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ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
Coordenação de Compras e Contratos
Versão v.04.04.2019.

COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS
COTEP - Nº 2211002.013/2019
PROCESSO DE COMPRA Nº 2211002.000013/2019

TERMO DE REFERÊNCIA
DO OBJETO:

1.

O presente termo de referência tem por objeto a aquisição de componentes hidráulicos, conforme especiﬁcações, exigências e
quan dades estabelecidas neste documento.
Lote

1

1.1.

Código
Unid. de
Item do item Quant.
aquisição
no SIAD
01

1712675

35

metros

02

1712659

16

peças

03

1712667

04

peças

Descrição do item CATMAS
MANGUEIRA FLEXIVEL-MATÉRIA-PRIMA: BORRACHA
COM MALHA TRANÇADA DE AÇO; DIÂMETRO:
INTERNO 6,4MM (1/4 POLEGADA); PRESSÃO DE
TRABALHO: MÍNIMA DE 3100PSI
TERMINAL PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA - MATERIA
PRIMA: FERRO GALVANIZADO; DIMENSÕES: 7/16
POLEGADAS, UNF; TIPO: FÊMEA, GIRATÓRIO; ÂNGULO:
90 GRAUS
NIPLE - MATÉRIA-PRIMA: FERRO GALVANIZADO;
DIÂMETRO NOMINAL: 3/8 BSP X JIC 37 GRAUS 7/16
POL UNF; TIPO MACHO X MACHO

Especiﬁcação do objeto
Mangueira Hidráulica 6,4mm (1/4"),
acabamento externo em borracha preta, dupla
trança, pressão mínima de operação 3.100 psi
Terminais de ferro galvanizado para mangueira
hidráulica po fêmeas, giratórios, 90°, 7/16,
UNF.
Nipples de ferro galvanizado po macho 3/8"
BSP x macho 7/16 JIC 37°

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:
1.1.1.
Para compa bilidade mecânica, os terminais a que se referem ao item 02 e a mangueira hidráulica prevista no item
01, devem ser do mesmo fabricante.
1.1.2.
O concorrente vencedor do certame deverá vistoriar a Unidade Móvel na Rede Minas para deﬁnir a medida exata
de cada um dos oito pedaços que a mangueira hidráulica será seccionada bem como o ângulo que os terminais giratórios de 90°
deverão ser "crimpados".
1.1.3.
É condição indispensável e obrigatória a apresentação pelo fornecedor das especiﬁcações e caracterís cas
detalhadas dos produtos oferecidos, como marca, modelo, fabricante, período de garan a, período de validade, dentre outros.

2.

DOS LOTES:

2.1.

DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES:

A par da possibilidade de os itens do Lote 1 poderem ser licitados individualmente, compondo três lotes dis ntos, a necessidade
da absoluta compa bilidade mecânica entre eles impedem essa divisão, pois as caracterís cas mecânicas de construção dos terminais
são casadas com as caracterís cas mecânicas da mangueira (dimensões sicas dos diâmetros interno e externo desta mangueira e dos
terminais , deformação sob pressão para perfeita aderência da mangueira ao terminal de pressão, etc).
Entendemos que o mesmo raciocínio de compa bilidade mecânica deva também ser aplicado ao níple, visto que este será u lizado
para conexão hidráulica da válvula reguladora de vazão através dos terminais da mangueira a que se refere o item 2.
2.2.

DOS LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

Certame com par cipação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, visto que o valor total es mado do item de
contratação é inferior a R$ 80.000,00, conforme estabelecido art. 48, inciso I, da LC 123/2006 e art. 8º do Decreto Estadual nº
47.437/2018
3.

DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO:

O objeto da contratação tem por ﬁnalidade a o mização do sistema de nivelamento da Unidade Móvel - UM de
transmissão da Rede Minas, permi ndo que esta estacione, em super cies irregulares, faça seu patolamento e nivelamento em locais
de visada livre para o ponto de retransmissão. O patolamento e o perfeito nivelamento são condições essenciais para a subida do
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mastro telescópico até o seu comprimento máximo (15 metros), altura muitas vezes requerida para se obter visada livre para o ponto
de retransmissão.
3.1.

DA JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO

O quan ta vo de cada item que compõe o objeto da contratação, apresentado no item 1 deste Termo de Referência, foi
mensurado a par r de medidas sicas da trajetória dos elementos de mangueira através da carroceria do veículo de forma a alimentar
individualmente cada sapata de nivelamento considerando uma margem de segurança de dez por cento.
3.2.

DA JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Veriﬁcando a deﬁnição de bem comum disposta no § 1º art. 3º do Decreto nº. 44.786, de 18/04/2008, nota-se que o
objeto da aquisição pode ser considerado como comum, já que é possível deﬁnir obje vamente os seus padrões de desempenho e
qualidade por meio de especiﬁcações usuais pra cadas no mercado.
Referente ao valor es mado ob do em pesquisa de mercado, observa-se que está abaixo do limite de R$ 17.600,00.
Visto que o objeto conﬁgura-se como contratação única, de pequeno vulto, que não representa fracionamento, indica-se a realização
desta aquisição por meio de Cotação Eletrônica de Preços – COTEP, regulamentada nos termos do inciso II do art. 24 da Lei Federal
8.666/93, Decreto 46.095, de 29/12/2012 e Resolução SEPLAG nº106, de 14/12/2012.
O julgamento será pelo menor preço por lote e condição de par cipação exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte.
4.

DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:

4.1.
Não será permi da a par cipação de empresas reunidas em consórcio, devido à baixa complexidade do objeto a ser
adquirido, considerando que as empresas que atuam no mercado têm condições de fornecer os serviços de forma independente.
5.

DA AVALIAÇÃO DE CUSTOS:

Atendendo ao disposto no ar go 6º, inciso I, alínea “e”, do Decreto nº 44.786, de 18 de abril de 2008 e nos termos da Resolução
Conjunta SEPLAG/ CGE nº. 9447, de 15 de dezembro de 2015, procedeu-se consulta de mercado para veriﬁcação dos preços e
es ma va dos custos, conseguindo orçamentos elaborados dentro dos padrões de detalhamento necessários à aquisição. A par r
destes, consolidou-se o Mapa Compara vo de Preços anexo ao processo.
6.

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

6.1.
Após o encerramento da sessão de lances, o proponente classiﬁcado em 1º lugar deverá apresentar o Cer ﬁcado de
Registro Cadastral (CRC) emi do pela Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, contendo as
informações sobre os seguintes documentos:
a) documentação rela va à habilitação jurídica;
b) prova de inscrição Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
c) prova de regularidade perante o Ins tuto Nacional do Seguro Social – INSS;
d) prova de regularidade perante o Fundo de Garan a do Tempo de Serviço –
FGTS.
e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a jus ça do trabalho,
mediante a apresentação de Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas – CNDT –
nos termos do Título VIIA da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
f) prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do respec vo Estado onde está
instalada a pessoa jurídica;
g) prova de regularidade perante a Fazenda Estadual de Minas Gerais; e
h) prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, do respec vo município onde está instalada a pessoa jurídica,
na hipótese de contratação de prestação de serviços.
6.1.1.
Constando do CRC qualquer documento com o prazo de validade vencido, será assegurado ao fornecedor o direito
de encaminhar o referido documento via e-mail.
6.2.
Documento de iden ﬁcação, com foto, do representante do fornecedor responsável pelas assinaturas das propostas
comerciais e do contrato ou instrumento equivalente.
6.3.

Não serão exigidos atestados de comprovação de qualiﬁcação técnica.

7.

DOS CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:

7.1.
O critério de julgamento e aceitação das propostas será o de MENOR PREÇO GLOBAL OFERTADO PARA O LOTE ÚNICO,
apurado de acordo com as especiﬁcações deste documento.
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7.2.

Da amostra: Não serão exigidas amostras.

8.

DA EXECUÇÃO DO OBJETO:

8.1.

Prazo de Entrega:
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8.1.1.
Até 15 (quinze) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de
Fornecimento ou documento equivalente.
Do Local e Horário de Entrega:

8.2.

8.2.1.
Os materiais deverão ser entregues mediante agendamento prévio com a Comissão de Recebimento de Materiais (31) 3254-3432/3413, no horário de 10:00 às 12:00 e 14:00 às 16:00 horas, e no seguinte endereço:
Fundação TV Minas Cultural e Educa va
A/C: Gerência de Logís ca/Materiais de Consumo
Centro de Cultura Presidente Itamar Franco,
Rua Tenente Brito Melo, 1090, Edi cio Rádio Inconﬁdência e Rede Minas, 2º andar,
Barro Preto, Belo Horizonte/MG - CEP: 30180-074

Condições de recebimento:

8.3.
8.3.1.

Os produtos serão recebidos:
8.3.1.1.
Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior veriﬁcação da conformidade do material com a
especiﬁcação, oportunidade em que se observarão apenas as informações constantes da fatura e das embalagens, em
confronto com a respec va nota de empenho;
8.3.1.2.
Deﬁni vamente, após a veriﬁcação da qualidade e quan dade do material e consequente aceitação, que
deverá acontecer em até 2 (dois) dias úteis, contados a par r do recebimento provisório.

8.3.2.

O descarregamento do produto ﬁcará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão-de-obra necessária.

8.3.3.
O recebimento/aprovação do(s) produto(s) pela [Fundação TV Minas] não exclui a responsabilidade civil do
fornecedor por vícios de quan dade ou qualidade do(s) produto(s) 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.
DO PAGAMENTO:

9.

9.1.
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 30 (trinta) dias corridos, 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.
9.1.1.

O fornecedor deverá emi r os seguintes documentos ﬁscais, com os seguintes dados:

Dados da CONTRATANTE:
Nome: FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
Endereço: Centro de Cultura Presidente Itamar Franco - Edi cio Rádio Inconﬁdência e Rede Minas, na Rua Tenente Brito Melo, 1090, Barro
Preto - Belo Horizonte/MG - CEP: 30180-074
CNPJ: 21.229.281/0001-29

Dados da CONTRATADA
Banco:
Agência:
Número da conta

9.1.2.

A(s) nota(s) ﬁscal(is)/fatura(s) deverá(ão) ser enviada(s) diretamente para a Gerência de Logís ca.

9.1.3.

Forma de pagamento: Integral.

9.1.4.
Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE, após a execução de cada parcela do
objeto, a respec va nota ﬁscal/fatura, acompanhada do relatório da execução do objeto do período a que o pagamento se referir,
bem como, demais documentos necessários para a efe va comprovação da execução do objeto, se houver.
9.1.5.
A Administração receberá o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) juntamente com o objeto e
deverá realizar a veriﬁcação da validade da assinatura digital e a auten cidade do arquivo digital da NF-e (o des natário tem à
disposição o aplica vo “visualizador”, desenvolvido pela Receita Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de Uso da NF-e,
mediante consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da NF-e.
9.1.6.

O pagamento da Nota Fiscal ﬁca vinculado à prévia conferência pelo ﬁscal.

9.1.7.
As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e o prazo para o pagamento
passará a correr a par r da data da reapresentação do documento considerado válido pela CONTRATANTE.
9.1.8.
Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o valor devido será atualizado
ﬁnanceiramente, entre as datas do vencimento e do efe vo pagamento, de acordo com a variação do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC.
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A CONTRATADA deve garan r a manutenção dos requisitos de habilitação previstos no Termo de Referência.

9.3.
Eventuais situações de irregularidades ﬁscal ou trabalhista da CONTRATADA não impedem o pagamento, se o objeto
ver sido executado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa
e rescisão contratual.
9.4.
Informações complementares e orientações operacionais a respeito do faturamento eletrônico serão fornecidas pela
Central de Atendimento aos Fornecedores por meio do e-mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br
DO CONTRATO:

10.

10.1.
Encerrada a Cotação Eletrônica, o representante legal do licitante declarado vencedor será convocado para ﬁrmar o
termo de contrato, aceitar ou re rar o instrumento equivalente, de acordo com o art. 62 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993.
10.1.1.
Dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação, que se dará através email, o instrumento de contratação, e demais atos ﬁrmados com a Administração, deverá ser assinado de maneira eletrônica, por
intermédio do Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Estado de Minas Gerais - SEI/MG.
10.1.1.1.
Para a assinatura eletrônica, caso ainda não possua cadastro, o(s) licitante(s) interessado(s) deverá (ão)
acessar o Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Estado de Minas Gerais - SEI/MG, por meio do
link www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno, e clicar em "Clique aqui se você ainda não está cadastrado".
10.1.1.2.

Dúvidas com relação ao cadastro no SEI podem ser encaminhadas para o e-mail [Inserir e-mail].

10.1.1.3.
A realização do cadastro como Usuário Externo no SEI/MG importará na aceitação de todos os termos e
condições que regem o processo eletrônico, conforme Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017, e demais normas
aplicáveis, admi ndo como válida a assinatura eletrônica na modalidade cadastrada (login/senha), tendo como
consequência a responsabilidade pelo uso indevido das ações efetuadas e das informações prestadas, as quais serão
passíveis de apuração civil, penal e administra va.
10.1.2.
Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para ﬁrmar o termo de contrato, aceitar ou re rar o instrumento
equivalente decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente
fundamentada.
10.1.3.
O proponente vencedor deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação para ﬁrmar o termo de
contrato, aceitar ou re rar o instrumento equivalente.
10.1.4.
Caso o proponente vencedor não apresente situação regular no momento de assinar o termo de contrato, aceitar
ou re rar o instrumento equivalente ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os fornecedores remanescentes, observada a
ordem de classiﬁcação.
DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA:

11.

11.1.
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.
11.2.
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.
11.3.
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.
11.4.
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 Edital, seus anexos e da proposta da CONTRATADA.
11.5.
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.
11.5.1.

Caberá ao gestor os controles administra vos/ﬁnanceiros necessários ao pleno cumprimento do contrato.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

12.

12.1.
A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária do orçamento em vigor, aprovado pela
Lei Orçamentária Anual Lei nº 23.290, de 09/01/2019: 2211.13.722.138.4038.0001.3390.3021.0.10.1
13.

DAS GARANTIAS:

13.1.

Garan a de execução:

13.1.1.
13.2.

Não será exigida garan a de execução para este objeto.
Garan a do produto/serviço: fabricante, garan a legal ou garan a convencional

13.2.1.
Garan a legal estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) de 30 dias, para produtos não-duráveis, e
90 dias, para produtos duráveis, a par r da data de recebimento do produto,sem prejuízo de outra garan a complementar
fornecida pelo licitante/fabricante em sua proposta comercial.
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7260625&infra_…

4/6

12/07/2019

SEI/GOVMG - 6107954 - PADRÃO - Termo de Referência de Bem

14.

DA SUBCONTRATAÇÃO:

14.1.

É vedado subcontratar partes ou totalidade do objeto desta contratação.

15.

DAS OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES

15.1.

Da Contratada:
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15.1.1.
Fornecer os produtos nas quan dades, prazos e condições pactuadas, de acordo com as exigências constantes
neste documento.
15.1.2.

Emi r faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE para ateste e pagamento.

15.1.3.

Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução do objeto contratado.

15.1.4.
Reparar, remover, refazer ou subs tuir, às suas expensas, no todo ou em parte, os itens em que se veriﬁcarem
defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.
15.1.5.
Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar desfazer ou refazer qualquer serviço/produto que
não esteja de acordo com as normas e especiﬁcações técnicas recomendadas neste documento.
15.1.6.
Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais, responsabilizando-se pelo transporte,
acondicionamento e descarregamento dos materiais.
15.1.7.
Responsabilizar-se pela garan a dos materiais empregados nos itens solicitados, dentro dos padrões adequados de
qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor e na forma exigida neste termo de
referência.
15.1.8.
Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, ﬁscais e comerciais resultantes da execução do
objeto deste Termo de Referência.
15.1.9.
Não transferir para o CONTRATANTE a responsabilidade pelo pagamento dos encargos estabelecidos no item
anterior, quando houver inadimplência da CONTRATADA, nem onerar o objeto deste Termo de Referência.
15.1.10.
Manter, durante toda a execução do objeto, em compa bilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na licitação.
15.1.11.

Manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do objeto contratado.

15.1.12.
Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou aos seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do objeto;
Da Contratante:

15.2.

15.2.1.
Acompanhar e ﬁscalizar os serviços, atestar nas notas ﬁscais/faturas o efe vo fornecimento do objeto deste Termo
de Referência.
15.2.2.
Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se es verem em desacordo com a especiﬁcação e da proposta de
preços da CONTRATADA.
15.2.3.

Comunicar a CONTRATADA todas as irregularidades observadas durante o recebimento dos itens solicitados.

15.2.4.

No ﬁcar a CONTRATADA no caso de irregularidades encontradas na entrega dos itens solicitados.

15.2.5.
Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a subs tuição dos materiais/serviços em que se veriﬁcarem vícios,
defeitos ou incorreções.
15.2.6.

Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a no ﬁcação, para a CONTRATADA regularizar as falhas observadas.

15.2.7.

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

15.2.8.

Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.

15.2.9.
Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e previdenciários através dos documentos
per nentes.
15.2.10.

Disponibilizar local adequado para a realização do serviço.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.

16.1.
A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e no
Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, ﬁcará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
16.1.1.

advertência por escrito;

16.1.2.

multa de até:

16.1.2.1.

0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do objeto não executado;

16.1.2.2.
20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento após ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no
caso de não entrega do objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é des nado,
ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especiﬁcações contratadas ;
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16.1.2.3.
2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento das demais obrigações
contratuais ou norma da legislação per nente.
16.1.3.
Suspensão do direito de par cipar de licitações e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de
até 2 (dois) anos;
16.1.4.
2002;

Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, nos termos do art. 7º da lei 10.520, de

16.1.5.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

16.2.
16.1.5.

A sanção de multa poderá ser aplicada cumula vamente às demais sanções previstas nos itens 16.1.1, 16.1.3, 16.1.4,

16.3.
A multa será descontada da garan a do contrato, quando houver, e/ou de pagamentos eventualmente devidos pelo
INFRATOR e/ou cobrada administra va e/ou judicialmente.
16.4.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra vo incidental apensado ao
processo licitatório ou ao processo de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei 8.666,
de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 2002.
16.5.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o
caráter educa vo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
16.5.1.
Não serão aplicadas sanções administra vas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse
público, devidamente comprovados.
16.6.
A aplicação de sanções administra vas não reduz nem isenta a obrigação da CONTRATADA de indenizar integralmente
eventuais danos causados a Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administra vo sancionatório.
16.7.
As sanções relacionadas nos itens 16.1.3, 16.1.4 e 16.1.5 serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP.
16.8.
As sanções de suspensão do direito de par cipar em licitações e impedimento de licitar e contratar com a Administração
Pública poderão ser também aplicadas àqueles que:
16.8.1.

Retardarem a execução do objeto;

16.8.2.

Comportar-se de modo inidôneo;

16.8.2.1.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de par cipação,
quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após
o encerramento da fase de lances.
16.8.3.

Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude ﬁscal.

16.9.
Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá ca de infração administra va piﬁcada pela
Lei Federal nº 12.846, de 2013, e pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração pública nacional ou
estrangeira, cópias do processo administra vo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser reme das à
Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de inves gação
preliminar ou Processo Administra vo de Responsabilização – PAR.
Referência: Processo nº 2210.01.0000259/2019-06
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FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
Coordenação de Compras e Contratos
Versão v.04.04.2019.

ANEXOS

ANEXO I - AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
1. DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO FORNECEDOR
A CONTRATADA estará sujeita à avaliação de seu desempenho na execução do objeto quanto aos critérios
de prazo, quan dade, qualidade e documentação, nos termos da Resolução SEPLAG nº 13/2014.
1.1. Critério Prazo
O critério Prazo avalia o cumprimento das datas previamente deﬁnidas na autorização de fornecimento e
respec vos agendamentos para a entrega do(s) objeto(s) e possui a pontuação assim distribuída, de
acordo com o desempenho da CONTRATADA:
a) 30 (trinta) pontos, se a entrega for realizada na data agendada e conforme prazo previsto na
autorização de fornecimento;
b) 28 (vinte e oito) pontos, se a entrega for realizada em desacordo com a data agendada, mas ainda
conforme prazo previsto na autorização de fornecimento;
c) 22 (vinte e dois) pontos, se a entrega for realizada com atraso de até 15 (quinze) dias, contados a
par r do término do prazo previsto na autorização de fornecimento;
d) 10 (dez) pontos, se a entrega for realizada com atraso de 16 (dezesseis) a 30 (trinta) dias,
contados a par r do término do prazo previsto na autorização de fornecimento; ou
e) 0 (zero) ponto, se a entrega for realizada com atraso superior a 30 (trinta) dias, contados a par r
do término do prazo previsto na autorização de fornecimento.
I- Na hipótese de reagendamento da data da entrega por solicitação da CONTRATADA, esta será pontuada
com a totalidade dos pontos, caso o reagendamento ocorra antes da data anteriormente agendada e a
entrega seja realizada:
a) conforme nova data agendada; e
b) dentro do prazo limite previsto na autorização de fornecimento.
II - Na hipótese do não cumprimento da data agendada e/ou o prazo limite previsto na autorização de
fornecimento, por caso fortuito ou força maior, a CONTRATADA poderá apresentar jus ﬁca va para o
atraso na entrega, que será analisada pelo responsável pelo recebimento, podendo ser aceita ou não.
III - Na hipótese de a jus ﬁca va mencionada no inciso anterior ser aceita pelo responsável pelo
recebimento, a CONTRATADA será pontuada com a totalidade dos pontos.
IV – O reagendamento da entrega após o prazo máximo de entrega deﬁnido na autorização de
fornecimento não afasta a sujeição da CONTRATADA à aplicação de multa sobre o valor considerado em
atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento.
V – Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a CONTRATANTE reduzirá a termo os fatos
ocorridos para aplicação de sanções.
1.2. Critério Quan dade
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O critério Quan dade avalia o cumprimento da entrega do(s) objeto(s) rela vamente à quan dade
deﬁnida na autorização de fornecimento e possui a pontuação assim distribuída de acordo com o
desempenho da CONTRATADA:
a) 30 (trinta) pontos, se a quan dade recebida for igual à quan dade solicitada;
b) 28 (vinte e oito) pontos, se a quan dade recebida for maior que a quan dade solicitada;
c) 22 (vinte e dois) pontos, se a quan dade recebida for maior ou igual a 75% (setenta e cinco por
cento) e menor que 100% (cem por cento) da quan dade solicitada;
d) 10 (dez) pontos, se a quan dade recebida for maior ou igual a 50% (cinquenta por cento) e menor
que 75% (setenta e cinco por cento) da quan dade solicitada; ou
e) 0 (zero) ponto, se a quan dade recebida for inferior a 50% (cinquenta por cento) da quan dade
solicitada.
I – A CONTRATADA é obrigada a entregar o quan ta vo total solicitado, devendo ser aceito quan ta vo
menor apenas em hipóteses excepcionais, devidamente jus ﬁcadas e em função do atendimento ao
interesse público.
II – A aceitação de quan ta vo menor que o estabelecido em autorização de fornecimento não afasta a
sujeição da CONTRATADA à aplicação de sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento.
III – Se houver recusa do recebimento em virtude de desconformidade entre o quan ta vo de materiais
entregues e a quan dade estabelecida na Autorização de Fornecimento (AF), essa será registrada em
eventual entrega posterior, referente à mesma autorização de fornecimento, na qual o fornecedor terá
prejuízo em sua nota.
IV - Na hipótese do não cumprimento do quan ta vo previsto na autorização de fornecimento, por caso
fortuito ou força maior, a CONTRATADA poderá apresentar jus ﬁca va para o atraso na entrega, que será
analisada pelo responsável pelo recebimento, podendo ser aceita ou não.
V - Na hipótese de a jus ﬁca va mencionada no inciso anterior ser aceita pelo responsável pelo
recebimento, a CONTRATADA será pontuada com a totalidade dos pontos.
1.3. Critério Qualidade
O critério Qualidade avalia o cumprimento da entrega do(s) objeto(s) rela vamente às exigências de
especiﬁcação técnica, e possui a pontuação assim distribuída de acordo com o desempenho da
CONTRATADA:
a) 30 (trinta) pontos, se a qualidade for aprovada;
b) 22,5 (vinte e dois vírgula cinco) pontos, se a qualidade for aprovada com ressalva de baixa
cri cidade; ou
c) 10 (dez) pontos, se a qualidade for aprovada com ressalva de alta cri cidade.
d) 0 (zero) pontos, se houver desconformidade total entre os materiais recebidos e a especiﬁcação
técnica exigida.
I - As ressalvas referidas nas alíneas “b” e “c” deste subitem 1.3 não deverão comprometer a qualidade
exigida nem a u lidade do material.
II – Se houver recusa do recebimento em virtude de desconformidade entre os materiais recebidos e a
especiﬁcação técnica exigida, esta será registrada em eventual entrega posterior, referente à mesma
autorização de fornecimento.
III – Na hipótese do inciso anterior, a CONTRATADA receberá a pontuação 0 (zero) nesse critério.
O critério Qualidade avalia o cumprimento da entrega do(s) objeto(s) rela vamente às exigências de
especiﬁcação técnica e embalagem de material, aos quais serão atribuídas pontos de acordo com o
desempenho da CONTRATADA.
I – O subcritério “Embalagem” avalia as condições da embalagem do material e possui a pontuação assim
distribuída de acordo com o desempenho da CONTRATADA:
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7274514&infra_…

2/5

12/07/2019

SEI/GOVMG - 6119981 - PADRÃO - Avaliação de Fornecedores

9 / 11

a) 10 (dez) pontos, se a embalagem for aprovada; ou
b) 5 (cinco) pontos, se a embalagem for aprovada com ressalva.
II – Se houver recusa do recebimento em virtude de embalagem inadequada do material, esta será
registrada em eventual entrega posterior, referente à mesma autorização de fornecimento.
III – Na hipótese do inciso anterior, a CONTRATADA receberá a pontuação 0 (zero) no subcritério
“Embalagem”.
IV - O subcritério “Especiﬁcação técnica” avalia a conformidade entre os materiais recebidos e a
especiﬁcação técnica exigida, possui a pontuação assim distribuída de acordo com o desempenho da
CONTRATADA:
a) 20 (vinte) pontos, se a qualidade for aprovada;
b) 15 (quinze) pontos, se a qualidade for aprovada com ressalva de baixa cri cidade; ou
c) 6,6 (seis vírgula seis) pontos, se a qualidade for aprovada com ressalva de alta cri cidade.
V – Se houver recusa do recebimento em virtude de desconformidade entre os materiais recebidos e a
especiﬁcação técnica exigida, esta será registrada em eventual entrega posterior, referente à mesma
autorização de fornecimento.
VI – Na hipótese do inciso anterior, a CONTRATADA receberá a pontuação 0 (zero) no subcritério
“Especiﬁcação técnica”.
VII – A ressalva referida na alínea “b” do inciso I e nas alíneas “b” e “c” do inciso IV deste subitem 1.3 não
deverão comprometer a qualidade exigida nem a u lidade do material.
1.4. Critério Documentação
O critério Documentação avalia o cumprimento da entrega do(s) objeto(s) rela vamente à regularidade
da Nota Fiscal, e possui a pontuação assim distribuída de acordo com o desempenho da CONTRATADA:
a) 10 (dez) pontos, se a Nota Fiscal ver a sua validade atestada;
b) 0 (zero) ponto, se a Nota Fiscal apresentar irregularidade(s) que impeçam o ateste de sua
validade.
I - Para atestar a validade da Nota Fiscal, deverá ser veriﬁcada a conformidade dos seguintes itens:
a) Dados do órgão/en dade que realizou a compra;
b) Valores unitários e totais;
c) Descrição do produto em conformidade com o item de material solicitado e com o material
entregue;
d) Quan dade constante na nota em conformidade com a quan dade solicitada;
e) Inexistência de rasuras; e
f) Outros elementos solicitados pelo órgão ou en dade no instrumento convocatório.
O critério Documentação avalia o cumprimento da entrega do(s) objeto(s) rela vamente à regularidade
da Nota Fiscal e dos documentos adicionais apresentados, aos quais serão atribuídas pontos de acordo
com o desempenho da CONTRATADA.
I - O subcritério “Nota Fiscal” avalia a regularidade da Nota Fiscal e possui a pontuação assim distribuída
de acordo com o desempenho da CONTRATADA:
a) 5 (cinco) pontos, se a Nota Fiscal ver a sua validade atestada;
b) 0 (zero) ponto, se a Nota Fiscal apresentar irregularidade(s) que impeça(m) o ateste de sua
validade.
II - Para atestar a validade da Nota Fiscal, deverá ser veriﬁcada a conformidade dos seguintes itens:
a) Dados do órgão/en dade que realizou a compra;
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b) Valores unitários e totais;
c) Descrição do produto em conformidade com o item de material solicitado e com o material
entregue;
d) Quan dade constante na nota em conformidade com a quan dade solicitada;
e) Inexistência de rasuras; e
f) Outros elementos solicitados pelo órgão ou en dade no instrumento convocatório.
III - O subcritério “Documentos Adicionais” avalia a regularidade e conformidade dos documentos
especíﬁcos rela vos ao material(is) entregue(s) com a legislação aplicável e possui a pontuação assim
distribuída de acordo com o desempenho da CONTRATADA:
a) 5 (cinco) pontos, se a documentação adicional es ver em conformidade com a legislação aplicável
ao objeto; ou
b) 0 (zero) ponto, se a documentação adicional apresentar inconformidades.
2. DO INDICADOR DE DESEMPENHO DO FORNECEDOR
Os registros de desempenho da CONTRATADA conforme os critérios do item 1 deste Anexo I, serão a base
para o cálculo do seu respec vo indicador de desempenho.
I - O indicador de desempenho da CONTRATADA poderá ser apresentado nas seguintes formas:
a) Indicador de Desempenho do Fornecedor por Entrega (IDF-E): será calculado para um
determinado item da autorização de fornecimento, a par r da soma das pontuações atribuídas em
cada critério de avaliação;
b) Indicador de Desempenho do Fornecedor por Autorização de Fornecimento (IDF-AF): será
calculado a par r da média aritmé ca simples dos IDF-E, no âmbito de uma mesma autorização de
fornecimento;
c) Indicador de Desempenho do Fornecedor por Contratação (IDF-C): será calculado a par r da
média aritmé ca simples dos IDF-AF, no âmbito desta contratação.
3. DAS AÇÕES QUE PODERÃO SER TOMADAS EM RELAÇÃO AO DESEMPENHO DA CONTRATADA
I - Conforme resultado ob do no Indicador de Desempenho do Fornecedor por Contratação (IDF-C), a
CONTRATADA obterá os seguintes conceitos:
a) “A”, se o seu aproveitamento for maior que 90% (noventa por cento);
b) “B”, se o seu aproveitamento for maior que 70% (setenta por cento) e menor ou igual a 90%
(noventa por cento); ou
c) “C”, se o seu aproveitamento for menor ou igual a 70% (setenta por cento).
II - A CONTRATANTE poderá adotar as seguintes ações, conforme o conceito ob do pela CONTRATADA no
Indicador de Desempenho do Fornecedor por Contratação (IDF-C), nos termos do inciso anterior:
a) Conceito “A”: avaliar a possibilidade de gerar atestado de capacidade técnica;
b) Conceito “B”: no ﬁcar a CONTRATADA para correção da(s) falta(s) e/ou realizar reuniões com a
CONTRATADA para analisar as causas do baixo desempenho, bem como solicitar que a CONTRATADA
elabore proposta de plano de ação corre vo para validação da CONTRATANTE; e
c) Conceito “C”: além das medidas previstas no conceito “B”, avaliar a possibilidade de abertura de
processo administra vo puni vo para aplicação das sanções dispostas no item 16 do Termo de
Referência.
III - A CONTRATANTE poderá adotar as ações previstas na alínea “b” do inciso anterior caso a
CONTRATADA obtenha pontuação igual ou abaixo de 90% (noventa por cento) em 1 (uma) avaliação
referente ao índice de desempenho do fornecedor por entrega (IDF-E).
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IV - A CONTRATANTE poderá adotar as ações previstas na alínea “c” do inciso II deste item 3 caso a
CONTRATADA obtenha pontuação igual ou abaixo de 90% (noventa por cento) em 2 (duas) avaliações,
consecu vas ou não, referentes ao índice de desempenho do fornecedor por entrega (IDF-E).
V - O disposto neste Anexo I não exclui a no ﬁcação ou a aplicação de sanções administra vas à
CONTRATADA nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Estadual nº 13.994/2001 e
Decreto Estadual nº 45.902/2012, bem como as dispostas no item 16 do Termo de Referência.
Referência: Processo nº 2210.01.0000259/2019-06
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