
TERMO DE REFERÊNCIA

1.IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DEMANDANTE

1.1. Diretoria: DAF-PB – Diretoria de Administração e Finanças.

1.2. Unidade: GIAA-PB – Gerência Infraestrutura e Patrimônio

1.3. Endereço completo da unidade demandante:
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:
Marcílio Marcelino Santos

1.12. Matrícula:2369-5

1.13. Gerente - Demandante:
Edson Pedro Valentim

1.14. Matrícula: 2928-8

1.15. Responsável pela elaboração do Termo:
Edson Pedro Valentim

1.16. Matrícula: 2928-8

2.JUSTIFICATIVA

A Prodabel possui uma frota de veículos terceirizados, atualmente 15 (quinze) veículos, os quais

permanecem a serviço das Diretorias, Superintendências e Gerências no horário comercial.

Contudo, alguns atendimentos imprevistos, dentro ou fora do horário comercial, como cursos

externos, reuniões em outras repartições públicas, audiências, chamadas de BIP, dentre outras,

extrapolam a possibilidade de atendimento pela frota. Para esses casos, faz-se necessária a

contratação de serviços de cooperativa de táxi prevista neste termo de referência, visando ao

atendimento das necessidades da empresa em qualquer dia e horário.

3.OBJETO

Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de passageiros por demanda, por

meio da utilização de táxi convencional, através de plataforma web e aplicativo mobile para

smartphone, para deslocamento de funcionários da CONTRATANTE no município de Belo Horizonte

e região metropolitana, conforme especificações constantes deste Termo de Referência.

4.ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

.
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4.1 A CONTRATADA deverá disponibilizar o serviço através de plataforma web e aplicativo para

smartphones, com utilização de login e senha pessoal, observando perfis de acesso estabelecidos.

4.2 Os condutores e veículos disponibilizados deverão estar previamente homologados pela

BHTRANS, com regularidade da autorização de tráfego, registro dos condutores e toda

documentação exigida, bem como satisfazer as demais exigências do Código de Trânsito Brasileiro,

devendo os veículos serem equipados com quatro portas, com capacidade mínima de cinco lugares,

incluindo o condutor, para facilidade de embarque e desembarque dos passageiros;

4.3 O preço a ser pago será o valor expresso no taxímetro do veículo, de acordo com a Tabela de

Tarifa de Táxi da BHTRANS em vigor na data da prestação do serviço, acrescido da taxa de

administração;

4.4 Não haverá cobrança de Taxa de Retorno dos serviços prestados;

4.5 Não será permitida a cobrança da taxa de deslocamento;

4.6 Não será permitida a cobrança de valor adicional aos valores das tarifas para o transporte de

bens, equipamentos ou quaisquer volumes da CONTRATANTE, que não sejam passíveis de causar

danos ao veículo, assim considerando o seu tamanho, formato e peso.

4.7 Não será permitida a cobrança de quaisquer valores adicionais, além dos definidos neste Termo

de referência .

4.8 A CONTRATADA deverá enviar sempre o veículo que esteja mais próximo do local solicitado no

momento da chamada.

4.9 Será permitida a utilização de Bandeira 2 nas situações regulamentadas pela BHTRANS e que,

de acordo com o Regulamento atual, ocorrem nas seguintes situações:

A. Bandeira II: de 2ª a 6ª feira, das 22h às 6h; sábados, a partir das 14h; domingos e

feriados.

4.10 Havendo alteração regulamentada pela BHTRANS, em relação às considerações atuais para

as Bandeiras 1 e 2, essas serão automaticamente incorporadas ao instrumento contratual.

4.11 O serviço será controlado por meio de tickets eletrônicos, disponibilizados no sistema da

CONTRATADA a cada corrida.

4.12 Os tickets eletrônicos de que trata o item 4.11, serão emitidos após a inserção de senha pelo

usuário, que será previamente cadastrado nos sistemas da CONTRATADA.

5. CONDIÇÕES DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO

Não se aplica.
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6. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1 PRAZO

A prestação dos serviços constantes do objeto deste termo de referência iniciará em até 24 (vinte e

quatro) horas contados a partir do recebimento, pela CONTRATADA, da NOTA DE EMPENHO

devidamente assinada pela CONTRATANTE.

6.2 LOCAL

6.3.1 Os serviços objeto deste Termo de Referência deverão ser prestados pela CONTRATADA em

todo o município de Belo Horizonte e região metropolitana.Entende-se como região metropolitana

aquelas criadas por Lei Complementar Estadual ou Federal e alteradas em Leis Estaduais composta

por um núcleo urbano densamente povoado e seus municípios limítrofes.

6.3.2 Os serviços deverão ser prestados conforme demanda da CONTRATANTE, 24 horas por dia,

inclusive sábados, domingos e feriados.

6.3.3 A apresentação do táxi deverá ocorrer dentro de um prazo máximo de 20 (vinte) minutos, a

contar do horário da solicitação do serviço, sob pena de aplicação das sanções previstas.

6.3 CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

6.4.1 O serviço deverá ser prestado em conformidade com as disposições deste Termo de

Referência em atendimento pleno à legislação da BHTRANS, inclusive no que se refere às

habilitações/autorizações e valores das corridas.

O objeto que trata este Termo de Referência será recebido:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação do serviço prestado.

b) definitivamente, após a verificação das corridas efetuadas e consequente aceitação;

c) Encontrando irregularidade, os tickets eletrônicos emitidos deverão ser corrigidos no prazo

de até 05 (cinco) dias corridos, contados da data de notificação da Prodabel. Aprovado,

será(ão) recebido(s) definitivamente, mediante ateste aposto na Nota Fiscal respectiva.

d) 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)

Não se aplica.

8.VISITA TÉCNICA
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Não se aplica

9.MATRIZ DE RISCO

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 Assegurar que os motoristas acionem o taxímetro somente após o passageiro entrar no veículo,

não podendo ser considerado o trajeto até o local da chamada;

10.2 Disponibilizar sistema para acompanhamento da utilização dos serviços pela CONTRATANTE,

permitindo ainda o cadastramento prévio dos usuários, por meio de matrícula e senha;

10.3 Gerar, via sistema, os tickets eletrônicos destinados a comprovações dos serviços executados,

com a identificação do nome personalizado da CONTRATANTE e dados que identifique o usuário ,

sem ônus adicionais;

10.4 Responsabilizar-se pelas providências cabíveis em caso de acidente, não cabendo à

CONTRATANTE qualquer responsabilidade civil ou criminal;

10.5 Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados e efetuá-los de

acordo com as especificações constantes neste termo de referência;

10.6 Fornecer e utilizar, sobre sua inteira responsabilidade, toda mão-de-obra habilitada à prestação

dos serviços, sendo atendidas todas as exigências legais pertinentes como ônus trabalhistas,

encargos sociais,obrigações tributárias e previdenciárias indenizações e seguros contra acidentes,

cuja inadimplência não se transfere a responsabilidade à CONTRATANTE.

10.7 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer

assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros, que tomar conhecimento em razão da

execução do objeto deste contrato, devendo orientar seus funcionários nesse sentido;

10.8 Não transferir a outrem, no todo ou em parte o serviço contratado;.

10.9 Garantir que os veículos da frota disponibilizada para prestação dos serviços constantes do

objeto deste Termo de Referência estejam em perfeitas condições de uso e equipados com todos os

itens de segurança determinados pela legislação de trânsito, atendendo aos critérios estabelecidos

pela BHTRANS;

10.10 Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação exigidas quando da

contratação, comprovando-as sempre que solicitado pela CONTRATANTE;
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10.11 Permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto contratual pelo fiscal;

10.12 Repassar à CONTRATANTE todas as informações necessárias para a utilização dos serviços,

tais como, telefone da central e contatos da empresa;

10.13 Providenciar imediata substituição dos veículos em caso de avarias ou defeitos capazes de

comprometer a prestação de serviços;

10.14 Responsabilizar-se pelo pagamento e pontuação das eventuais infrações de trânsito recebidas

por seus motoristas  em razão da prestação dos serviços;

10.15 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;

10.16 Assegurar que os condutores que atuem na prestação dos serviços estejam portando toda

documentação pertinente, de acordo com o exigido pelas autoridades de trânsito;

10.17 Acompanhar os serviços prestados, zelando pelo bom atendimento e pontualidade;

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

objeto deste termo de referência;

10.19 Oferecer treinamento para 3 (três) funcionários da CONTRATANTE sobre a operacionalização

do sistema eletrônico disponibilizado;

10.20 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;

10.21 Cumprir as obrigações dentro dos prazos assinalados;

10.22 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;

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

apresentada, observadas as normas éticas e técnicas aplicáveis;

10.24 Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE,

relacionados ao objeto;

10.25 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;
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10.26 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;

10.27 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, 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;

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

prejuízo do andamento dos serviços, de qualquer empregado que venha a apresentar durante a

prestação dos serviços, comportamento em desacordo com a legislação, normas ou o Regulamento

de Licitações e Contratos da PRODABEL;

10.29 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.

10.30 A CONTRATADA deverá apresentar solução tecnológica a ser disponibilizada para execução

dos serviços, contemplando as funcionalidades de operação e gestão, que atenda aos requisitos:

a) possibilidade de configuração na complexidade de senhas ( ex: quantidades de caracteres, incluir

caracteres especiais);

b) possuir características que permitam auditoria para fins de garantia da disponibilidade,integridade,

confidencialidade e autenticidade das informações.

c) manutenção da base de dados e respectivo histórico de inclusões, alterações e exclusões por

período de 05 ( cinco) anos.

d) compatibilidade da aplicação web com os navegadores que suportam a linguagem HTML5,

especialmente Mozila Firefox, Google Chrome e Safari, e do aplicativo mobile com os sistemas

operacionais Android, iOS e Windows Phone.

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 Fiscalizar e avaliar a execução do contrato, por meio do fiscal designado;
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11.2 Analisar, avaliar, determinar e registrar as falhas encontradas, assim como o não cumprimento

das determinações;

11.3 Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA, todos os elementos e informações que se

fizerem necessários à prestação dos serviços, conforme especificado neste Termo de Referência;

11.4 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo

com os termos deste instrumento;

11.5 Comunicar à CONTRATADA os danos porventura causados por seus empregados no âmbito da

execução do contrato, requerendo a sua reparação;

11.6 Notificar a CONTRATADA, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades ocorridas

na execução dos serviços, sob pena de aplicação das penalidades previstas em contrato;

11.7 Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste termo de

referência;

11.8 Acompanhar a execução dos serviços e a emissão dos tickets eletrônicos por meio do sistema

disponibilizado pela CONTRATADA.

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

12.PREÇO DE REFERÊNCIA OU ORÇAMENTO ESTIMADO

12.1 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.

13.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

0604.1100.19.122.085.2900.0001.339039.99.00.00

14.FORMA DE PAGAMENTO

14.1 O pagamento será realizado pela Superintendência de Finanças e Orçamento - SFA da

PRODABEL, 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.

14.2 A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE a Nota Fiscal/Fatura, quinzenalmente,

juntamente com as comprovações dos serviços realizados no período.

14.3 A CONTRATADA, antes da emissão da nota fiscal, deverá solicitar aprovação da

CONTRATANTE quanto ao valor faturado e quanto às corridas executadas no período.
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14.4 A CONTRATANTE realizará a conferência dos valores informados pela CONTRATADA por

meio da aferição dos tickets registrados no sistema, emitindo relatório disponibilizado no mesmo

pela CONTRATADA.

14.5 Aprovado o relatório de que trata o item 14.4, a CONTRATADA emitirá nota fiscal. Encontradas

irregularidades, a CONTRATADA terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para correção dos relatórios e a

CONTRATANTE terá um prazo de 02 (dois) dias úteis para realização de nova conferência.

15.VIGÊNCIA DO CONTRATO

15.1 O Contrato terá vigência de 12 meses, 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 contrato, considerando a alteração na tabela

de tarifa de táxi estabelecida pela BHTRANS, 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 O Licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica

de direito público ou privado, que demonstre o desempenho de atividade pertinente e compatível em

características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação.

19.DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

Não se aplica

20.SANÇÕES APLICÁVEIS
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20.1 No caso de inadimplemento contratual serão aplicadas as sanções previstas nas Leis Federais

nº 13.303/2016, nº10.520/2002, Decreto Municipal nº 15.113/2013, 16.954/2018, 17.317/2020 além

do Regulamento de Licitações e Contratos da Prodabel.

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 O regime de execução do contrato será empreitada por preço unitário.

23.4 É vedada a participação de empresas reunidas em consórcio.

23.5 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.”

23.6 Como condição para assinatura do contrato, a empresa vencedora da licitação, deverá

apresentar documento comprobatório da condição de empresa ou cooperativa permissionária de

serviços de táxi na região metropolitana de Belo Horizonte, credenciada pela BHTRANS, nos termos

da legislação vigente.
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23.7 Serão avaliados como critério de julgamento dos valores das propostas, os valores da taxa de

administração bem como,  do desconto  apresentado pela proponente.

24.ANEXOS

24.1 ANEXO I - FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL;

24.2 ANEXO II - TABELA DE TARIFAS DE TÁXI DA BHTRANS;

24.3 ANEXO III - NOTA TÉCNICA PARA VEDAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS

REUNIDAS EM CONSÓRCIO.

Belo Horizonte,          de de         .

____________________________________

Assinatura do responsável pela elaboração do Termo de Referência

_____________________________________

Assinatura da Gerência da área solicitante

_______________________________________

Assinatura da Superintendência da área solicitante
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ANEXO I - FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL

ITEM DESCRIÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PERCENTUAL
DE DESCONTO

1 Prestação de serviços de

transporte de passageiros por

meio da utilização de táxi

convencional, para

deslocamento de funcionários da

CONTRATANTE no município de

Belo Horizonte e região

metropolitana, conforme

especificações constantes deste

Termo de Referência.
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ANEXO II - TABELA DE TARIFAS DE TÁXI BHTRANS

disponível em: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/informacoes/transportes/taxi/tarifas
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ANEXO III - NOTA TÉCNICA PARA VEDAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS
EM CONSÓRCIO;

O presente termo de referência tem por objeto a contratação de prestação de serviços de transporte

de passageiros por meio da utilização de táxi convencional, para deslocamento de funcionários da

CONTRATANTE no município de Belo Horizonte e região metropolitana, conforme especificações

constantes no termo de referência.

É dever do administrador público proteger a Administração e o patrimônio público. Para tal, deve o

instrumento convocatório prever exigências que, efetivamente, tragam maior segurança ao erário,

sem restringir, desnecessariamente, o caráter competitivo do certame licitatório, conforme previsto

no inc. 37, inc. XXI da Constituição Federal de 1988.

A participação de empresas reunidas em consórcio é admitida como forma de ampliação da

competitividade, especialmente em licitações de grande vulto financeiro e/ou alta complexidade

técnica, em que tais empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir as complexidades do

objeto. Assim, expressamente dispõe o Regulamento de Licitações e contratos da PRODABEL, em

seu artigo 42. Senão vejamos:

“Artigo 42 – Consórcio: 1-) A área demandante e a respectiva Diretoria

devem decidir pela permissão ou não de participação em licitações de

empresas reunidas em consórcio. 2-) A permissão de participação em

licitações de empresas reunidas em consórcio deve ser motivada na

ampliação da competitividade.” Grifos Nossos.

Desta forma, ao definir as condições de participação, o administrador deve posicionar-se na linha

divisória entre a garantia de que os licitantes serão capazes de executar o objeto licitado e a

restrição ao caráter competitivo do certame licitatório. A participação de empresas reunidas em

consórcios em processos licitatórios está no campo da discricionariedade da Administração Pública,

portanto, diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto.

Neste sentido, considerando que os serviços previstos não são considerados de alta complexidade

técnica e sim serviços comuns, e, considerando ainda que existem no mercado diversas empresas

com potencial técnico, profissional e operacional suficiente para executar o objeto contratado, bem

como atender satisfatoriamente às exigências elencadas no Termo de Referência, entende-se que é

conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” no certame em tela e que a

participação de empresas em consórcio não ampliaria sua competitividade.

Cumpre ressaltar que tais exigências estão em consonância com o entendimento da Doutrina e

Jurisprudência dominantes, em especial do TCU que já se manifestou em vários acórdãos sobre o

tema. Portanto, pelo exposto, para o certame em tela, pelas características do objeto e do mercado,

não será admitida a participação de empresas reunidas em consórcio.
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Belo Horizonte,               de de 2021.

______________________________

Edson Pedro Valentim
Gerência de Infraestrutura e Patrimônio- GIAA-PB

________________________________
Marcílio Marcelino dos Santos

Superintendente Administrativo- SAA-PB

____________________________________

Thiago Dutra
Diretor de Administração, Finanças e Compliance- DAF-PB

Ordenador de Despesa
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