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ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Almoxarifado Geral de Consumo/DLPM/SPGF/PCMG

Versão v.20.08.2019.

TERMO DE REFERÊNCIA

 

Órgão Solicitante Número do Pedido de Compra Número da Unidade de Compra
ALMOXARIFADO GERAL DE CONSUMO 10/2020 1510083

 

1. OBJETO:

O presente termo de referência tem por objeto a prestação de Serviços Postais de Logís�ca
Integrada através da Empresa  Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) para a Polícia Civil de Minas
Gerais, em atendimento ao Projeto de Logís�ca Compar�lhada (12845153), conforme especificações
constantes do presente termo de referência e anexos deste processo, através de Dispensa de
Licitação, conforme especificações, exigências e quan�dades estabelecidas neste documento.

 

Lote Item Código do item no SIAD Quant. Unid. de
aquisição

01 29688

SERVIÇOS DE OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA,
INCLUINDO ARMAZENAGEM, GESTÃO DE

ESTOQUE, DISTRIBUIÇÃO E GESTÃO DE
TRANSPORTE.

01 1,00
UNIDADE

 

1.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

Prestação de serviço postal de logís�ca para entrega de suprimentos, por meio de rota,
possibilitando as seguintes a�vidades: recebimento, coleta, conferência, expedição, roteirização,
transporte, entrega, gerenciamento de materiais de suprimentos recebidos, entregues e não
entregues (com mo�vo da não entrega), conforme detalhado no O�cio Nº 12585168/2020 - GERCC-
GECC-MG (Sei nº 13124931).

 

2. DOS LOTES:

LOTE ÚNICO: SERVIÇOS DE OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA

Serviços Postais de Logística Integrada, abrangendo os seguintes serviços:

 - Recebimento, coleta, conferência, expedição, roteirização, transporte, entrega,
gerenciamento de materiais de suprimentos recebidos, entregues e não entregues
(com mo�vo da não entrega).

 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

3.1. Conforme Decreto NE nº 113 de 13 de março de 2020, evento Sei nº 13118060, que
dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e con�ngenciamento, no
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âmbito do Poder Execu�vo do Estado de Minas Gerais, devido a pandemia mundial de doença
infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), visando a  necessidade do
emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde
pública, em observância a Lei Federal nº 13.979, de fevereiro de 2020 (Sei nº 13117946), faz-se
necessária a contratação do presente serviço para potencializar a distribuição de materiais de
consumo do Almoxarifado Geral de Consumo (AGC) da Polícia Civil. Implementando ações de
melhoria na logís�ca com vistas ao suprimento das Delegacias de Polícia do Estado de Minas
Gerais com materiais e equipamentos de proteção individual (EPIs), o que garan�rá aos profissionais
da Polícia Civil condições mais adequadas e seguras de trabalho com vistas a uma maior
prevenção contra contaminações e disseminação do vírus COVID-19, em atendimento ao con�do na
Portaria nº 02/SPGF/2020 (Sei nº 13117987).

Diante do gravíssimo quadro enfrentado em todo o mundo, sendo que no Brasil já são mais de 6 mil
pessoas infectadas e dezenas de mortes com uma previsão de crescimento exponencial ao longo dos
meses de abril e maio de 2020. Tal situação levou fornecedores de EPIs a esgotarem seus estoques
para mercados privado e público e, desta forma, atas de registro de preços e contratos vigentes
estaduais deixaram de ser atendidos pelos fornecedores (SEI nº 13118102), que não dispõe dos
produtos para entrega e abastecimento nos valores anteriormente registrados, tornando ainda mais
evidente a necessidade urgente e imediata da disponibilização de equipamentos como máscaras,
luvas, aventais, higienizadores, dentre outros para os servidores da PCMG que estão trabalhando
diuturnamente no combate da crescente criminalidade no Estado e agora, também no combate
da disseminação desse vírus que já provocou a decretação de pandemia pelos órgão de controle
mundial da saúde.

Somente por meio do envio ágil e eficaz dos materiais necessários ao enfrentamento da pandemia é
que conseguiremos diminuir a exposição dos servidores ao risco de contaminação e disseminação
do COVID-19.

3.2. As razões que levaram a escolha da ECT estão em consonância com o acordão nº
34.939 do Supremo Tribunal Federal (Sei nº 13124634) cujo entendimento é o de que os Correios
podem ser contratados diretamente para os serviços logís�cos, sem a necessidade dos
procedimentos licitatórios. Além de ser uma fornecedora viável e por se tratar de empresa pública,
cuja finalidade é a prestação de serviços regulares, padronizados e a custo acessível em todo
território nacional e internacional, abrangendo todos os serviços necessários em um único contrato,
tornando-se assim mais eficiente e vantajoso para a administração a contratação de tais serviços,
dada a onerosidade do Estado com a execução de entregas e encomendas com frota própria,
conforme demonstrado no Projeto Logís�ca Compar�lhada (Sei nº12845153).

Fato é que neste momento, há a necessidade de envio de forma ágil e confiável dos insumos, cada
vez mais escassos em todo território brasileiro e no resto do mundo, cuja demora e/ou falta
trará riscos concretos a vida dos cidadãos e dos agentes públicos envolvidos no atendimento de
ocorrências e na execução de inves�gações nos 853 municípios de MG.

Da mesma forma torna-se desvantajoso para a administração a contratação de uma transportadora
para realizar as entregas, pois teríamos a falta de informações fidedignas do status da entrega e
quanto tempo levará para a encomenda chegar ao des�no, pela incerteza do padrão administra�vo
da empresa prestadora do serviço, a integridade do tempo de trâmite, bem como a possibilidade de
extravio da encomenda, caso em que, a  ECT por seu porte e experiência possui todos os requisitos
necessários para atendimento da demanda elencada no Projeto Logís�ca Compar�lhada (Sei
nº12845153).

Por todo o exposto, mediante as necessidades e jus�fica�vas apresentadas, fica demonstrado que
somente os serviços oferecidos pela ECT, no atual cenário, atendem as necessidades da Ins�tuição,
tornando-se assim inviável a compe�ção. Sendo desconsiderados os preços de contratações
similares ou bancos ou sí�os oficiais, por tratar-se situação emergencial, nos termos da Medida
Provisória nº 926 de de 20 de março de 2020.
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4. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE

4.1. Em conformidade com art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 2020:

"Art. 4º  É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de
engenharia, e insumos des�nados ao enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta
Lei.
§ 1º  A dispensa de licitação a que se refere o caput deste ar�go é temporária e
aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus.
§ 2º  Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão
imediatamente disponibilizadas em sí�o oficial específico na rede mundial de
computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas
no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do
contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo
contratual, o valor e o respec�vo processo de contratação ou aquisição."
Considerando, então, a urgência que o caso (pandemia) requer e, ainda, levando
em consideração a complementação realizada pela Medida Provisória nº 926 de de
20 de março de 2020, que trouxe a seguinte redação:
"Art 4º b Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-
se atendidas as condições de:
I - ocorrência de situação de emergência;
II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;
III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou par�culares; e
IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de
emergência.” 
 

4.2. Pode-se caracterizar a situação atual como situação de emergência com necessidade
de pronto atendimento ou enquanto perdurar a pandemia e seus efeitos, com risco de segurança e
de morte para os profissionais da linha de enfrentamento ao COVID-19 e com clara limitação da
contratação para atendimento da demanda existente.

4.3. Ressalta-se que todos os ritos legais procedimentais serão cumpridos e respeitados,
atendendo a todos os norma�vos per�nentes à matéria da contratação.

 

5. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:

5.1. Não se aplica a definição da par�cipação ou não de empresas reunidas em consórcio,
por tratar-se de contratação por Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, VIII, da Lei Federal nº
8.666/1993.

 

6. AVALIAÇÃO DE CUSTOS

6.1. O AGC realizou cálculo do valor a ser contratado u�lizando-se da média de custos
efe�vos que a PCMG teve com a distribuição de materiais para as diversas unidades policiais no
Estado de Minas Gerais, conforme demonstrado no Projeto Logís�ca Compar�lhada (Sei
nº 12845153) em comparação com a proposta apresentada pela ECT ( Sei nº 13124931 e 13126768);

6.2. O valor total es�mado para contratação pretendida é de R$ 665.280,00 (seiscentos e
sessenta e cinco mil, duzentos e oitenta reais) para seis meses de contrato.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art8%C2%A73
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 LOTE ÚNICO - Serviços Postais de Logística Integrada

item Razão Social CNPJ Valor mensal Valor total (06 meses)
01 Empresa  Brasileira de Correios e Telégrafos 34.028.316/0015-09 R$ 110.880,00 R$ 665.280,00

 

7. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:

7.1. Prazo da prestação dos serviços: 

7.1.1. A prestação dos serviços ocorrerá sob demanda da CONTRATANTE seguindo
cronograma previamente definido após assinatura do contrato e nos termos da Minuta de
Contrato (Sei nº 13125225), bem como no Projeto base da presente contratação (Sei nº
12845153).

7.1.2. O serviço será prestado em todo Estado de Minas Gerais, conforme Ficha
Técnica – Coleta e Entrega de Carga presente na Minuta de Contrato (Sei nº 13125225);   

7.1.3. Início das a�vidade: imediata, a par�r da assinatura do contrato;

7.2. Do local da prestação dos serviços:

7.2.1. Os serviços serão prestados nos percursos  e locais estabelecidos na Minuta de
Contrato (Sei nº 13125225) parte integrante deste Termo de Referência.

7.3. Condições de recebimento:

7.3.1. Os serviços serão recebidos:

7.3.1.1. Provisoriamente, no ato da prestação em que se observará:

7.3.1.1.1. Os serviços serão prestados de acordo com o previsto na minuta de
contrato, que é parte integrante deste processo;  

7.3.1.1.2. As notas fiscais serão pagas após aceite do Almoxarifado Geral de
Consumo (AGC), que confirmará a prestação de serviço descrito nas notas para
pagamento, conforme especificações deste Termo de Referência; 

7.3.1.1.3. Os itens devem ser entregues sem qualquer ônus e em perfeitas
condições, conforme a proposta apresentada.

7.3.1.2. Defini�vamente, após a verificação da qualidade e quan�dade da
prestação e consequente aceitação, que deverá acontecer em até  5 (cinco) dias úteis,
contados a par�r do recebimento provisório.

7.3.2. O recebimento/aprovação dos serviços pelo  Fiscal de Contrato designado pela
autoridade competente não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de
quan�dade ou qualidade dos serviços ou disparidades com as especificações estabelecidas,
verificadas posteriormente, garan�ndo-se a Administração as faculdades previstas no art. 18
da Lei n.º 8.078/90.

7.4. Cronograma �sico-financeiro: Não se aplica.

 

8. DO PAGAMENTO:

8.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração
Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emi�da por processamento eletrônico, a crédito
do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no prazo de até 10 (dez) dias corridos,
correspondente aos serviços prestados e produtos adquiridos no ciclo, pela sua natureza con�nua,
contados a par�r da data final do período de adimplemento a que se referir, com base nos
documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.
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9. DO CONTRATO:

9.1. O representante legal  será convocado para firmar o termo de contrato, aceitar ou
re�rar o instrumento equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei 8.666/93.

9.2. O contrato tem vigência de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado, enquanto
perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública,
nos termos dos Art.4 -H da Lei 13.979/2020, podendo haver rescisão, a qualquer tempo, sem
prejuízo para a Administração, em razão de fim da emergência fundada na pandemia de
coronavírus (dado o caráter de emergência e calamidade pública existentes no Estado de Minas
Gerais e no mundo).

9.3. Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser reajustados
monetariamente com base no IPCA, observado o interregno mínimo de 12 meses, contados da
apresentação da proposta, conforme disposto na Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e
nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas
após a ocorrência da anualidade.

9.4. Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado pela contratada.

 

10. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA:

10.1. Atendendo às exigências con�das no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do ar�go 67 da
Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade competente, agente para acompanhar e
fiscalizar o contrato, como representante da Administração.

10.2.  Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do
contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATADA, por escrito, para adoção das
providências necessárias para sanar as falhas apontadas.

10.3. 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 objeto, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório,
como tal definido pela lei civil.

10.4. O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da
contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Termo de Referência e da proposta da
CONTRATADA.

10.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do Contrato
serão encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para adoção das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67, da Lei nº. 8.666/93. 

10.6. Caberá ao gestor os controles administra�vos/financeiros necessários ao pleno
cumprimento do contrato.

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

11.1. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária do
orçamento em vigor, aprovado pela Lei nº 23.579, de 15 de janeiro 2020:

1511.06.181.005.4025.0001.33.90.39.06.0.10.1

 

12. DAS GARANTIAS:

12.1. Garan�a de execução:

12.2. Conforme Minuta de Contrato (Sei nº 13125225);

12.3. Garan�a do produto/serviço: fabricante, garan�a legal ou garan�a convencional

12.3.1.  Não se aplica.
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13. DA SUBCONTRATAÇÃO

13.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto desta contratação.

14. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES 

14.1. Da Contratada: 

14.1.1. Conforme descrito na Cláusula Terceira da Minuta de Contrato (Sei nº
13125225).

14.2. Da Contratante: 

14.2.1. Conforme descrito na Cláusula Quarta da Minuta de Contrato (Sei nº
13125225).

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.3. Por se tratar de contratação entre entes públicos - empresa pública federal e órgão
público estadual, a minuta de contrato é padronizada, e não consta da mesma termos de sanções
administra�vas.

Documento assinado eletronicamente por Daiana Silva Caetano, Inves�gadora de Polícia, em
15/04/2020, às 16:18, 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 13109586
e o código CRC B0DD3775.

Referência: Processo nº 1510.01.0049945/2020-63 SEI nº 13109586

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

