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ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Superintendência Regional de Ensino de Passos - Diretoria Administra�va e Financeira

Versão v.04.04.2019.

TERMO DE REFERÊNCIA DA CHAMADA PÚBLICA
 

 I - DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

 

A presente contratação objetiva-se à aquisição de café em pó - pacote de 500 gramas, para atender as necessidades da SRE Passos/MG. Será feito um
contrato de 12 meses. Haverá uma Chamada Pública, tendo como princípio básico atender Lei Federal nº. 12.512/2011 Instrumento normativo que
autoriza a dispensa de licitação para a aquisição de alimentos da agricultura familiar, atendendo prioritariamente os termos do art. 2º do Decreto
44.786, de 18 de abril de 2008, e do art. 15, § 7º, II, da Lei nº 8.666, de 1993. O quantitativo foi baseado no consumo médio desta Regional de Ensino
nos últimos 12 (doze) meses.

 

  

 II - DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO, DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO E DAS DEMAIS CONDIÇÕES
ESSENCIAIS.

 

ÍTEM 01 - QUANTIDADE: 460 pacotes de 500 gramas - CÓDIGO DO ITEM/MATERIAL: 001370928 / 89550056.

ESPECIFICAÇÃO: Café - Apresentação: Torrado e Moído; Identificação (1): 100% Da Espécie Arábica; Identificação (2): Origem Única Ou
Blendados; Identificação (3): Padrão De Qualidade Global Entre 7,3 E 10 Pontos; Perfil Sabor: Bebida Mole Ou Dura; Aroma: Suave Ou Intenso;
Corpo: Encorpado; Moagem: Media A Fina; Torra: Máxima Ate O Ponto Achocolatado, Sistema Agtron; Sabor: Suave Ou Intenso; Embalagem:
Comum, validade de 3 meses; embalagem: Valvulada, validade 06 meses e embalagem: A Vácuo, validade 12 meses. Apresenta dados de
identificação Do Produto, Data De Fabricação, Validade Número Do Lote Estampadas No Rotulo. Atender Resolução Conjunta SEPLAG / SEAPA /
SES e Legislação da Agricultura Familiar.

PREÇO MÉDIO por unidade: R$ 11,20 (onze reais e vinte centavos).

PREÇO TOTAL: R$ 5.152,00 (cinco mil cento e cinquenta e dois reais).

Local de entrega: SRE/Passos - Endereço: Rua Olegário Maciel, nº. 479, Centro, na cidade de Passos, Estado de Minas Gerais.

A entrega se dará de maneira fracionada, trimestralmente, sendo 115 pacotes de 500g em junho de 2019; setembro de 2019; dezembro de 2019 e
março de 2020.

 

  

III - DA EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA E SUAS CONDIÇÕES

A amostra deverá ser encaminhada para análise por intermédio da SEAPA - Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais que
encaminhará para o IMA emitir laudo circunstanciado.

Após aprovação da amostra será encaminhado procedimento para a AJ objetivando a formalização do contrato de fornecimento.

 

 

IV - DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo da vigência é de 12 (doze) meses. Contados da data de assinatura do Contrato, não podendo ser prorrogado, conforme art. 57, caput, da Lei
Federal nº 8.666/9.
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V - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E DE RECEBIMENTO

1 - A contratada obriga-se a entregar o produto, de acordo com as normas do Termo de referência, sob pena de aplicação das sanções previstas no item
XI deste instrumento.

2 - A verificação do material deverá ser realizada pelo setor gerenciador – Setor de Compras/SRE -Passos, que adotará os seguintes procedimentos:

2.1 - provisoriamente de posse dos documentos apresentados pela contratada e de uma via do contrato e da respectiva proposta, receberá o bem para
verificação de especificações, quantidades, qualidade, prazos, preços, embalagens e outros dados pertinentes; encontrando irregularidade, fixará prazos
para correção pela contratada, ou, aprovando-os, os receberá provisoriamente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias mediante recibo;

2.2 – definitivamente: no prazo de até 15 (quinze) dias contados do recebimento provisório mediante expedição de termo circunstanciado e recibo
aposto na Nota Fiscal (1ª e 2ª vias);

2.4 - Em caso de irregularidade não sanada pela contratada no prazo fixado pelo contratante, o Almoxarifado da unidade receptora reduzirá a termo os
fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente para aplicação de penalidades;

3 - Em caso de necessidade de providências por parte da contratada, os prazos de pagamento serão suspensos e considerado o serviço em atraso,
sujeitando-a à aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento.

 

VI - DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Não se aplica.

 

VII - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

I - O pagamento será efetuado por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, a crédito do beneficiário, em conta bancária, no
prazo de até 30 (trinta) dias corridos da data de aceitação do bem pelo contratante, acompanhado dos documentos fiscais.

II - A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da seguinte dotação orçamentária: 1261.12.122.701.2085.0001.339030.08.10.1.0. UPG: 9271.

III - Ocorrendo atraso por culpa exclusiva da Administração, o pagamento será realizado acrescido de atualização monetária entre as datas do
vencimento e do efetivo desembolso, de acordo com a variação pro-rata tempore do SELIC, ou outro índice que vier a substituí-lo, conforme a legislação
vigente.

IV - Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da contratada, o decurso de prazo para pagamento será interrompido,
reiniciando-se a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização monetária.

 

VIII - DOS DEVERES ESPECÍFICOS DO CONTRATADO

I.1 – efetuar o fornecimento na forma preceituada pela Chamada Pública nº 01/2018, observadas as especificações técnicas e condições comerciais
declinadas no Termo de Referência do referido instrumento;

I.2 – assegurar a qualidade dos bens fornecidos, bem assim dos materiais e equipamentos que neles forem empregados;

I.3 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

I.4 - apresentar, a tempo e modo, assim que solicitado pelo CONTRATANTE, todo e qualquer documento atinente à execução do contrato, em especial a
Nota Fiscal/Fatura dos bens ou serviços;

I.5 – emitir Nota Fiscal/Fatura do serviço ou do(s) fornecimento(s) efetuado(s), onde deverá constar o nome do banco, agência e conta corrente e
apresentá-la à unidade solicitante, sendo que o atraso na entrega dos documentos de cobrança implicará na prorrogação do vencimento tantos quantos
forem os dias de atraso de envio;

I.6 - sujeitar-se à fiscalização do CONTRATANTE, através de funcionário por ele credenciado;

I.7 - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, devendo fornecer novas certidões fiscais referentes à Fazenda Estadual, INSS e FGTS, sempre que as existentes no processo se
tornarem inválidas;

I.8 - arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus
empregados, contratados ou prepostos, envolvidos na execução do contrato;

I.9 - aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato;
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I.10 - responsabilizar-se, com foros de exclusividade, pela observância a todas as normas estatuídas pela legislação fiscal, comercial, trabalhista, social,
previdenciária e civil, tanto no que se refere a seus empregados, como a contratados e prepostos, responsabilizando-se, mais, por toda e qualquer
autuação e condenação oriunda da eventual inobservância das citadas normas, aí incluídos acidentes de trabalho, ainda que ocorridos nas dependências
do CONTRATANTE. Caso este seja chamado a juízo e condenado pela eventual inobservância das normas em referência, a CONTRATADA obriga-se a
ressarci-lo do respectivo desembolso, na forma do art. 125, II, do Código de Processo Civil;

I.11 - observar para transporte, seja ele de que tipo for, as normas adequadas, considerando-se o(s) produto(s) objeto deste contrato;

I.12 - fornecer juntamente com a entrega do(s) produto(s) toda a respectiva documentação fiscal;

I.13 - prestar garantia do(s) bem(ns) pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar do recebimento definitivo do(s) bem(ns) pelo CONTRATANTE;

I.14 - assumir todas as despesas e encargos com transporte/fretes dos produtos, desde a origem até sua entrega no local de destino;

I.15 – cumprir as demais obrigações específicas constantes do Anexo I-Termo de Referência da Chamada Pública nº 01/2018;

I.16 – substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso caso sejam verificados vícios de qualidade e quantidade que os
ternem impróprios ou inadequados ao consumo, assim como aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente;

I.17 – responsabilização do contratado pelo ônus, relativos ao objeto, incluindo fretes e seguros desde a origem até sua entrega no local de destino.

 

IX - DOS DEVERES ESPECÍFICOS DO CONTRATANTE

II.1 - comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução
do contrato, assinando-lhe prazo para que a regularize, sob pena de aplicação das sanções legais e contratualmente previstas;

II.2 - promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados;

II.3 - fiscalizar a execução do contrato, através de agente previamente designado, do que se dará ciência à CONTRATADA;

II.4 - efetuar o pagamento no prazo fixado neste contrato.

II.5 – cumprir as demais obrigações específicas constantes Termo de Referência da Chamada Pública nº. 01/2018.

 

X – DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

A fiscalização da execução do contrato será exercida pela Diretoria Administrativa e Financeira à qual competirá velar pela perfeita exação do pactuado,
em conformidade com o previsto no edital, no Termo de Referência e na proposta da CONTRATADA;

Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATANTE do
sucedido, fazendo-o por escrito, bem assim das providências exigidas da CONTRATADA para sanar a falha ou defeito apontado;

Todo e qualquer dano decorrente da inexecução, parcial ou total, do contrato, ainda que imposto a terceiros, será de única e exclusiva responsabilidade
da CONTRATADA;

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou
desconformidades havidas na execução do ajuste, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aqueles provenientes de vício redibitório, como tal
definido pela lei civil;

O contrato será gerenciado pela Diretoria Administrativa e Financeira da SRE Passos.

 

 

XI – DAS SANÇÕES CABÍVEIS

1- A recusa do licitante vencedor em aceitar a assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pelo contratante, bem como o descumprimento total ou
parcial das obrigações previstas, o sujeitará às sanções do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/1993, obedecidos os seguintes critérios:

1.1 - advertência - utilizada como comunicação formal, ao fornecedor, sobre o descumprimento do contrato e outras obrigações assumidas e a
determinação da adoção das necessárias medidas de correção;

1.2 - multa:

1.2.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do
cronograma físico de obras não cumprido;

1.1.2- 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o conseqüente cancelamento
da nota de empenho ou documento correspondente;
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1.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelos prazos definidos no art. 6º da Lei
Estadual nº 13.994/2001, combinado com o art. 12 da Lei Estadual nº 14.167/2002;

1.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

2 - O valor da multa aplicada, nos termos do item 1.2, será retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente.

3 - As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pela autoridade expressamente nomeada no contrato, de ofício ou por provocação dos órgãos
de controle.

Passos/MG, aos 08 de maio de 2019.

 

 

Roberto Corrêa Menezes

Diretor Administrativo e Financeiro

 

 

Ricardo Medeiros Teixeira

Diretor da SRE Passos

Documento assinado eletronicamente por Roberto Corrêa Menezes, Diretor, em 08/05/2019, às 15:58, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Medeiros Teixeira, Superintendente, em 08/05/2019, às 16:34, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4760160 e o código CRC 32530651.
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