
ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS
GLM - Compras

Versão v.20.08.2019.

 

 TERMO DE REFERÊNCIA

 

DATA Órgão
Solicitante

Número da solicitação de compras de
Compra Número da Unidade de Compra

 05/03/2020 IPEM/MG -
GMPM 2331018/001, 02, 03 e 04/2020 2331032

 

Responsável pelo Pedido Superintendência
ou Diretoria

Nome: Ângela Maria da Cruz Araújo
Cadette

E-mail:
gerencia.premedidos@ipem.mg.gov.br

Ramal para contato: (31) 3399 7128

Gerência de
Metrologia para
Produtos Pré-
Medidos

 

1. OBJETO:
O presente termo de referência tem por objeto a prestação de serviços de calibração dos
instrumentos: Micrometro, Cronometro digital, Régua graduada e Paquímetro por Laboratórios
de Calibração Acreditados (Rede Brasileira de Calibração-RBC), sob demanda, futura e
eventual, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste documento.

 

Lote Item
Código
do item
no SIAD

Quant.Unid. de
aquisição Descrição do item CATMAS

01 01 06360 01 serviço
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CALIBRAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO -
 Micrometro externo.

02 01 06360 01 serviço
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CALIBRAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO -
 Cronometro digital.  

03 01 06360 01 serviço
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CALIBRAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO -
 Régua graduada 450mm.   

04 01 06360 01 serviço
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CALIBRAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO -
 Paquímetro analógico de 300mm. 
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1.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Lote 1-Micrometro externo  

Número da Solicitação no Portal de Compras: 01/2020                             
Identificação: 06959
Patrimônio: 120577
Marca: Ausjena
Faixa de uso: 0,00 a 25,00 mm
Faixa de indicação: 0,00 a 25,00 mm
Resolução: 0,01 mm
Valor de Referência (mm): 0,00   0,50   2,50   5,10   7,70   10,30  12,90  15,00 17,60
 20,20  22,80  25,00
 
Lote 2- Cronometro digital    

Número da Solicitação no Portal de Compras: 02/2020                            
Marca: Technos
Identificação: 22390
Patrimônio: 129987
Modelo: YP2151/8P
Faixa de indicação: 0,00 s à 3600s
Valor de uma divisão: 0,01 s
Valor de Indicação pelo Instrumento: 10,00   30,00   60,00   120,00  240,00

Lote 3-Régua graduada 450mm      

Número da Solicitação no Portal de Compras: 03/2020                       
Identificação: 036602
Fabricante: Ruma
Material: Aço
Faixa de indicação: 0 a 450mm
Resolução/Valor de uma divisão: 0,5mm
Valor indicado (Instrumento mm): 0,00   10,00   30,00   50,00   70,00   90,00   110,00
 195,00   265,00   280,00  450,00

 

Lote 4- Paquímetro analógico de 300mm  

Número da Solicitação no Portal de Compras: 04/2020           
Identificação: 035457
Marca: Mahr
Faixa de uso: 0,00 a 300,00 mm
Faixa de indicação: 0,00 a 300,00 mm
Resolução: 0,05mm
Valor Referência (mm): 0,00   20,00   20,50   90,00   160,00   230,00   300,00

1.2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:
1.2.1.  Apresentar certificado de calibração expedido por laboratório
acreditado pela CGCRE, ou por órgãos internacionais signatários do acordo de
reconhecimento mútuo com o Inmetro, podendo ser da ILAC - International Laboratory
Accreditation  Cooperation, EA   European Cooperation for Accreditation ou IAAC
InterAmerican Accreditation Cooperation, atendendo aos requisitos 7.8 - Relato de
resultados, da ABNT NBR ISO/IEC 17025 vigente.

1.3.  Forma de Fornecimento / Execução: O IPEM-MG ficará responsável pelo
transporte da entrega e a retirada dos instrumentos se a prestação de serviços de
calibração for realizada no Estado de Minas Gerais.

1.3.1.   Se caso a empresa Contratada estiver situada fora do Estado de
Minas Gerais, a entrega e a retirada dos instrumentos será de responsabilidade da
empresa Contratada para a prestação dos serviços.

1.4. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias após o recebimento da autorização de
fornecimento.

 Os instrumentos de medição deverão ser entregues com os respectivos
certificados de calibração, que serão analisados pela Gerência de Metrologia
para Produtos Pré-Medidos.
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1.5. Local de retirada e entrega (no caso das empresas prestarem o serviço
fora do Estado de Minas Gerais) : Retirada e entrega dos instrumentos deverá ser feita
na Gerência de Metrologia para Produtos Pré-Medidos sito à Rua Cristiano F. T.
Guimarães, nº 80, Bairro Cinco, Contagem-MG.

Contato (31)3399-7128
Responsável: Ângela Maria da Cruz Araújo Cadette
Frete e ou despesas por conta da empresa prestadora dos serviços.

2. DOS LOTES:
2.1. DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES:

2.1.1. A compra será realizada em 04 lote

2.2.  LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE:

I. Exclusiva a ME e EPP: nos casos em que o valor total estimado do item de
contratação for menor ou igual a R$80.000,00, conforme dispõe o Decreto
47.437/2018.

 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
3.1. Os Certificados de calibração (RBC) dos instrumentos descritos acima se faz
necessário para suprir e garantir a qualidade das medições realizadas pela Gerência de
Metrologia para   Produtos Pré-Medidos na fiscalização de produtos pré-medidos.

3.2. Salientamos ainda que a exigência do fornecimento dos Certificados de
Calibração (RBC) em atendimento aos requisitos estabelecidos pelo Inmetro para garantir
a rastreabilidade metrológica.

 

4. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE
4.1. A Lei Federal 8.666 de 21 de Junho de 1993 traz a seguinte redação:

"Art. 24.  É dispensável a licitação: 
 II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite
previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos
previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço,
compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;"

4.2. Considerando que o valor mediano do processo de compras de R$288,90
(duzentos e oitenta e oito reais e noventa centavos) está dentro do limite estabelecido na
legislação, sugerimos que o processo de compras seja realizado através de dispensa de
licitação por Cotação Eletrônica de Preços.

 

5. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:
5.1. Não será permitida a participação 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.

 

6. ELEMENTOS/DOCUMENTOS/CERTIFICADOS
6.1. Para todos os Lotes a licitante vencedora deverá comprovar a acreditação do
laboratório junto a CGCRE, com o nome do laboratório de calibração, seu respectivo
número da acreditação e sua capacidade de medição e calibração (CMC).

6.2. Apresentar certificado de calibração expedido por laboratório acreditado pela
CGCRE, ou por órgãos internacionais signatários do acordo de reconhecimento mútuo
com o Inmetro, podendo ser da ILAC - International Laboratory Accreditation  Cooperation,
EA   European Cooperation for Accreditation ou IAAC InterAmerican Accreditation
Cooperation, atendendo aos requisitos 7.8 - Relato de resultados, da ABNT NBR ISO/IEC
17025 vigente.

 

7. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:

Os serviços deverão ser prestados de acordo com as especificações constantes neste
termo e ainda na solicitação de compras.

PADRÃO - Termo de Referência de Serviço IPEM/GLMCO 12112052         SEI 2330.01.0000300/2020-92 / pg. 3



 

7.1. Da prova de conceito:

Não aplicável;

8. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
8.1. Prazo da prestação dos serviços: 

8.1.1. Os instrumentos deverão ser calibrados em até 30 (trinta) dias úteis
após o recebimento da ordem de serviço.

8.2. Do local da prestação dos serviços:
8.2.1. Os serviços serão prestados na empresa contratada.

 

8.3. Condições de recebimento:
8.3.1. Os serviços serão recebidos:

8.3.1.1. Provisoriamente, no ato do recebimento dos instrumentos em que
se observará:

8.3.1.1.1. A escolha da metodologia de trabalho e os produtos
utilizados deverão ficar a cargo da empresa, devendo estar em
consonância com as determinações Federais, Estaduais e Municipais
legais e normativas vigentes. 

8.3.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade da
prestação e consequente aceitação, que deverá acontecer em até 05 dias
úteis, contados a partir do recebimento provisório.

8.3.2. O recebimento/aprovação dos serviços pela Gerência de Metrologia
para Produtos Pré-Medidos do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de
Minas Gerais não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de
quantidade ou qualidade dos serviços ou disparidades com as especificações
estabelecidas, verificadas posteriormente, garantindo-se a Administração as
faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º 8.078/90.

8.3.3. De acordo com as especificações deste Termo de Referência -
Aprovação dos certificados de calibração dos instrumentos pela Gerência de
Metrologia para Produtos Pré-Medidos-GMPM.

8.4. Cronograma físico-financeiro: Não se aplica.

 

9. DO PAGAMENTO:
9.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração
Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida 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 partir da data final do período de adimplemento a que se
referir, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela
CONTRATANTE.

 

10. DO CONTRATO:
10.1. O artigo 62 da Lei Federal 8.666 de 21 de Junho de 1993 traz a seguinte
redação:

 

"Art. 62.  O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de
concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e
inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites
destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que
a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais
como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de
compra ou ordem de execução de serviço...

§ 4o  É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição
prevista neste artigo, a critério da Administração e
independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega
imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem
obrigações futuras, inclusive assistência técnica (grifo nosso)."
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10.2. Por tratar-se de uma compra de baixo valor, de execução imediata e ainda
por não resultar obrigações futuras não será elaborado termo de contrato, sendo o mesmo
substituído pela nota de empenho/ordem de serviço.

 

11. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO
JURÍDICA:

11.1. Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do artigo
67 da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade competente, agente para
acompanhar e fiscalizar o contrato, como representante da Administração.

11.1.1. Será designado o servidor: Ângela Maria da Cruz Araújo Cadette -
Masp: 1052073-2.

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 administrativos/financeiros necessários
ao pleno cumprimento do contrato.

 

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
12.1. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação
orçamentária do orçamento em vigor, aprovado pela Lei 23.579/2020:

2331 23 125 063 4127 0001 339039.21 0 73 1.

 

13. DAS GARANTIAS:
13.1. Garantia de execução:

13.1.1. Não será exigida garantia de execução para este objeto.

 

14. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES 
 

14.1. Da Contratada: 
14.1.1. Os Certificados de calibração deverão ser fornecidos por Laboratório
de Calibração acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação (CGCRE), ou por
órgãos internacionais signatários do acordo de reconhecimento mutuo com o
INMETRO, podendo ser da ILAC-International Laboratory Accreditation Cooperation,
EA European Cooperation for Accreditation ou IAAC Inter American Accreditation
Cooperation.

14.1.2.  Emitidos em meio físico em nome do Instituto de Metrologia e
Qualidade do Estado de Minas Gerais;

14.1.3.  Emitir um certificado RBC para cada instrumento;

14.1.4. Identificação do instrumento a calibrar em cada certificado;

14.1.5.  Os pontos de calibração especificados devem ser obrigatoriamente
calibrados;

14.1.6.  A incerteza expandida da calibração deve ser declarada para um
intervalo de confiança de pelo menos 95% .

14.1.7.  Atender cronograma de execução estabelecido pelo Ipem-MG;

14.1.8. Prestar os serviços nas quantidades, prazos e condições pactuadas, de
acordo com as exigências constantes neste documento.
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14.1.9. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE
para ateste e pagamento.

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

14.1.11. Reparar, remover, refazer ou substituir, 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.

14.1.12. 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.

14.1.13. Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais,
responsabilizando-se pelo transporte, acondicionamento e descarregamento dos
materiais.

14.1.14. Responsabilizar-se pela garantia 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.

14.1.15. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência.

14.1.16. 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.

14.1.17. Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

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

14.1.19. 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;

14.2. Da Contratante: 
14.2.1. Acompanhar e fiscalizar os serviços, atestar nas notas fiscais/faturas o
efetivo fornecimento do objeto deste Termo de Referência.

14.2.2. Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se estiverem em
desacordo com a especificação e da proposta de preços da CONTRATADA.

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

14.2.4. Notificar a CONTRATADA no caso de irregularidades encontradas na
entrega dos itens solicitados.

14.2.5. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos
materiais/serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

14.2.6. Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação, para a
CONTRATADA regularizar as falhas observadas.

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

14.2.8. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.

14.2.9. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas.

 

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro 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:

15.1.1. advertência por escrito;

15.1.2. multa de até:

15.1.2.1. (0,3) % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do objeto não executado;
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15.1.2.2. (20) % (vinte por cento)  sobre o valor da prestação de serviços
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 destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações
contratadas ;

15.1.2.3. (0,3) % (três décimos por cento) sobre o valor total do contrato, em
caso de descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da
legislação pertinente.

 

Responsável

 

Ângela Maria da Cruz Araújo Cadette

MASP: 1.052.073-2

 

Aprovação

 

Roberto Geraldo da Silva

MASP: 1.472.865-3

Documento assinado eletronicamente por Angela Maria da Cruz Araujo Cadette,
Servidor (a) Público (a), em 09/03/2020, às 12:12, 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 Roberto Geraldo da Silva, Diretor(a) Geral,
em 10/03/2020, às 11:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
12112052 e o código CRC DF37C303.

Referência: Processo nº 2330.01.0000300/2020-92 SEI nº 12112052
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