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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DEMANDANTE 

1.1. Diretoria: DIS- Diretoria de Sistemas e Informação 

1.2. Unidade: Gerência de Manutenção do Cadastro Territorial Multifinalitário – GCGS-PB 

1.3. Endereço completo da unidade solicitante: 

Avenida Presidente Carlos Luz, 1275 

1.4. Bairro: 

Caiçaras 

1.5. Cidade: 

Belo Horizonte 

1.6 - UF: 

MG 

1.7. CEP: 

31.230-000 

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: 

 

1.12. Matrícula: 

 

1.13. Gerente - Demandante: 

Bruno Vieira da Costa 

1.14. Matrícula: 

PB-99132-1 

1.15. Responsável pela elaboração do termo: 

Adriano Neves 

1.16. Matrícula: 

PB-003365-8 

 

2 – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Contratação de empresa prestadora de serviço especializado em cobertura de SEGURO 

AERONÁUTICO R.E.T.A. (Responsabilidade do Explorador e Transportador Aéreo), para 2 (duas) 

aeronaves DJI Phantom 4 PRO, com os números de série, a seguir: 

 Aeronave 0AXCF3A0B30705 com o controle remoto 0CLU3G0C3022K 

 Aeronave 0AXCF3D0B30584 com o controle remoto 0CLU3G0C300Q5 

 

O seguro contratado deve abranger as seguintes coberturas: 

  

a) Contra danos pessoais e/ou danos materiais, causados a terceiros não transportados, na 

superfície: R$ 72.410,37 (Setenta e dois mil, quatrocentos e dez reais e trinta e sete centavos); 

 

b) Por Pessoa(s) Vitimada(s) em aeronaves abalroadas de terceiros: R$ 144.820,74 (Cento e 

quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte reais e setenta e quatro centavos) 

 

c) Bagagens por Passageiro/Tripulante em aeronaves abalroadas de terceiros: R$ 6.206,52 (Seis 

mil duzentos e seis reais e cinquenta e dois centavos); 

 

d) Carga Despachada em aeronaves abalroadas de terceiros: R$ 121,68 (Cento e vinte e um reais e 

sessenta e oito centavos); 

 

e) Danos causados a terceiros na superfície pelas aeronaves abalroadas de terceiros: R$ 144.820,74 

(Cento e quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte reais e setenta e quatro centavos); 

 

f) Danos causados a aeronaves abalroadas: R$ 144.820,74(Cento e quarenta e quatro mil, 

oitocentos e vinte reais e setenta e quatro centavos); 

 

g) Prejuízos financeiros e Lucros Cessantes de privação de uso das aeronaves abalroadas: R$ 

5.000,00 (Cinco mil reais) 
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3 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO E DO QUANTITATIVO 

Apesar da publicação AIC nº 23, de 11 de junho de 2018 do Departamento do Controle do Espaço 

Aéreo – DECEA estabelecer procedimentos e responsabilidades para o uso de Aeronaves Remotamente 

Pilotadas – RPA por Órgãos Públicos e não se inclui nessa Instrução a exigência de contratação de 

SEGURO AERONÁUTICO R.E.T.A. (Responsabilidade do Explorador e Transportador Aéreo). 

No entanto, ciente dos riscos da atividade, a PRODABEL vem optando por contratar seguro, uma vez 

que acidentes com drones podem ocasionar danos pessoais e matérias que resultariam em elevados 

prejuízos financeiros para a empresa. 

Portanto, em função dos riscos da atividade se faz necessário a contratação do SEGURO 

AERONÁUTICO R.E.T.A. que contemplem as coberturas descritas no objeto desse Termo de 

Referência. 

 

. 

 

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 

0604.1100.19.122.085.2900.0001.339039.20.03.00 

 

 

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

7.1. SEGURO AERONÁUTICO R.E.T.A.(Responsabilidade do Explorador e Transportador Aéreo), 

que cobre danos causados a pessoas e a bens de terceiros, por colisão/abalroamento. Além dessas 

coberturas, o seguro deve cobrir valor mínimo previsto pela Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 e 

pela Resolução nº 37, de 07 de agosto de 2008 da ANAC, suas atualizações, além de outras normas 

aplicáveis. Os valores das coberturas a serem contratadas estão especificadas, a seguir: 

 

7.1.1. COBERTURAS CONTRATADAS 

 

a) Contra danos pessoais e ou danos materiais, causados a terceiros não transportados, na 

superfície: R$ 72.410,37 (Setenta e dois mil, quatrocentos e dez reais e trinta e sete centavos); 

 

b) Por Pessoa(s) vitimada(s) em aeronaves abalroadas de terceiros: R$ 144.820,74 (Cento e 

quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte reais e setenta e quatro centavos); 

 

c) Bagagens por Passageiro/Tripulante em aeronaves abalroadas de terceiros: R$ 6.206,52 (Seis 

mil duzentos e seis reais e cinquenta e dois centavos); 

 

d) Carga despachada em aeronaves abalroadas de terceiros: R$ 121,68 (Cento e vinte e um reais e 

sessenta e oito centavos); 

 

e) Danos causados a terceiros na superfície pelas aeronaves abalroadas de terceiros: R$ 144.820,74 

(Cento e quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte reais e setenta e quatro centavos); 
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f) Danos causados a aeronaves abalroadas: R$ 144.820,74(Cento e quarenta e quatro mil, 

oitocentos e vinte reais e setenta e quatro centavos); 

 

g) Prejuízos financeiros e Lucros Cessantes de privação de uso das aeronaves abalroadas: R$ 

5.000,00 (Cinco mil reais) 

 

7.1.2. LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA: R$ 518.200,79 (Quinhentos e dezoito mil e duzentos reais e 

setenta e nove centavos). 

 

7.1.3. Em caso de divergência entre as especificações inseridas no SICAM e as especificações contidas 

nesse Termo de Referência, prevalecerão às constantes desse último. 

 

8 – PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO 

8.1. O prazo máximo para entrega das apólices é de 10 (dez) dias úteis contados a partir do recebimento 

pela CONTRATADA da NOTA DE EMPENHO, devidamente assinado pela CONTRATANTE; 

8.2. Os produtos/serviços deverão ser entregues mediante Nota Fiscal/Fatura de Venda, de acordo com 

as especificações do Termo de Referência e seus anexos. 

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

A apólice será entregue na Av. Presidente Carlos Luz, 1275 – Caiçaras, no horário de 08 às 17 h, 

mediante prévio aviso à Gerência de Infraestrutura e Patrimônio, no telefone 3277-7181, devendo a 

CONTRATADA fornecer o telefone de contato e o nome da pessoa responsável para, em caso de 

acionamento do seguro, ser comunicada a comparecer ao local indicado pela CONTRATANTE para a 

tomada de providências conforme cobertura prevista nesse Termo. 

10 – CONDIÇÕES E FORMA DE RECEBIMENTO 

10.1. A apólice única, relativa ao objeto da presente contratação, deverá ser entregue na Gerência de 

Infraestrutura e Patrimônio da CONTRANTANTE, no prazo máximo de até 10 (dez) dias, contados a 

partir da data da assinatura do contrato, em data e horário previamente combinado com a 

CONTRATANTE; 

 

10.2. O recebimento provisório da apólice, para efeito de posterior verificação de sua conformidade, 

será realizado no ato de sua entrega; 

 

10.3. O recebimento definitivo será realizado no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a entrega da 

apólice; 

 

10.4. O fato de a seguradora deixar de entregar a apólice no prazo estipulado não a exime de prestar a 

cobertura contratada, na ocorrência de sinistros e ou problemas correlatos; 

 

10.5. Para os fins dessa contratação, considerar-se-á como prazo para a emissão e entrega das apólices o 

período de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho; 

 

10.6. Caso as apólices de seguro apresentem quaisquer vícios, defeitos ou incorreções que impeçam ou 

prejudiquem a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá providenciar a correção, por sua conta 

e risco, no prazo estabelecido pela CONTRANTANTE. 

 

10.7. A apólice de seguro deverá conter as normas estabelecidas pelo SUSEP – Superintendência de 

Seguros Privados. 

 

11 – FORMA DE PAGAMENTO 
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O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias corridos contados do adimplemento da obrigação. 

Considera-se adimplida a obrigação, a entrega da apólice com seu aceite definitivo pela 

CONTRATANTE. 

 

12 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

(   )Apenas as legais 

(X) Especiais 

 

Em razão da execução dos serviços, a CONTRATADA se obriga a: 

 

12.1. Administrar o seguro contratado, mediante as condições estabelecidas neste documento e de 

acordo com a regulamentação da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP; 

 

12.2. Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, sujeitando a mais ampla e irrestrita fiscalização, 

prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

 

12.3. Não veicular publicidade, acerca do objeto segurado, mantendo absoluto sigilo sobre os assuntos 

em que tomar conhecimento; 

 

12.4. Prestar os serviços contratados dentro dos padrões exigidos pelas normas da SUSEP e demais 

legislações que regulamentam o assunto; 

 

12.5. Não transferir a outrem os serviços contratados, no todo ou em parte, sem prévia e expressa 

anuência da CONTRATANTE; 

 

12.6. Nos preços apresentados deverão estar inclusos todos os custos, impostos, taxas, encargos sociais e 

trabalhistas, bem como toda mão de obra especializada para avaliações, enfim, tudo o que for necessário 

para garantir a qualidade, o cumprimento e a funcionalidade dos serviços objeto deste documento; 

 

12.7. Atender aos chamados feitos pela CONTRATANTE, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) 

horas, inclusive em caso de sinistro; 

 

12.8. Efetuar o pagamento da indenização de eventuais sinistros no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 

partir da notificação de ocorrência do sinistro, garantido pela Apólice de Seguros; 

 

12.9. Manter durante a vigência da Apólice de Seguro, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 

 

12.10. Efetuar a entrega da Apólice de Seguro, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da assinatura do 

contrato; 

 

 

13 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

13.1. Permitir o livre acesso dos empregados da Seguradora, quando devidamente identificados, às 

dependências da CONTRATANTE; 

13.2.  Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto, sempre que solicitado pela 

CONTRATADA; 

13.3.  Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições da empresa que ensejaram sua 

contratação, notadamente no tocante à qualificação econômico-financeira; 

13.4.  Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de pessoa por ela credenciada; 
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13.5.  Acionar a CONTRATADA em hipótese de sinistro; 

13.6. Comunicar à CONTRATADA quaisquer alterações relativas ao objeto do seguro; 

13.7. Manter atualizados os registros de controle patrimonial de seus drones, colocando-os à disposição 

da CONTRATADA, para possível verificação, sempre que necessário; 

13.8. Designar um representante da CONTRATANTE, para atuar como gestor dos serviços junto à 

CONTRATADA. 

 

14 – CONDIÇÕES DE GARANTIA/ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO 

Não se aplica 

 

15 – CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

15.1 Apresentar a Certidão de Regularidade emitida pela Superintendência de Seguros Privados - 

SUSEP, dentro do prazo de validade de 60 (sessenta) dias, que comprove que a seguradora está 

legalmente autorizada a operar e que se encontra com suas reservas técnicas cobertas e adequadas. 

 

16 – VISITA TÉCNICA 

Poderá ser feita visita técnica nas instalações da GCGS - Gerência de Manutenção do Cadastro 

Territorial Multifinalitário Geoinformação da PRODABEL, com vistas ao conhecimento das reais 

condições ambientais e técnicas, objetivando a avaliação quantitativa e qualitativa das condições dos 

equipamentos. e das proteções existentes dos bens a serem segurados, antes da apresentação de 

propostas pelos fornecedores; 

 

A visita técnica deverá acontecer, obrigatoriamente, em até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a 

abertura da sessão pública e deverá ser previamente agendada junto à GCGS - Gerência de Manutenção 

do Cadastro Territorial Multifinalitário Geoinformação da PRODABEL, Av. Presidente Carlos Luz, 

1275, Caiçara, Belo Horizonte/MG, sala 02 - subsolo, ou pelos telefones (31) 3277-8321; 

 

Ao término da visita será emitido o Comprovante de Visita Técnica pela GCGSPB - Gerência de 

Infraestrutura e Patrimônio da PRODABEL que deverá ser entregue juntamente com a proposta da 

Licitante, sob pena de desclassificação. 

 

17 – GARANTIA CONTRATUAL 

 
A CONTRATADA deverá apresentar garantia à CONTRATANTE, no valor de 05% (cinco por cento) do valor 

total do contrato, conforme  deternima o art. 70 da Lei Federal nº 13.303/2016. 

 

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 CONTRATANTE, 

respeitados os limites do art. 71 Lei Federal nº 13.303/2016. 

O contrato, se necessário, será reajustado mediante iniciativa da CONTRATADA, desde que observados o 

interregno mínimo de 01 (um) ano da assinatura do contrato, cujo índice poderá retroagir à data limite para 

apresentação da proposta ou do último reajuste, tendo como base a variação do Índice Geral de Preços do Mercado 

(IPG-M/FGV) ou outro índice que vier substituí-lo. 

Não poderá haver subcontratação para o objeto 

 

  



 

 
Página 6 de 10 
GCAA v2. 20.02.2020 

 

19 – MATRIZ DE RISCOS 
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20 – 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. 

 

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 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 CONTRATANTE; 

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

o prazo e a eficiência no tratamento das demandas. 

 

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 
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