
 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – IDENTIFICAÇÃO SOLICITANTE 

1.1. Diretoria  
DIE – Infraestrutura 

1.2. Unidade 
TR-DIE-SOI-GIOI 

1.3. Endereço completo da unidade solicitante 
Av. Presidente Carlos Luz 1275, sala 223.  

1.4. Bairro 
Caiçaras 

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: 
Renato Tamiette  

1.12. Matrícula:  
PB01858-6 

1.13. Gerente – Demandante: 
Aldair Ribeiro da Silva Filho 

1.14. Matrícula: 
PB01792-X  

1.15. Responsável pela elaboração do Termo: 
Francis Harley Marinho Gonzaga – GIOI-PB 

1.16. Matrícula: 
PB02532-9 

 

2 – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Contratação de empresa para fornecimento com instalação dos seguintes produtos: 

 

- 1 (uma) grade de teto de 1,37x2,65m, em tela quadrangular malha 25x25mm, fio 12 com 
moldura em cantoneira 1 ½ x ⅛. 

- 1 (uma) chapa expandida para piso galvanizada (ref. GME1B), conforme descrição Anexo 1, 
do presente termo. 

      

3 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO E DO QUANTITATIVO  

As aquisições visam melhorar a circulação de ar e facilitar a expulsão do ar quente no local onde 
estão instaladas as unidades condensadoras do Sistema de Climatização do Data Center 1, 
melhorando o desempenho destes equipamentos. Em períodos de intenso calor, o ambiente em torno 
das máquinas condensadoras fica com a temperatura muito elevada exigindo que as máquinas 
trabalhem mais para executarem a troca de calor. A instalação da tela visa evitar a entrada de aves e 
outros animais no local. 

 

      

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 junto 
ao mercado, além do valor a ser aprovado pela Câmara de Coordenação Geral – CCG. 

 

6 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

     0604.1100.19.122.085.2900.0001.339039.28.03.00 

 

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

 

Os produtos deverão ser entregues e instalados no mesmo dia nos locais indicados pela 
CONTRATANTE. 



 

 

Para instalação da chapa expandida galvanizada, a empresa deverá remover o piso existente no local 
e acondicioná-lo no espaço informado pela CONTRATANTE. 

 

Os equipamentos e materiais necessários para a instalação da grade de teto, da chapa de piso 
galvanizada bem como a remoção do piso existente no local de instalação serão de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA.  

      

8 – PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO  

8.1 – O prazo máximo para a entrega e instalação dos produtos será de até 15 (quinze) dias úteis 
contados a partir do recebimento pela CONTRATADA da NOTA DE EMPENHO, devidamente 
assinado pela CONTRATANTE.  

      

9 – LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO OU ENTREGA DO BEM/PRODUTO 

9.1 – Os serviços serão executados no Data Center 1 da PRODABEL, localizado na Av. Presidente 
Carlos Luz 1275, 2º Andar, bairro Caiçaras, Belo Horizonte/MG, na data e horário a serem acordados 
previamente entre as partes. 

9.2 – O agendamento para execução dos serviços deverá ser feito com a Gerência de Infraestrutura 
de Operação (GIOI-PB), no telefone 3277-7268 com antecedência mínima de 48 horas. 

      

10 – CONDIÇÕES E FORMA DE RECEBIMENTO 

10.1. Após a entrega e instalação, a CONTRATANTE terá um prazo de 02 (dois) dias corridos, para 
verificar o cumprimento das obrigações constantes neste Termo, após o que será emitido o Termo de 
Aceite Definitivo respectivo e o ateste da Nota Fiscal.  

10.2. O prazo para correção/substituição dos produtos, em caso de não aceitação pela 
CONTRATANTE é de até 05 (cinco) dias corridos a partir da notificação junto à CONTRATADA. 

      

11 – FORMA DE PAGAMENTO 

11.1 O pagamento será realizado em parcela única 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 pela CONTRATANTE. 

11.2. Os produtos deverão ser entregues mediante Nota Fiscal/ Fatura, de acordo com as 
especificações contidas neste Termo. 

  

12 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

Além das obrigações constantes neste Termo de Referência e na legislação vigente, compete à 
CONTRATADA:  

12.1. Cumprir, dentro dos prazos assinalados, as obrigações contratadas. 

12.2. Responsabilizar-se pela instalação e qualidade dos produtos contratados, utilizando-se de 
pessoal qualificado, equipamentos e procedimentos adequados. 

12.3 - Organizar, técnica e administrativamente para a instalação dos produtos, obedecendo às 
especificações contratadas. 

12.4  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. 

12.5 - Obedecer às instruções e aos procedimentos estabelecidos pela CONTRATANTE para a 
adequada execução do objeto, apresentando as informações solicitadas e os documentos 
comprobatórios do adequado cumprimento das obrigações contratuais, tenham elas natureza 
principal ou acessória. 

12.6 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, relacionados ao 
objeto deste Termo. 



 

12.7 - Fornecer todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários para a execução do 
objeto contratado. 

12.8- Executar a instalação dos produtos no horário e data previamente acertados entre as partes. 

12.10 - Responsabilizar-se pelo transporte dos produtos, de seu estabelecimento até o local 
determinado para entrega, bem como pelo seu descarregamento. 

      

13 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

Além das obrigações constantes neste Termo de Referência e na legislação vigente, compete à 
CONTRATANTE: 

13.1. Exigir da CONTRATADA o fornecimento dos produtos nas idênticas condições previstas no 
presente termo. 

13.2. Acompanhar a instalação dos produtos até a sua finalização.. 

13.3. Notificar a CONTRATADA por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos ou 
irregularidades encontradas. 

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

13.4. Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA.  

      

14 – CONDIÇÕES DE GARANTIA/ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO 

14.1. - O prazo de garantia do objeto descrito no item 2 do presente termo  deverá ser de 12 (doze) 
meses contados da data do Aceite Definitivo emitido pela CONTRATANTE. 

14.2. - Durante o período de garantia, a CONTRATADA será obrigada a substituir, às suas expensas, 
no total ou em parte, o objeto 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.   

14.3. - A CONTRATADA deverá proceder a correção do material instalado no prazo máximo de 05 
(cinco) dias corridos, contados do recebimento da notificação respectiva que também poderá ser 
enviada por e-mail, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Termo. 

 

15 – CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

15.1. Deverá ser apresentado atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, que comprove a execução, de forma satisfatória, de fornecimento de objeto 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto descrito neste Termo. 

 
 
 

16 – VISITA TÉCNICA 

16.1. Poderá ser feita uma Visita Técnica no local da instalação em até 2 (dois) dias úteis antes da 
data fixada para a abertura da sessão pública onde será fornecido atestado de visita técnica pela 
Gerência de Infraestrutura de Operações da PRODABEL, durante o horário de funcionamento 09h às 
12h e de 14h às 17h, em dias úteis, de segunda a sexta-feira e/ou pelo telefone (31) 3277-7268, ou 
através do e-mail gioi@pbh.gov.br, e será acompanhada pela da Gerência de Infraestrutura de 
Operações – GIOI-PB. 

16.2. A visita técnica não é obrigatória, porém é recomendável. O proponente torna-se responsável 
pela não realização e por não deter todo o conhecimento das premissas básicas para a execução 
das atividades, equipamentos de proteção individual e em grupo, levantamento de mapa de riscos e 



 

demais informações necessárias para a composição de preço, assumindo integralmente o risco 
em eventuais equívocos na elaboração de proposta técnico/comercial, ou ainda na formação de 
preços e demais situações resultantes da ausência de vistoria técnica. Desta forma, não serão aceitos 
questionamentos posteriores à contratação, nas condições de fornecimento ou mesmo na execução 
das atividades. 

      

17 – GARANTIA CONTRATUAL 

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

      

18 – EXECUÇÃO CONTRATUAL 

18.1. 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. 

18.2. 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. 
18.3. O reajuste somente será concedido mediante solicitação expressa da CONTRATADA 
acompanhada da respectiva memória de cálculo. 
18.4. O marco inicial para os cálculos do reajuste será a data da assinatura do contrato. 

      

19 – MATRIZ DE RISCOS 

Não se aplica. 

 

20 – SANÇÕES APLICÁVEIS 

20.1. As sanções administrativas que serão aplicadas pela Prodabel são as previstas na Lei n. 
13.303/2016, nos Decretos Municipais n. 15.113/2013 e n. 16.954/2018, n. 17.317/2020, e, Lei n. 
10.520/2002. 

 

21 – DO CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DA PRODABEL 

As licitantes 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 – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS 
DEPENDÊNCIAS DA PRODABEL, 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. 

  

23 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

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

 

https://prefeitura.pbh.gov.br/prodabel/transparencia/programa-de-integridade


 

Não poderá haver subcontratação para o objeto. 

 

Anexo I  - Desenho do local onde será entregue e instalado os produtos. 

 

 

 

 

     

Belo Horizonte, ___de ________ de ____________.  

 
 
_______________________________________________ 
Responsável pela elaboração do Termo de Referência  
 
 
_______________________________________________ 
Gerente - Demandante 
 
 
 
_______________________________________________ 
Superintendente – Demandante  
 
  



 

 

ANEXO I 

 

 


