
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa

Subsecretaria de Planejamento e Gestão

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1 - DO OBJETO:
 

1.1 Constitui objeto deste termo, a aquisição de Materiais para Copa (Café e Açúcar, Adoçante e Copos Descartavéis) com demanda parcelada, para repor e suprir as necessidades
administrativas do Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.
 
1.2. Conforme Resolução SEPLAG nº 429/2011 o objeto deste Termo de Referência pode ser considerado como Bem Comum.
 
2 – DA JUSTIFICATIVA:
 
2.1. É sabido que a despesa que se pretende firmar contribui de forma inequívoca para o incremento da qualidade das condições no ambiente de trabalho. Há que se considerar os benefícios
comprovados cientificamente no consumo regular e moderado de café, tais como: aceleração do metabolismo, fortalecimento da memória, benefícios ao coração, melhoria no humor, alívio
do estresse, aumento do desempenho no tempo de reação e ampliação do raciocínio. Acredita-se desta forma, estar suportando a constante busca na melhoria dos resultados finais da
prestação dos serviços nesta Secretaria.
2.2. O quantitativo do material a ser adquirido, será estimado, de acordo com o consumo diário atual da SECEC e do exercício anterior, para atender as necessidades da SECEC por um
período de 12 (doze) meses.
 
3 – OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:
 
3.1. Esta Aquisição tem por objetivo a reposição do estoque do Almoxarifado por um período de 12 meses. Sendo necessário a contratação de empresa especializada em fornecimento de
materiais para copa (café, açúcar, adoçante e copos descartavéis), com a entregas sendo feitas com demanda parcelada, para o abastecimento dos diversos setores da SECEC.
 
4 – OBJETO DA CONTRATAÇÃO:
 
4.1. Constitui objeto do presente termo, a aquisição de Café, Açúcar, Adoçante e Copos Descartavéis com demanda parcelada, para atender os diversos setores da SECEC.
4.2. Detalhamento do Objeto
4.2.1. Tipo de Bem
• Consumo
4.2.2. Tipo de entrega
• Sob Demanda parcelada
4.2.3. Será necessário a amostra?
• Sim
4.2.4. Forma de aquisição
• Por Item, através de processo licitatório
 
5 – DOS PRODUTOS E SUAS CARACTERÍSTICAS:

 

ITEM ID DO ITEM  MATERIAL (Especificação Técnica)  UNIDADE  QUANTIDADE
1 Café a vácuo

ID: 131538
Código do Item: 8955.002.0036 

 
Café,tipo: po (torrado moido),

empacotamento: a vacuo, ponto torra:
forte, grau moagem (preparo): fina-filtro,

fornecimento: pacote 500 gramas 
 
 

Tipo: tipo exportação;
 

Espécie: 100% arábica; Bebida: Dura, não
admitindo-se Rio e Rio Zona;

 
Embalagem: tipo vácuo puro ou

valvulada, em pacotes de 500 gramas;
 
 

Validade e data de fabricação: validade
mínima de 12 (doze) meses a contar da

data de entrega, devendo constar na
embalagem a data de fabricação e

validade;
 

Características físicas: grãos torrados e
moídos com ponto de torra variando entre

50 e 65 pontos de Disco Agstron, ou
equivalente;

 
Características químicas: (exigida para

cada g/100g) Umidade em 5% no máximo,
resíduo mineral fixo, insolúvel em ácido

clorídrico a 10% v/v em 1,0% no máximo,
cafeína em 0,7% no mínimo, extrato

Pacote 500 gramas 1.920 Pacotes



aquoso em 25% no mínimo, extrato etéreo
em 8% no mínimo;

 
Características organolépticas: aroma
característico, marcante e intenso; acidez

baixa à alta; amargor típico; sabor
característico, equilibrado e limpo, livres

de sabores estranhos: de fermentado,
mofado e de terra; nenhuma adstringência;

 
Qualidade global: maior que 6,0 pontos
da escala sensorial, de bom a excelente;

 
Blend: a composição do produto não

poderá apresentar grãos pretos, verdes e
fermentados (PVA);

 
Selo de Pureza ABIC

 

2
 Açúcar 

ID:135525
Código do Item: 8925.001.0014

 

 
Açucar,tipo: refinado, fornecimento:

pacote de 1 kg 
 

Embalagem - hermética e com 1.000
gramas, em filme polietileno leitoso;

Aspecto - doce, grão solúvel em água, tipo
refinado, de primeira qualidade;

 
Validade e data de fabricação - mínima
de 11 meses, a contar da data de entrega,
devendo constar na embalagem a data de

fabricação e validade;
 

Características físico-químicas e
organolépticas - que atendam ao padrão
mínimo de qualidade estabelecido pela

Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Pacote 1KG 1.440 KGs

3
Adoçante
ID: 57901

Código do Item: 8925.002.0010
 

Adoçante dietético líquido, com
edulcorantes artificiais, sacarina sódica e

ciclamato de sódio com bico
dosador. forma fornecimento: 200ml;
validade mínima: 12 (doze) meses, a

partir da entrega do material.

Frasco 300 frascos

4
Copo Descartável 200 ml

ID: 151805
Código do Item: 7350.066.0002

Copo descartável padrao,material:
poliestireno, cor: branca / incolor, tampa:
sem, capacidade: 180 ~ 250 ml, norma:

selo compulsorio inmetro - portaria nº 453
de 01/12/2010, forma fornecimento: caixa

com 2500 unidades

Caixa 85 caixas

 
 
6 – FORMA DA CONTRATAÇÃO

 

6.1. O registro do acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, previstas neste Termo de Referência, será formulado através de contrato, visto
que, o objeto licitado prevê obrigações posteriores à execução. 
 
7 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

 

7.1. A CONTRATADA terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis a partir do envio da requisição com Nota de Empenho para fornecimento das quantidades que serão requisitadas por demanda.

 

8 – DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS
 
8.1. Será exigido do primeiro colocado, a apresentação de uma AMOSTRA de cada item licitado.
8.2. As amostras deverão ser encaminhadas para a Coordenadoria de Logística e Patrimônio no prazo máximo de 05 (dias) corridos contados a partir da sua convocação.
8.3. A apresentação da amostra dos produtos licitados, tem por objetivo a verificação de sua compatibilidade com as especificações do objeto desta licitação.
8.4. Deverá ser observada a descrição de cada item constante deste termo.
8.5. Os produtos apresentados como amostra poderão ser abertos, desmontados, instalados, consumidos, conectados a equipamentos e submetidos aos testes necessários para aferição.
8.6. Será rejeitada a amostra que for entregue fora do prazo e em desacordo com estabelecido no Termo de Referência, apresentar problemas de funcionamento ou desempenho durante a
análise técnica, ou apresentar divergência em relação às especificações técnicas do Termo de Referência.
8.7. Quando a amostra for rejeitada o proponente terá 5 (cinco) dias corridos, contados a partir da comunicação do setor demandante para a apresentação de nova amostra.
8.8. Quando a amostra apresentada for de qualidade superior em relação às especificações constantes do edital, poderá o órgão aceitá-la, desde que a licitante apresente declaração de que
entregará os produtos de acordo com o padrão de qualidade da amostra apresentada.
8.9. O licitante vencedor, cuja amostra for aprovada, NÃO poderá contabilizá-la para efeito de entrega futura, as amostras aprovadas ficarão retidas para confronto com os materiais, até o
fim do contrato.
8.10. Do Café:
8.10.1. O licitante arrematante deverá apresentar, obrigatoriamente, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da comunicação pelo Pregoeiro, LAUDO TÉCNICO das
análises físico-química, microbiológica e sensorial do produto ofertado.
8.10.2. Laudo de avaliação do café emitido por laboratório especializado, com nota de qualidade global mínima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na escala sensorial do café e laudo de análise
de microscopia do café, com tolerância de no máximo 1% de impureza.
8.10.3. O LAUDO TÉCNICO será analisado pela Coordenadoria de Logística e Patrimônio (COLP).
 
9 – PRAZO DE VIGÊNCIA:
 



9.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro/DOERJ,
mesmo quando a entrega for do tipo ÚNICA.
 
10 – PAGAMENTO:
 
10.1.Os pagamentos serão efetuados de acordo com o material entregue, após conferência e recebimento dos itens, obrigatoriamente por meio de crédito em conta corrente da instituição
financeira contratada pelo Estado, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário, que ocorrerá previamente a assinatura do contrato.
10.2. No caso de o LICITANTE vencedor estar estabelecido em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Estado ou caso verificada pela SECEC a
impossibilidade de o LICITANTE, em razão da negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento
poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela
futura CONTRATADA. O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do adimplemento.
10.3. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo (s) agente (s) competente (s).
10.4. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da
respectiva reapresentação.
10.5. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível ao adjudicatário, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo INPC e
juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido no edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die.
 
11 – DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO ÓRGÃO OU ENTIDADE:
 
11.1. Número da Natureza da Despesa: 3390.30.20
Fonte de Recurso: 100
Programa de trabalho: 13.122.0002.20216
 
12 – DA GARANTIA CONTRATUAL:
 
12.1 Exigir-se-á do licitante vencedor, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data da assinatura do contrato, uma garantia, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º,
art. 56 da Lei n.º 8.666/93, da ordem de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser restituída após sua execução satisfatória.
 
12.1.1 A garantia, qualquer que seja a modalidade apresentada pelo vencedor do certame, deverá contemplar a cobertura para os seguintes eventos: a) prejuízos advindos do não
cumprimento do contrato; b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada; c) prejuízos diretos causados à contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do
contrato; d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela contratada. 16.2 A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação. 16.3 Caso
o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, a garantia deverá ser complementada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que seja mantido o
percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato. 15.4 Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 72
(setenta e duas) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.
 
 
13 – DA ENTREGA DOS BENS CONTRATADOS: 
 
13.1. Os produtos deste termo deverão ser entregues nas quantidades demandadas oficialmente pela Coordenadoria de Logística e Patrimônio, conforme necessidade da administração, no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis do envio da requisição, sem qualquer despesa adicional para a SECEC.
13.2. Os produtos serão recebidos por um servidor responsável pelo Almoxarifado, ou pela Comissão de Recebimento de Material, visando, em ambos os casos, a verificação da
conformidade daqueles com as especificações e quantidades estipuladas no Edital de Licitação e seus anexos.
13.3. Caso a qualidade do produto seja considerada insatisfatória ou não atenda as especificações deste Termo de Referência, lavrar-se-á um Termo de Recusa e Devolução, no qual se
consignarão as desconformidades com as especificações
13.4. Nesta hipótese, os Bens em desacordo com o descrito, ou em desacordo com as amostras, serão refugados e a ADJUDICADA, deverá recolher e substituir esses itens no prazo de até 5
(cinco) dias, quando se realizarão novamente as verificações de adequação e conformidade do material.
13.5. Caberá à Contratada sanar as irregularidades apontadas no recebimento, submetendo a etapa impugnada a nova verificação, ficando sobrestado o pagamento até a execução das
correções necessárias, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
13.6. Caso a substituição não ocorra no prazo estabelecido anteriormente, ou caso o novo lote também seja rejeitado, estará a Contratada incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação
das sanções previstas.
13.7. Os custos da substituição de lote rejeitado correrão exclusivamente às expensas da Contratada.
13.8. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização
deles.
13.9. Os Produtos deverão conter na sua embalagem a marca, procedência e o prazo de validade, se for o caso.
13.10. Os gêneros fornecidos, bem como as notas fiscais pertinentes, deverão ser entregues no setor COLP/Almoxarifado, conforme endereço abaixo:
13.10.1. SECEC: Localizado à Av. Presidente Vargas, 1261 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ – Horário: 10:00 às 18:00.
 
14 -  DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO / DEFINITIVO:
 
14.1. Os materiais serão recebidos provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da sua conformidade com a especificação.
14.2. Os materiais poderão ser rejeitados quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser substituído pela empresa no prazo de até 5 (cinco)
dias, a contar da notificação, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
14.3. O recebimento definitivo será feito após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais e consequente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento
provisório.
14.4 O recebimento definitivo não exime a ADJUDICADA de sua responsabilidade, na forma da lei, pela qualidade e correção dos gêneros adquiridos.
 
 
15 –  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
 
15.1. Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução deste contrato;
15.2. Designar gestor e comissão para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e responsabilizar-se pelo atesto das faturas;
15.3. Efetuar os pagamentos nos prazos e forma indicados no contrato.
15.4. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;
15.5. Fornecer à CONTRATADA, documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do objeto;



15.6. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares contratuais cabíveis;
15.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições na prestação de serviços, fixando prazo para sua correção;
15.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
15.9. Receber provisória e definitivamente o objeto deste Termo.
15.10. Designar servidores para acompanharem a entrega dos produtos e responsabilizarem-se pelo atesto da fatura. 
 
16 – AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E ACEITE DO OBJETO
 
16.1. O fornecimento será efetuado com demanda parcelada, à medida que surgirem às necessidades da SECEC com prazo de entrega não superior a 10 (dez) dias úteis, contados a partir do
recebimento da Nota de Empenho (NE), da Autorização de Compra ou de outro instrumento similar..
 
16.2. Explicitamos quanto ao fornecimento parcelado, que este poderá ser executado, sem a necessidade de cronograma físico-financeiro, bastando haver a solicitação escrita de quantidade
de determinado item licitado, pela SECEC, de acordo das suas necessidades.
 
16.3 A entrega dos itens solicitados deverá ocorrer nos local indicado no Item 13, sempre em horário comercial e dentro do território do Estado do Rio de Janeiro, a não ser que o
FORNECEDOR concorde expressamente em atender solicitação que se realize fora do horário comercial ou fora do território do Estado do Rio de Janeiro.
 
16.4 Identificação:
 
16.4.1 O licitante deverá apresentar o objeto licitado com toda a identificação original em sua embalagem, na forma em que é elaborada pelo fabricante.
 
16.4.2. Todos os volumes em forma de caixas, embalagens ou outro meio deverão ser facilmente identificáveis pelo lado externo, de modo a facilitar a movimentação e a identificação dos
estoques, informando a especificação e a quantidade dos materiais contidos dentro da embalagem.
 
16.4.3  Armazenamento, Transporte e Descarga:
 
16.4.4. O armazenamento e transporte até a entrega ao local estabelecidos pela SECEC será de responsabilidade do FORNECEDOR e deverão ser conduzidos dentro das melhores práticas e
técnicas, visando o atendimento às normas e legislações vigentes sobre armazenamento e transporte de bens, garantindo a integridade dos materiais transportados e das pessoas envolvidas.
 
16.4.5. As despesas com os fretes e seguros até os locais das entregas definitivas serão de responsabilidade do FORNECEDOR, cabendo a esta também os custos por danos ou acidentes que
se acometerem aos materiais em momento prévio à entrega definitiva.
 
16.4.6. O carregamento e o descarregamento dos materiais deverão incluir equipamentos e mão de obra no destino e a cobertura de responsabilidade civil por parte do transportador de carga
rodoviário, sendo obrigatória a presença de um responsável do FORNECEDOR, que deverá acompanhar a entrega.
 
17 –  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
 
17.1. A empresa deverá entregar o material na quantidade, qualidade, local e prazos especificados neste Termo.
17.2. A CONTRATADA deverá entregar o objeto sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, estando incluídas no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete,
seguro e descarregamento de mercadorias.
17.3. Cabe à CONTRATADA substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, produtos em desconformidade com as especificações.
17.4. A CONTRATADA deverá indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou ser causado por
seus prepostos à CONTRATANTE ou a terceiros.
17.5. Correrá por conta da CONTRATADA, qualquer prejuízo causado ao material em decorrência do transporte.
17.6. Antes de apresentar sua proposta, a empresa deverá analisar as especificações, executando todos os levantamentos necessários, de modo a não incorrer em omissões, que jamais
poderão ser alegadas com eventuais pretensões de acréscimos de preços, alteração da data de entrega ou de qualidade.
17.7. Cabe à CONTRATADA consultar com antecedência os seus fornecedores quanto aos prazos de entrega do material especificado, não cabendo, portanto, a justificativa de atraso do
fornecimento devido ao não cumprimento da entrega por parte do fornecedor.
 
18 – DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS:
 
18.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela SECEC, bem como no caso de
inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
18.2. Advertência, que será aplicada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, assim consideradas as que não se enquadrem nos itens seguintes;
18.3. Multas:
• 0,5 % sobre o valor global do contrato, por dia de atraso injustificado na entrega dos objetos, limitada sua aplicação até o máximo de 10 dias, independentemente das demais sanções
cabíveis. Após o 10º dia de atraso, os bens poderão, a critério da SECEC, não mais serem aceitos, configurando-se a inexecução total do contrato, com as consequências previstas em lei e
neste instrumento;
• 20% vinte por cento sobre o valor global do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
18.4. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com Secretaria, pelo prazo de até 2 anos.
18.5. 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 autoridade que aplicou a sanção.
18.6. As sanções de advertência, de suspensão temporária para licitar e impedimento de contratar com a ADMINISTRAÇÃO e a declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas
juntamente com a de multa.
18.7. No caso de não recolhimento do valor da multa, dentro de 5 dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada dos pagamentos a que fizer jus a
CONTRATADA ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1,0%ao mês.
18.8. Os atos administrativos de aplicação das sanções desta Seção, e nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei nº8.666/93 bem como a rescisão contratual, serão publicados resumidamente no
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.
18.9. De acordo com o artigo 88, da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas as sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da referida lei, às empresas ou aos profissionais que, em razão dos
contratos regidos pela citada lei:
18.9.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;
18.9.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
18.9.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a ADMINISTRAÇÃO em virtude de atos ilícitos praticados.



18.10. Da aplicação das penas definidas nesta seção e no art. 87 da Lei nº 8.666/93, exceto para aquela definida no inciso IV, caberá recurso no prazo de 05 dias úteis da data de intimação do
ato. No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, caberá pedido de reconsideração ao Senhor Secretário de Secretaria de Estado da Casa Civil e
Governança - SECCG no prazo de 10 dias úteis a contar da data de intimação do ato. 
 
19 – PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:
 
19.1. O Contrato deverá ser executado fielmente de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do presente instrumento e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas
consequências da inexecução total ou parcial;
19.2. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por representantes da Administração.
19.3. Os representantes da SECEC, sob pena de responsabilização administrativa, anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando
o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos representantes deverão ser solicitadas a seus
superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes;
19.4. A Contratada declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos
os dados, elementos e esclarecimentos solicitados.
19.5. A fiscalização não exclui ou reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, nem a exime de manter fiscalização própria;
19.6. Não serão aceitas propostas que estiverem em desacordo com as especificações constantes da Proposta Detalhe da Contratada, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários,
sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado
 
20 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E CRITÉRIOS DE PREÇOS:
 
20.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço por item, observadas as especificações técnicas definidas no Edital.
 
21 – DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
 
21.1. O certame licitatório será realizado na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, do tipo menor preço por item, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02 e a Resolução
SEPLAG n.º 429/2011.
 
22 –  DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO:
 
22.1. Entendemos que as propostas a serem desclassificadas serão as que possuem os preços que excedam o preço máximo estimado ou que sejam manifestamente inexequíveis, ou seja,
cujos valores sejam tão baixos que não possam ser executadas ou cumpridas.
 
23 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
 
23.1.Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) um ou mais atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove (m) aptidão pertinente e compatível em características, quantidades
e prazos com o objeto da licitação, na forma do artigo 30, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93 que indiquem nome, função, endereço, telefone, e-mail ou telefax de contato do (s) atestador (es),
ou qualquer outro meio para eventual contato pela SECEC.
a.1) poderá ser apresentado mais de um atestado de capacidade técnica, sendo aceito o seu somatório, desde que reste demonstrada a execução concomitante do objeto.
 
24 – ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO
 
24.1 - Será adotado, na vigência do contrato, “Acordo de Nível de Serviço – ANS” disciplinado na Resolução SEPLAG nº 843, de 28 de dezembro de 2012, no qual se encontram
estabelecidos critérios de aferição de resultados por meio indicadores básicos, os quais serão devidamente acompanhados pela fiscalização do contrato visando garantir a qualidade dos
materiais e respectiva adequação de pagamento.
 
24.2 - Os indicadores eleitos refletem fatores que estão sob controle do fornecedor no acompanhamento da execução do contrato e são essencialmente relevantes para a obtenção de
resultados positivos dos serviços.
 
24.3 - A fiscalização do Contrato acompanhará o desempenho do FORNECEDOR por meio desses indicadores, utilizando planilhas de controle e realizando verificação dos serviços.
 
24.4 - A fiscalização transmitirá ao FORNECEDOR o resultado da avaliação dos indicadores até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente, para que a empresa prestadora dos
serviços possa emitir a respectiva fatura cobrança dos serviços.
 
24.5 - Dos Indicadores:
 
24.5.1 - Execução de qualidade especificada no item 5 deste Termo de Referência
 
a) Finalidade: garantir qualidade dos materiais de consumo;
 
b) Meta a cumprir: garantir a satisfação dos usuários dos materiais; 
 
c) Instrumento da medição: ocorrências por usuários descrevendo a má qualidade dos materiais e sua verificação pelo fiscal do contrato; falhas de execução detectadas pela fiscalização da
Contratante/Gestor e reportadas ao fornecedor;
 
d) Forma de acompanhamento: relatório da má qualidade dos materiais;
 
e) Mecanismo de Cálculo: O preço fixado em contrato corresponde ao padrão de qualidade sem falhas. Reclamações de usuários devidamente fundamentadas e efetivamente confirmadas
pela Administração ou falhas de execução identificadas pela Contratante. Para cada falha ao fornecedor será penalizada em 1% (um por cento) neste indicador.
 
24.5.2 - Qualidade do fornecimento de materiais de copa;
 
a) Finalidade: garantir entrega e o material adequado.



 
b) Meta a cumprir: 100% (cem por cento) dos materiais recebidos e adequados ao uso.
 
c) Instrumento de medição: planilha de controle dos materiais entregues.
 
d) Forma de acompanhamento: Verificação pela fiscalização das datas de entrega dos materiais, avaliação de sua adequação ao uso e registro em planilha.
 
e) Mecanismo de Cálculo: O preço fixado em contrato corresponde a realização de entrega de 100% (cem por cento) do material. Eventual material e/ou item de consumo que deixe de ser
entregue até o 10º (décimo) dia corrido, após o recebimento da Nota de Empenho (NE) ou da Autorização de Compra ou de outro instrumento similar, será registrado em ocorrência pela
Fiscalização do contrato. Para cada ocorrência ao forncedor será penalizada em 1% (um por cento) neste indicador, relativo ao local da execução do serviço onde foi verificada a ocorrência.

 

24.6 – TABELA GERAL DE AVALIAÇÃO Nº INDICADOR META CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO PESO

 

 

   N° INDICADOR META CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO PESO

1 Qualidade do fornecimento de materiais de limpeza 100% se >= 94% = 10 Se <94% = 0 25% 

 

 

24.6.1 - Regra de Faturamento (operação mensal) O faturamento mensal será decorrente da aplicação das seguintes regras:

 

a) Com base na tabela de avaliação geral será apurada, mensalmente, nota global;

 

b) A nota global será a média ponderada dos critérios de avaliação de cada indicador versus os respectivos pesos, apurada com o uso da referida tabela constante do item anterior;

 

c) Caso a nota global seja maior ou igual a 9,00 resultará em 100% do faturamento;

 

d) Caso a nota global seja entre 8,00 a 8,99 resultará em 90% do faturamento;

 

e) Caso a nota global seja entre 7,00 a 7,99 resultará em 80% do faturamento.

 

f) Caso a nota global seja entre 6,00 a 6,99 resultará em 70% do faturamento.

 

g) Caso a nota global seja entre 5,00 a 5,99 resultará em 60% do faturamento.

 

h) Caso a nota global seja entre 4,00 a 4,99 resultará em 50% do faturamento.

 

i) Caso a nota global seja entre 3,00 a 3,99 resultará em 40% do faturamento.

 

j) Caso a nota global seja entre 2,00 a 2,99 resultará em 30% do faturamento.

 

k) Caso a nota global seja entre 1,00 a 1,99 resultará em 20% do faturamento.

 

l) Caso a nota global seja menor que 1,00 resultará em 10% do faturamento.

 

24.6.2 - Efeitos do não atendimento das metas estabelecidas sem prejuízo da observância, a qualquer tempo, do contido nos artigos 86 e 87 da lei nº 8.666/93, caso o FORNECEDOR receba
avaliação menor que 8,00 por 2 (dois) meses consecutivos ou 3 (três) alternados no período de 1 (hum) ano, a Contratante poderá rescindir o contrato, resguardado o direito de ampla defesa e
contraditório do fornecedor. 

 

24.7 - Das justificantes legais para as não conformidades:

 

24.7.1 Não obstante a obrigatoriedade da observância do presente Acordo de Nível de Serviço, o fornecedor poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de
conformidade, que poderá ser aceita pela Contratante, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao seu controle. 

 
25 – CONDIÇÕES NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO CONTRATUAL:



 
25.1 - Das Condições:
 
a) Quantitativo de usuários: trata-se de entrega de materiais, ficando a cargo da contratada o número correto para o cumprimento do serviço
 
b) Horário de funcionamento do órgão e horário em que deverão ser prestados os serviços: 10:00 às 18:00, de segunda a sexta.
 
c) Restrições de área, identificando questões de segurança institucional, privacidade, segurança, medicina do trabalho, dentre outras: assim que informada a entrega pela contratada, será
dado a autorização de acesso ao local sem restrições.
 
d) Disposições normativas internas: não se aplica.
 
e) Instalações, especificando-se a disposição de mobiliário e equipamentos, arquitetura, decoração, dentre outras; a entrada ao local será pelo estacionamento da sede da SECEC, Localizado
à Av. Presidente Vargas, 1261 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ (Biblioteca Parque Estadual), com transporte ao Almoxarifado da SECEC.
 
f) Indicação da relação do material adequado para a execução dos serviços com a respectiva especificação: como se trata de material comum e de fácil manejo não será necessário material
específico, ficando a cargo da contratada o que melhor se aplica a finalidade da entrega.
 
26 – PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS: 
 
26.1. Para a presente contratação será admitida a participação de cooperativa, desde que o objeto licitado se enquadre na atividade direta e específica para a qual a cooperativa foi
constituída.
 
27 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
 
27.1. O material deverá ser entregue acondicionado em embalagem adequada, de forma a resistir à armazenagem e permitir completa segurança durante o transporte para a SECEC.
27.2. A homologação do certame fica condicionada à aprovação das amostras dos produtos apresentados.
 
 

 
ANEXO I

 
PLANILHA DE CUSTOS

 

 

 

 

 

Descrição
do Objeto

Empresa “A” Empresa “B” VALOR MÉDIO (R$)

Preço Unitário ou Mensal Preço Total ou Anual Preço Unitário ou Mensal Preço Total ou Anual Preço Unitário ou Mensal Preço Total ou Anual

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Observações:

1. Preço Unitário/Total: para aquisição de materiais/equipamentos

2. Preço Mensal/Anual: contratação de serviços

3. Quanto mais cotações, mais próximo do preço praticado pelo mercado a estimativa estará.

 
Rio de Janeiro, 04 janeiro de 2022
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o
código verificador 31587856 e o código CRC 174D8792.

Referência: Processo nº SEI-180007/000015/2022 SEI nº 31587856

Av. Presidente Vargas,, 1261 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20071-004 
Telefone: - http://www.cultura.rj.gov.br/  


