
TERMO DE REFERÊNCIA
1 – IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DEMANDANTE
1.1. Diretoria: Diretoria de Administração e Finanças e Compliance / DAF-PB
1.2. Unidade Unidade: Superintendência de Gestão de Pessoas / SGA-PB
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:
Tatiane Coura Pizzo

1.12. Matrícula:
3403-4

1.13. Gerente - Demandante:
Eliab Andrade da Conceição

1.14. Matrícula:
3292-9

1.15. Responsável pela elaboração do Termo:
Eliab Andrade da Conceição

1.16. Matrícula:
3292-9

2 – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção com fornecimento de
peças, para os equipamentos de combate a incêndio existentes na Prodabel.  A contratação será pelo
período de 12 meses, e deverá contemplar os serviços de: recarga de extintor, inspeção em mangueiras,
testes de verificação, serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme descrição e quantitativo
detalhados neste Termo de Referência.
Os custos para aquisição, transporte e instalação das peças serão exclusivamente da CONTRATADA

3 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO E DO QUANTITATIVO
A contratação desse serviço é essencial para a segurança dos empregados e do patrimônio material da
PRODABEL, uma vez que sem a manutenção anual, os dispositivos de combate a incêndio não terão
garantia de eficácia em situações de uso, o que poderá acarretar multas à empresa.

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
0604.1100.19.122.085.2900.0001.339039.99.03.00

7– ESPECIFICAÇÕES DO FORNECIMENTO, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU OBRA
7.1 O serviço consiste em recargas, inspeções, testes e manutenções dos dispositivos que compõem o
sistema de combate a incêndio, sendo eles: extintores, mangueiras, hidrantes, sistema de alarme (central
endereçável GOLD 6802, sirene, botoeira de acionamento de alarme) e bomba de incêndio. 

7.1.1 Os  serviços  serão  prestados  sob  demanda.  Quando  necessário,  a  CONTRATANTE
acionará a CONTRATADA, que  terá um prazo de até 48 horas corridas, a partir da
comunicação da CONTRATANTE, para comparecer ao local da prestação dos serviços.
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7.1.2 Os  serviços  deverão  ser  executados  mediante  prévia  comunicação  e  autorização  da
CONTRATANTE, nos endereços da sede da CONTRATANTE e suas descentralizadas,
conforme indicado no item 9.

7.1.3 Os técnicos da empresa CONTRATADA deverão se apresentar no local indicado pela
CONTRATANTE  utilizando  uniforme  e  cartão  de  identificação  funcional  em  local
visível.  Os  serviços  deverão  ser  realizado  com  o  devido  acompanhamento  da
CONTRATANTE, respeitadas as normas de segurança vigentes nas dependências da
CONTRATANTE.

7.1.4 A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE a relação de todo material
retirado das dependências da CONTRATANTE, para a execução dos serviços.

7.1.5 Juntamente com a apresentação da Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá apresentar à
CONTRATANTE um relatório com a descrição dos serviços e materiais substituídos.

7.2 Especificações das recargas, inspeções, testes e manutenções:

7.2.1  Recarga de extintor: 

a. As recargas deverão contemplar o fornecimento de peças, como: manômetro, gatilho,
parafusos, registros, dentre outros.

b. A  CONTRATADA  deverá  disponibilizar  extintores  de  cobertura  do  mesmo  tipo,
enquanto os da CONTRATANTE estiverem em recarga. 

c. Os  extintores  poderão  ser  retirados  do  local  de  forma  parcial,  conforme  prazo  e
quantidade acordados entre as partes.

Extintores 
Item Tipo Quantidade Estimada

(unidades)
1 ABC 8KG 60 
2 CO2 6KG 10 
3 AP10L 06 
4 PQS 6KG 02 
5 PQS 8KG 02 

Quantidade Total de Recargas 80 unidades

7.2.2    A Inspeção em mangueiras deverá ser feita de acordo com a NBR – 12779:

a. Deverão  ser  realizadas  duas  inspeções,  uma  a  cada  semestre,  sendo  então  duas
inspeções em 12 (doze) meses.

b. O prazo  máximo para  primeira  inspeção  deverá  ser  em até  05  (cinco)  dias  úteis
contados a partir do recebimento pela CONTRATADA da NOTA DE EMPENHO,
devidamente assinada pela CONTRATANTE.

c. A segunda inspeção será realizada em 06 (seis) meses, a contar da data da primeira
inspeção.

d. Após cada inspeção, a CONTRATADA deverá emitir um laudo técnico, garantindo
que as mangueiras foram inspecionadas e que estão aptas para funcionamento. 

Mangueiras
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Item Tipo Quantidade Estimada
(unidades)

1 15 Metros 22
2 30 Metros 01

Quantidade Total de Inspeções 23 unidades

7.2.3 Testes de verificação do correto funcionamento de dispositivos: 

Item Tipo Quantidade
Estimada

 (unidades)
1 Hidrante de recalque 03
2 Hidrante de parede 17
3 Bomba de incêndio e seus

sistemas de funcionamento
03

4 Central de Alarme Endereçável
Gold 6802

02

Quantidade total de testes 25 Unidades 

7.2.4 Manutenções:

a. As mangueiras poderão ser retiradas do local de forma parcial.
b. As  manutenções  deverão  contemplar  o  fornecimento  de  peças,  como:  registros,

circuitos elétricos e outros.

7.3 Após a realização do serviço será feita uma análise pelo Técnico de Segurança do Trabalho da
empresa CONTRATANTE. A análise terá os critérios de verificação para todos os serviços
requeridos pela CONTRATANTE.

7.3.1 Havendo irregularidade no serviço prestado, a CONTRATADA deverá efetuar o reparo
sem custos adicionais para a CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias corridos a partir
da notificação dos serviços a serem corrigidos e ou substituídos.
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Item Tipo Quantidade
Estimada
(unidades)

1 Hidrante de parede 17
2 Hidrante de recalque 03
3 Bomba de incêndio e seus

sistemas de funcionamento
03

4 Central de Alarme
Endereçável Gold 6802

02

5 Botoeiras para centrais de
incêndio

05

6 Sirenes de alarme de
incêndio

05

7 Mangueiras de 15 metros 23
8 Mangueiras de 30 metros 02



Para esta contratação, será adotado o regime de execução por preço global.

8 – PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO
8.1  O  prazo  máximo  para  início  dos  serviços  é  de  até  05  (cinco)  dias  úteis  contados  a  partir  do
recebimento pela CONTRATADA do EMPENHO, devidamente assinado pela CONTRATANTE.

8.2 O prazo máximo para conclusão dos serviços demandados será de no máximo 15 (quinze) dias
corridos, contados a partir da solicitação da CONTRATANTE.

8.3 Os produtos/serviços deverão ser entregues mediante Nota Fiscal/Fatura de Venda, de acordo com as
especificações do Termo de Referência.

8.4  Na  Nota  Fiscal  deverão  constar  dos  descritivos  dos  serviços  prestados,  as  peças  substituídas  e
faturadas.8.5 Caso aconteça algum evento extraordinário, deverá ser comunicado o mais breve possível
ao Eliab Andrade da Conceição através  do telefone:  (31)  3277-8351 e  formalizado via  email  para:
eliab@pbh.gov.br, onde será avaliada a necessidade de estender o prazo para realização do serviço.

9 – LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO OU ENTREGA DO BEM/PRODUTO
9.1  Entregar  e  realizar  o  objeto  na  Empresa  de  Informática  e  Informação  do  Município  de  Belo
Horizonte – PRODABEL e suas unidades descentralizadas, localizadas na:

 Av. Presidente Carlos Luz nº 1275 - Caiçara;
 Rua Espírito Santo nº 605 – Centro; 
 Rua José Clemente Pereira nº 440 – Ipiranga, Belo Horizonte/MG.

9.2 Os serviços deverão ser prestados durante o horário de funcionamento de 8:30h às 11:30h e de 14h
às 16:30h.

9.3 É necessário realizar aviso com antecedência de 48 horas, agendando data e horário para a prestação
dos serviços, através do telefone (31) 3277-8351 Gerência de Segurança do Trabalho – GSGA-PB, sob
pena de não recebimento por parte da CONTRATANTE.

10 – CONDIÇÕES E FORMA DE RECEBIMENTO
O objeto que trata esse TR será recebido:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo de aceite
provisório, assinado pelas partes em até 10 (dez) dias da comunicação escrita da CONTRATADA.

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo de
aceite final, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto nesse Termo de Referência.

c) A CONTRATADA irá informar à CONTRATANTE sobre a conclusão do serviço executado.

d) O prazo para correção e ou substituição do serviço em caso de não aceitação pela CONTRANTANTE
é de até 10 (dez) dias corridos a partir da notificação dos serviços a serem corrigidos e ou substituídos.

11 – FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento será conforme demanda, e será realizado pela CONTRATANTE, em até 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.
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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 serviços realizados
no período.

12 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
( x) Legais
( x ) Especiais
Além  das  obrigações  legais,  contratuais  e  descritas  neste  Termo  de  Referência,  deverá  a
CONTRATADA:

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

12.2 É de responsabilidade da CONTRATADA arcar com todos os custos referentes a plena execução
do objeto descrito neste Termo de Referência, inclusive no que se refere a aquisição e instalação de
peças e recargas de extintores de incêndio.

12.3 Entregar o objeto com qualidade, lealdade aos instrumentos jurídicos e com boa-fé.

12.4 Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pela PRODABEL, relacionados
com a execução do contrato.

13 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
( x) Legais
( x ) Especiais

13.1 Solicitar, acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços por meio da fiscalização da execução dos
contratos.
13.2 Analisar, avaliar, determinar e registrar as falhas encontradas, assim como o não cumprimento das
determinações, aplicando as multas pré-determinadas.

14 – CONDIÇÕES DE GARANTIA/ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO
O prazo mínimo de garantia deverá ser de 12 (doze) meses contados da data do aceite definitivo emitido
pela CONTRATANTE.

Durante o período de garantia, a CONTRATADA será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou  substituir,  às  suas  expensas,  o  objeto  do  Contrato  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 10 (dez)  dias,
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
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( x ) Padrão
(  ) Especiais

16 – VISITA TÉCNICA
Poderá  ser  feita  uma visita  técnica  nas  instalações  da  CONTRATANTE,  antes  da  apresentação  de
propostas pelos Licitantes, oportunidade em que será fornecido, pela Gerência de Segurança do Trabalho
–  GSGA-PB,  atestado  de  visita  técnica  comprovando  que  o  licitante  realizou  vistoria  e  tomou
conhecimento dos locais e das condições de execução do objeto.
O local do objeto acima citado poderá ser visitado pelas empresas participantes da licitação, com prévio
agendamento, em até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, pelo
telefone (31) 3277-8351, com o Sr. Eliab Andrade da Conceição  através do e-mail eliab@pbh.gov.br, e
deverá ter o acompanhamento de funcionário da Gerência de Segurança do Trabalho.
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 necessárias para a execução dos
serviços 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 visita técnica.
Tendo  em  vista  a  faculdade  da  realização  da  visita  técnica,  as  licitantes  não  poderão  alegar  o
desconhecimento das obrigações e grau de dificuldade existente 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 CONTRATANTE, no valor de 05% (cinco por cento)
do valor total do Contrato, conforme determina art. 70 da Lei nº 13.303/16.

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

18.2  O  contrato,  se  necessário,  será  reajustado  mediante  iniciativa  da  CONTRATADA,  desde  que
observados o interregno mínimo de 01 (um) ano da assinatura do contrato, tendo como base a variação
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IPCA-E/IBGE) ou outro índice que vier substituí-lo.

18.3 Não poderá haver subcontratação para o objeto.

19 – MATRIZ DE RISCOS

I
D

RISCO DESCRIÇÃO
PROBABI
LIDADE

IMPACT
O

CLASSIFI
CAÇÃO

DO RISCO

ESTRATÉ
GIA

AÇÕES
RESPONS

ÁVEL

1
Faltar

extintor de
incêndio

Disponibilizar menor
quantidade de

extintor de cobertura
do que o definido em

contrato

Possível Médio Médio Mitigar

Certificar
anteriormente ao

recolhimento,
disponibilidade de

extintores de
cobertura

GSGA-PB
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2

Impossibilida
de de testes e
manutenções
em hidrantes

Impossibilidade de
realização de testes e

manutenções em
hidrantes de segunda
a sexta de 08:00 as

17:00 devido a
impacto nas
atividades
adjacentes.

Possível Médio Médio Mitigar

Negociar a
realização de
testes fora do

horário central de
expediente

GSGA-PB

3

Recargas e
manutenções,

mal
executadas.

Extintor apresentar
baixa de pressão e

defeito em
componentes antes

do termino da
garantia,

equipamentos
apresentarem defeito

após manutenção.

Médio  Baixo Médio Mitigar

Solicitar nova
manutenção nos
equipamentos

GSGA-PB

4
Descumprime
nto dos prazos 

Empresa não atender
os prazos definidos

no Termo de
Referência.

Rara Médio Médio Mitigar

Acompanhar e
cobrar

atendimento dos
prazos junto à

contratada.

GSGA-PB

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 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
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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  –  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.

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

23.1 A CONTRATADA deverá apresentar certificados de cadastro no INMETRO, Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais e registro no CREA, conforme Portaria do Inmetro nº 206 de 16/05/2011, artigo
7º da Lei  Estadual  MG nº 14.130/01,  artigo 10º do Decreto Estadual  MG nº 44.746/08 e Instrução
Técnica nº 34 do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

23.2 As propostas deverão ser apresentadas, conforme quantitativos estimados abaixo.
Especificação das recargas, inspeções, testes e manutenções:

● Recarga de extintor

Item Tipo Quantidade
(unidades)

Valor
unitário

Valor Total

1 ABC 8KG 60
2 CO2 6KG 10 
3 AP10L 06 
4 PQS 6KG 02 
5 PQS 8KG 02 
Quantidade  Total  de
Recargas

80 unidades Valor  Total
das recargas

● Inspeção em mangueiras, de acordo com a NBR - 12779

Item Tipo Quantidade
(unidades)

Valor unitário Valor total

1 15 Metros 22
2 30 Metros 01
Quantidade  Total  de
Inspeções

23 unidades Valor  Total  das
inspeções (A)
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PERIODICIDADE Deverão  ser
realizadas  duas
inspeções,  uma  a
cada  semestre,
sendo  então  duas
inspeções  em  12
meses.

Quantidade  de
inspeções (B)

Valor total 
(B) x (A)

02 

● Testes de verificação do correto funcionamento de dispositivos

Item Tipo Quantidade
(unidades)

Valor unitário Valor total

1 Hidrante  de
recalque 

03

2 Hidrante de parede 17
3 Bomba de incêndio

e seus  sistemas  de
funcionamento

03

4 Central  de  Alarme
Endereçável  Gold
6802

02

Quantidade Total de Testes 25 unidades Valor  total  dos
testes

● Manutenções 

Item Tipo Quantidade
(unidades)

Valor unitário Valor total

1 Hidrante de parede 17
2 Hidrante de recalque 03
3 Bomba  de  incêndio

e  seus  sistemas  de
funcionamento

03

4 Central  de  Alarme
Endereçável  Gold
6802

02

5 Botoeiras  para
centrais de incêndio

05

6 Sirenes de alarme de
incêndio

05

7 Mangueiras  de  15
metros

23

8 Mangueiras  de  30
metros

02

Valor Total das Manutenções
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Belo Horizonte, ___de _____________ de 2020.

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

______________________________________
Superintendência - Demandante
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