPv6 e de números de Sistemas Autônomos 
(ASN) no país. 
 
Tem por finalidade estabelecer as principais condições e normas para o registro, a 
publicação e a manutenção de domínio na Internet sob o ".br" e para a utilização da 
base de dados do REGISTRO.br, sem prejuízo dos demais regulamentos instituídos 
pelo Comitê; Gestor da Internet no Brasil - CGI.br. 
 
A contratação está sendo feita diretamente à Registro.br, porque é a organização 
brasileira responsável por registrar domínios com final .br. Todas as demais 
empresas que prestam este tipo de serviço, fazem a intermediação entre o cliente e o 
registro.br. 
 
O CGIfoi criado pelo Ministério das Comunicações através da Portaria Interministerial 
N° 147, de 31 de maio de 1995. 
 

 

8- PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO 

 
60 (sessenta) meses 

 

9 - LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA OU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

Não se aplica 

 

10 - CONDIÇÕES E FORMA DE RECEBIMENTO 

 Não se aplica  

 

 

11 - FORMA DE PAGAMENTO  

Será realizado através de boleto bancário emitido pelo site Registro.BR. 

 

11- RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA 

 
(    ) Apenas as legais 

( X ) Especiais 

1. Efetuar a publicação da delegação do domínio na Internet; 

2. Manter a integridade da base de dados; 



 
 

3. Cancelar ou transferir o domínio a ser registrado, sempre que solicitado pela 
CONTRATANTE, quando este atender todos os requisitos necessários para tal 
solicitação; 

4. Enviar, para o endereço eletrônico do contato de cobrança da 
CONTRATANTE, comunicados de cobrança, possibilitando o pagamento da 
manutenção do domínio; 

5. Disponibilizar nova senha de acesso ao usuário do sistema, quando por este 
for solicitado;Informar a CONTRATANTE, via endereço eletrônico ou por 
publicação no site do REGISTRO.br, com antecedência de 15 (quinze) dias, 
qualquer alteração no funcionamento dos serviços prestados em decorrência 
deste Contrato ou nos procedimentos adotados pelo REGISTRO.br. 

 

12- RESPONSABILIDADE DA PRODABEL 

 

1. Escolher adequadamente o nome do domínio a ser registrado, ciente de que 
não poderá ser registrado nome que desrespeite a legislação em vigor, que 
induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente 
conceitos predefinidos na rede Internet, que conceitue palavras de baixo 
calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, dentre outras 
vedações; 

2. Assumir total responsabilidade pelo nome do domínio escolhido para registro, 
pela criação e gerenciamento de novas divisões e subdomínios, pela sua 
utilização, pelo conteúdo existente no referido domínio  

3. Indicar e manter os servidores DNS funcionando corretamente; 

 

4. Utilizar adequadamente e somente para fins lícitos o domínio a ser registrado, 
não praticando quaisquer atos que violem a legislação e regulamentos em 
vigor; 

5. Cumprir todos os procedimentos, requerimentos e regulamentos instituídos 
pelo REGISTRO.br para a prática de quaisquer atos referentes ao domínio 
registrado; 

 

6. Apresentar documentos e atualizar dados quando solicitado pelo 
REGISTRO.br; 

7. Não reproduzir, distribuir, transformar, comercializar ou modificar o conteúdo 
disponível na base de dados do REGISTRO.br, sem prévia e expressa 
autorização do REGISTRO.br; 



 
 

8. Comunicar imediatamente o REGISTRO.br, sobre o extravio, 
roubo ou perda da senha de acesso ao usuário, a fim de que, após a 
confirmação de dados ou a apresentação de documentos solicitados, o 
REGISTRO.br efetue o bloqueio da senha extraviada e disponibilize nova 
senha de acesso. 

9. Solicitar, acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços por meio da 
fiscalização da execução dos contratos. 

10. Analisar, avaliar, determinar e registrar as falhas encontradas, assim como o 
não cumprimento das determinações, aplicando as multas pré-determinadas. 

 

 

13- CONDIÇÕES DE GARANTIA/ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO 
- O prazo mínimo de garantia deverá ser de 60 (sessenta)meses contados da data do aceite definitivo 

emitido pela PRODABEL. 
- 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 do Edital 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 XX (xxx)dias 

corridos/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.  

 

14 – CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

Não se aplica 

 

15 – VISITA TÉCNICA 

Não se aplica 

 

16 – GARANTIA CONTRATUAL 

Não se aplica 

 

17 – EXECUÇÃO CONTRATUAL 

O Contrato terá vigência de 60 (sessenta) 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. 

Não poderá haver subcontratação para o objeto. 

 

18 – MATRIZ DE RISCOS 

MATRIZ DE RISCOS PARA CONTRATOS 



 
 

ID Risco Descrição Probabilidade Impacto Classificação Estratégia  Ação Responsável. 

1 Não renovação 
do domínio    

Perda do domínio e  
impossibilidade de 
utilização dos e-
mails 

Possível Alto Alto Mitigar Antecipar 
renovação 

DIE 

2 Atraso no 
pagamento do 
fornecedor 

A Prodabel atrasar o 
pagamento e 
acarretar na 
expiração da data 
de validade 

Possível Alto Alto Mitigar Antecipar 
autorização 
ccg e emissão 
do boleto de 
pagamento 

DAF 

3 Indisponibilidade 
do endereço 

Indisponibilidade do 
endereço eletrônico 
da Prodabel, dos 
serviços e 
informações 
disponibilizados a 
partir deste. 

Possível Alto Alto Mitigar Renovar 
domínio 

DIE 

 

 

 

 
 

19 - SANÇÕES APLICÁVEIS 
No caso de inadimplemento contratual serão aplicadas as sanções previstas nas Leis Federais nº 

13.303/2016, nº 10.520/2002 (quando se tratar de aquisição através de pregão), Decreto Municipal nº 

15.113/2013, além do Regulamento Interno de Contratos e Licitações da PRODABEL.  

 

20 – DO CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DA PRODABEL 

As partes, na execução do objeto desse 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 

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; 



 
 

g) Excelência no atendimento aos clientes, assumindo responsabilidades e priorizando a qualidade, o 

prazo e a eficiência no tratamento das demandas. 

 
21 – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS 

QUANTO À QUALIDADE, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
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. 

 
 

22 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
O Fiscal e Gestor do contrato serão designados oportunamente, mediante Portaria, conforme art. 3º, do 

Decreto nº 15.185/13. 
 

 
 

 
Belo Horizonte, ___de _____________ de 2020. 

 

_______________________________________ 
Responsável pela elaboração do Termo de Referência 
  
_______________________________________ 
Gerência - Demandante 
 

______________________________________ 
Superintendência - Demandante 

 
 

 


