
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
Centro de Triagem de Animais Silvestres - Belo Horizonte

 

Termo de Referência IEF/CETASBH nº. 2222287/2018

Belo Horizonte, 06 de novembro de 2018.
  

TERMO DE REFERÊNCIA��

Data:
09/11/2018

Órgão solicitante: Instituto Estadual de
Florestas

Número do Pedido de
Compra:
2101049.0000052/2018

 Número da Unidade
de Compra: 2101003

Responsável
pelo Pedido:
Erika
Procópio
Tostes
Teixeira

E-mail do responsável pelo Pedido:
erika.teixeira@meioambiente.mg.gov.br

Telefone do
responsável pelo
Pedido: 3555-6179

Superintendência ou
Diretoria
Responsável: Gerência
de Conservação da
Fauna Silvestre /
Diretoria de Proteção à
Fauna

 

1. OBJETO: Aquisição de leite em pó sem lactose, de origem animal, para alimentação de
filhotes e demais animais sob a responsabilidade do IEF no Centro de Triagem de Animais
Silvestres de Belo Horizonte, Montes Claros e Juiz de Fora compartilhados com o IBAMA.

 

2. Nº DO PEDIDO NO PORTAL DE COMPRAS: 2101049.0000052/2018

 

3. CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO

 

Lote Item Código do item
no SIAD Qtde. Unidade de Aquisição   Descrição do item CATMAS Valor unitário Valor Total

01 1   1563327  140    KG   LEITE EM PO - TIPO: SEM LACTOSE       R$ 80,3950   R$ 11.255,30

TOTAL                                                              R$ 11.255,30

 

3.1 DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM:

Leite em pó sem lactose, de origem animal.

 

3.2 ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL: 

R$ 11.255,30

 

3.3  PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

  UO  FUN   SUBF   PRG
   ID  

   P/A
  C/A

   Natureza da
despesa

  ITEM  IPG    F     IPU
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m1021016
Realce

m1021016
Realce

m1021016
Realce

m1021016
Realce



   P/A
  C   GD   M   ED

2101 18 541 143 4433 0001 3 3 90 30 08 0 52 1

ou a conta da Dotação Orçamentária que vier a substituí-la.

 

3.4 JUSTIFICATIVA DO PREÇO DE REFERÊNCIA POR ITEM E DO CUSTO TOTAL:

Mapa comparativo de preços nº 2101049.000052/2018 e orçamentos em anexo.

 

4. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

Considerando:

1. A publicação da Lei Estadual nº 21.972, de 21 de janeiro de 2016 que alterou a estrutura do
SISEMA e atribui ao IEF através do art. 10 desenvolver e implementar as políticas florestal e
de biodiversidade do Estado, visando à manutenção do equilíbrio ecológico, à conservação,
à preservação, ao uso sustentável e à recuperação dos ecossistemas promover a
preservação e a conservação da fauna e flora;

2. O decreto de competências nº 45.834, de 22 de dezembro de 2011 que atribuiu a
Gerência de Proteção à Fauna e Flora a função de avaliar, coordenar, orientar, autorizar e
supervisionar a execução das atividades de gestão de fauna silvestre no território do
Estado;

3. A Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011, que repassou aos Estados o
controle da apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas quando se destinar à
implantação de criadouros e à pesquisa científica;

4. A Instrução Normativa 07, de 30 de abril de 2015, que instituiu e normatiza as categorias
de uso e manejo da fauna em cativeiro que serão geridas pelo IEF: Jardim Zoológico,
Centro de Triagem (CETAS), Centro de Reabilitação (CRAS), Mantenedor da Fauna
Silvestre, Criadouro Científico de fauna silvestre para fins de pesquisa e Criadouro
Cientifico de fauna silvestre para fins de conservação, Criadouro Comercial de fauna
silvestre e Estabelecimento Comercial de fauna silvestre;

5. Que por meio da assinatura do Acordo de Cooperação Técnica IBAMA/SEMAD/IEF, os 
CETAS/CRAS do IBAMA estão compartilhados com o Estado, através do IEF;

6. Considerando que o CETAS recebe diversas espécies de filhotes de mamíferos e
animais que a base da alimentação em cativeiro é o leite;

7. Considerando que os mamíferos silvestres possui baixa atividade de lactase, enzima que
digere a lactose, devendo, então, ser utilizado o leite ser sem lactose;

8. Considerando que o IEF não possui leite em pó sem lactose necessário para o
desenvolvimento dessa atividade;

9. Considerando que a quantidade do item foi definida com base no histórico de
recebimento de filhotes e animais no CETAS – IBAMA de Minas Gerais nos dois últimos
anos e que a base da alimentação em cativeiro é o leite.

Tendo em vista que as tentativas anteriores de aquisição deste produto não lograram êxito
(Processo de compra nº 2101003 000034/2017 inicialmente via adesão em atas de Registro de
Preços e depois via pregão eletrônico foi revogado por sugestão do pregoeiro) e recentemente a
COTEP nº 33/2018 também foi revogada.

Pelo exposto, solicitamos a realização de nova COTEP para aquisição de leite em pó sem
lactose, para suprir as demandas de alimentação de filhotes e animais dos CETAS de Minas
Gerais, que possuem alimentação a base de leite, para viabilizar a gestão da fauna em Minas
Gerais conforme Acordo de Cooperação Técnica para Gestão Compartilhada dos Recursos
Faunísticos IBAMA/SEMAD/IEF.

 

5. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Após a publicação da Lei Complementar nº 140/2011 e assinatura do Acordo de Cooperação
Técnica IBAMA/SEMAD/IEF (ACT IBAMA/SEMAD/IEF), o Instituto Estadual de Florestas (IEF)
assumiu a Gestão de Fauna em Minas Gerais e passou a compartilhar as estruturas dos Centros
de Triagem de Fauna Silvestre (CETAS) do IBAMA, que consistem em locais autorizados a
receber, identificar, marcar, triar, avaliar, recuperar, reabilitar e destinar animais silvestres
provenientes de apreensões realizadas em ações de fiscalização, entregas voluntárias e
recolhimentos.

Conforme item 4.3 do Plano de Trabalho que acompanha o Acordo de Cooperação Técnica
IBAMA/SEMAD/IEF (ACT IBAMA/SEMAD/IEF), todas as despesas inerentes aos animais
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recebidos pelos CETAS ou CRAS do IBAMA decorrentes de agentes, instituições ou ações
estaduais, deverão ser custeadas pelo próprio Estado, incluindo alimentação, medicamentos e
tratadores.

O IEF recebe, somente no CETAS de Belo Horizonte, cerca de 600 (seiscentos) animais
silvestres por mês e não possui nenhum contrato vigente para os próximos meses para aquisição
de Leite em pó sem lactose.  Registramos que tentamos realizar a compra deste item através de
adesão por carona em diversas ata de Registro de Preços, tanto de órgão federais quanto
estaduais, mas ora o fornecedor não aceitou a carona, o órgão gestor não aprovou a adesão ou
não havia tempo hábil para o procedimento antes do término da vigência da ata. Nossa última
tentativa de adquirir este item foi através do pregão eletrônico nº 4/2017 (processo de compras nº
2101003 000004/2018, processo SEI nº 1370.01.0000093/2018-96), mas o mesmo foi deserto,
sendo que a participação neste certame era restrita à ME e EPP. Recentemente a COTEP nº
33/2018 também foi revogada, pois a menor proposta apresentada estava com peso (380 gr)
divergente do edital e do TR (400 gr) e as demais empresas participantes, apesar de
classificadas pelo Sistema, ofertaram preços superiores ao preço de referência, inviabilizando
posteriores convocações.

Assim, a situação é grave e aquisição desse item torna-se emergencial, pois a não aquisição de
leite em pó sem lactose por parte do IEF implicará na interrupção da alimentação dos animais que
consomem este alimento e comprometerá a continuidade das atividades de sua competência
como o recebimento dos animais provenientes da fiscalização. Além disso, o Estado, o IEF e
seus servidores poderão ser responsabilizados criminalmente por maus-tratos e morte de animais
sob os cuidados, conforme disposto na Lei 9605/1998 e Lei Estadual 22.231/2016.

A fim de resguardar a não interrupção do fornecimento de leite em pó sem lactose para alimentar
os animais advindos das ações de fiscalização estadual, assumido pelo IEF, a aquisição será
pelo procedimento de dispensa de licitação com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei Federal
8.666/93, que que autoriza o procedimento de contratação direta para contratações ou aquisições
cujo valor não ultrapasse 10% (dez por cento) do limite previsto para a modalidade de licitação
denominada “Convite”, ou seja, R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais – Vide Decreto
Federal nº 9.412, de 18 de junho de 2018 que altera o art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993). Esclarecemos que a presente contratação não se refere a parcelas de um mesmo serviço,
compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez, não sendo
caracterizado fracionamento de contratação, pois a presente aquisição pretende atender a
demanda anual pelo objeto, o que afasta a hipótese de fracionamento.

Solicitamos que a participação neste novo certame não seja exclusiva para ME e EPP, como
ocorreu na última tentativa de compra, mas que seja permitida a participação de todos os tipos de
empresas.

 

5.1 JUSTIFICATIVA DO TIPO DE LICITAÇÃO
A dispensa será do tipo menor preço por item, conforme previsto no inciso I do § 1º do art. 45
da Lei Federal 8.666/1993.

 

6. OBRIGAÇÃO DAS PARTES (ESPECÍFICAS AO OBJETO)
A entrega do material deverá ser trimestral, sendo entregues cerca de 35 kg a cada trimestre. O
entregador deverá atentar para a validade dos produtos que deverão estar válidos por no
mínimo 6 meses a contar da data de entrega. Os pedidos serão entregues no CETAS de Belo
Horizonte, Av. do Contorno, 8121, Bairro Cidade Jardim, Belo Horizonte, no horário
compreendido entre 9h00 min até 17h00min.

O fornecedor deverá responsabilizar-se pela entrega do produto dentro do horário estabelecido
e de acordo com as quantidades solicitadas e zelar pela qualidade e validade do produto
oferecido de acordo com as normas higiênico-sanitárias do Regulamento da Inspeção Industrial
e Sanitária de Produtos de Origem Animal – RIISPOA.

O IEF reserva o direito de rejeitar o produto, se o mesmo não atender os critérios higiênico-
sanitários determinados no RIISPOA; os produtos devem estar dentro do prazo de validade e as
embalagens não danificadas. Os itens devem estar de acordo com os padrões especificados
neste Termo de Referência e conforme os termos discriminados e aceitos na proposta do
fornecedor vencedor do processo licitatório;

Tendo em vista que não há uma padronização da embalagem do produto dentre os diversos
fabricante, serão aceitas embalagens (saco ou lata) de 100 gramas até 1 kg, deste que atingida
a quantidade total contratada.

Todos os tributos ou qualquer encargo que venha a surgir, inclusive de natureza trabalhista,
fiscal e previdenciária e, ainda, o transporte de todo o material, ocorrerão por inteira
responsabilidade do fornecedor.

 

6.1 PRAZO DE EXECUÇÃO
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser aditado nos termos da Lei.
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7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
 

7.1 CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO
O produto deverá estar de acordo com as normas higiênico-sanitárias do Regulamento da
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal – RIISPOA. Deverá ainda estar
dentro do prazo de validade e as embalagens não danificadas.

Considerando que não há uma padronização no tamanho das embalagens utilizadas pelos
diversos fabricantes do mercado nacional, sendo que alguns comercializam o produto em latas
de 400 gramas, outras em 380 gramas e alguns em sacos de 300 gramas, apontamos que
serão aceitas formas de apresentação lata ou saco com peso unitário entre 100 gramas e 1
quilo.

 

7.2 PRAZO DE ENTREGA
O fornecedor terá o prazo de 10 (dez) dias para efetuar cada entrega após o recebimento da
autorização de fornecimento.

 

7.3 LOCAL DE ENTREGA
A entrega será efetuada de forma parcelada, sendo 4 entregas trimestrais, conforme descrito no
primeiro parágrafo do item 6, no endereço abaixo, após agendamento.

IBAMA / CETAS: Avenida do Contorno, nº 8.121. Bairro: Lourdes. CEP: 30110-051

Belo Horizonte/MG Tel. (31) 3555-6179 / 6100, no horário: de 08:00 às 17:00 horas.

Contato: Érika Procópio Tostes Teixeira e/ou Júlia Olivina – Centro de Triagem de Animais
Silvestres

Telefones: 9779-1025, 3555-6179

E-mail: erika.teixeira@meioambiente.mg.gov.br

Telefone: 3916-9278, 3915-1320 e 3915-1332.

 

8. DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira –
SIAFI/MG, no prazo máximo de 30 (Trinta) dias corridos, contados a partir da apresentação da
nota fiscal/fatura devidamente atestada, mediante crédito em conta corrente no domicílio
bancário da contratada. Entende-se por domicílio bancário a identificação do Banco, Agência e
Conta Corrente a creditar, devendo estas informações constar da nota fiscal/fatura.

 

9. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DA CONFORMIDADE DO PRODUTO
ENTREGUE
As servidoras abaixo relacionadas verificarão a conformidade do produto entregue em relação
a descrição detalhada do item.

Nome e-mail Telefone

Érika Procópio
Tostes erika.teixeira@meioambiente.mg.gov.br (31) 3555-6179

Júlia Olivina julia.cruz@meioambiente.mg.gov.br (31) 3555-6179

 

10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às sanções legalmente
estabelecidas.

10.2. O atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam descumprimento das
obrigações assumidas, sujeitando-o às sanções legalmente estabelecidas.

10.3. Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com a
Administração Pública Estadual ficam sujeito à aplicação das sanções previstas no art. 87 da
Lei Federal nº 8.666/93, com observância do devido processo administrativo, respeitando-se o
contraditório e a ampla defesa, conforme disposto no Decreto Estadual nº 245.902 de 2012,
artigo 38, quais sejam:

10.3.1. advertência por escrito;
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10.3.2. multa, conforme os limites máximos estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 45.902, de
27 de janeiro de 2012;

10.3.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do
objeto não executado;

10.3.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto não executado, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias, ou objeto executado com vícios ou defeitos ocultos que o torne
impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações
contratadas;

10.3.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento das
demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.

10.3.3. Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração Pública,
por prazo não superior a dois anos.

10.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos
resultantes de sua ação ou omissão, obedecido o disposto no inciso 11 do art. 54 do Decreto
Estadual nº. 45.902/2012.

10.4. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das
obrigações contratuais:

10.4.1. Não atendimento às especificações técnicas relativas ao objeto previsto em contrato ou
instrumento equivalente;

10.4.2. Retardamento imotivado da execução do objeto ou de suas etapas de execução;

10.4.3. Paralisação da execução do objeto, sem justa causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;

10.4.4. Entrega de objeto/mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificado ou
inadequado para o uso, como se verdadeiro ou perfeito fosse;

10.4.5.  Alteração de substância, qualidade ou quantidade do objeto entregue;

10.5. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas nos
itens 14.3.1,14.3.3 e 14.3.4.

10.6. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de pagamentos
eventualmente devidos pela CONTRATADA e/ou cobrada judicialmente.

10.7. As sanções relacionadas nos itens 14.3.3 e 14.3.4 também poderão ser aplicadas àquele
que:

10.7.1. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

10.7.2. Apresentar declaração ou documentação falsa;

10.7.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

10.7.4. Não mantiver a proposta;

10.7.5. Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;

10.7.6. Comportar-se de modo inidôneo;

10.7.7. Cometer fraude fiscal.

10.8. O prazo do impedimento de licitar e contratar será de até cinco anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.9. As sanções serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos
de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP, devendo o licitante ser
descredenciado junto ao Cadastro de Fornecedores do órgão ou entidade promotora da
licitação, por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das
demais cominações legais.”

 

11. ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TERMO DE REFERENCIA E
ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE

 

____________________________

Érika Procópio Tostes Teixeira

Analista Ambiental - ERCS/IEF CETAS

Responsável Técnico

 

APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
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Declaro que estou de acordo com o Termo de Referência.

(CHEFIA IMEDIATA)

 

_____________________________________

Simone Rotondo Rocha

Coordenadora Regional de Proteção a Fauna/Metropolitana

MASP 1.458.108-6

 

ORDENADOR DE DESPESAS/AUTORIDADE COMPETENTE

 

Aprovo o presente Termo de Referência, bem como estou de acordo com todas as informações
prestadas nas declarações e assinaturas acima.

Declaro que o preço de referência está dentro das previsões orçamentárias da unidade
administrativa solicitante e AUTORIZO a abertura do processo licitatório oriundo do presente
termo de referência criado por esta unidade.

 

___________________________________

Sônia Aparecida Cordebelle de Almeida

Diretora de Proteção à Fauna

Ordenador de despesas

 

 

______________________

Henri Dubois Collet

Diretor Geral do IEF

 

Documento assinado eletronicamente por Érika Procópio Tostes Teixeira, Servidor(a)
Público(a), em 09/11/2018, às 21:43, 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 Simone Rotondo Rocha, Coordenadora, em
12/11/2018, às 08:54, 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 Henri Dubois Collet, Diretor(a) Geral, em
04/12/2018, às 09:53, 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
2222287 e o código CRC 683134C0.

Referência: Processo nº 2100.01.0002036/2018-48 SEI nº 2222287

Rodovia João Paulo II, 4143  - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-900�
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