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ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Central de Compras

Versão v.20.09.2020.

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

 

DATA ÓRGÃO
SOLICITANTE

NÚMERO DA UNIDADE DE
COMPRA

xx/xx/2020   

 

RESPONSÁVEL PELA
SOLICITAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA OU
DIRETORIA

Nome:
E-mail:
Ramal para contato:

 

 

1. OBJETO:

O presente termo de referência tem por objeto o Registro de Preços para aquisição centralizada de água
mineral envasada, bebedouro e suporte, sob demanda, futura e eventual,  conforme especificações,
exigências e quan�dades estabelecidas neste documento.

 

LOTE QUANTIDADE
UNIDADE

DE
AQUISIÇÃO

DESCRIÇÃO DO ITEM NO CATMAS Local de
Entrega

1 819 Unidade

AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSICAO: SEM GAS;
APRESENTACAO: GARRAFAO 20 L; CARACTERISTICAS GERAIS:

SEM RETORNO DO VASILHAME 
Complementação: O ITEM INCLUI ÁGUA E VASILHAME, COM

TAMPA FECHADA, LACRADA, SEM VAZAMENTOS E COM
RÓTULOS CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. 

Municípios de
Uberlândia,

Uberaba,
Patos de
Minas,

Ituiutaba,
Frutal.

2 10.693 Unidade

AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSICAO: SEM GAS;
APRESENTACAO: GARRAFAO 20 L; CARACTERISTICAS GERAIS:

COM RETORNO DO VASILHAME
Complementação: NO ATO DA ENTREGA, SERÁ FEITA A TROCA

DO VASILHAME, QUE DEVERÁ TER TAMPA FECHADA, LACRADA,
SEM VAZAMENTOS E COM RÓTULOS CONTENDO DATA DE

FABRICAÇÃO E VALIDADE. O VASILHAME NÃO ESTÁ INCLUSO.

Municípios de
Uberlândia,

Uberaba,
Patos de
Minas,

Ituiutaba,
Frutal e Unaí.

3 1.060 Unidade AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSICAO: SEM GAS;
APRESENTACAO: GARRAFAO 20 L; CARACTERISTICAS GERAIS:

SEM RETORNO DO VASILHAME 
Complementação: O ITEM INCLUI ÁGUA E VASILHAME, COM

Municípios de
Januária e

Montes
Claros.
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TAMPA FECHADA, LACRADA, SEM VAZAMENTOS E COM
RÓTULOS CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. 

4 13.380 Unidade

AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSICAO: SEM GAS;
APRESENTACAO: GARRAFAO 20 L; CARACTERISTICAS GERAIS:

COM RETORNO DO VASILHAME
Complementação: NO ATO DA ENTREGA, SERÁ FEITA A TROCA

DO VASILHAME, QUE DEVERÁ TER TAMPA FECHADA, LACRADA,
SEM VAZAMENTOS E COM RÓTULOS CONTENDO DATA DE

FABRICAÇÃO E VALIDADE. O VASILHAME NÃO ESTÁ INCLUSO.

Municípios de
Januária e

Montes
Claros.

5 283 Unidade

AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSICAO: SEM GAS;
APRESENTACAO: GARRAFAO 20 L; CARACTERISTICAS GERAIS:

SEM RETORNO DO VASILHAME 
Complementação: O ITEM INCLUI ÁGUA E VASILHAME, COM

TAMPA FECHADA, LACRADA, SEM VAZAMENTOS E COM
RÓTULOS CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. 

Municípios de
Governador
Valadares e
Ipa�nga e

Teófilo Otoni.

6 9.117 Unidade

AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSICAO: SEM GAS;
APRESENTACAO: GARRAFAO 20 L; CARACTERISTICAS GERAIS:

COM RETORNO DO VASILHAME
Complementação: NO ATO DA ENTREGA, SERÁ FEITA A TROCA

DO VASILHAME, QUE DEVERÁ TER TAMPA FECHADA, LACRADA,
SEM VAZAMENTOS E COM RÓTULOS CONTENDO DATA DE

FABRICAÇÃO E VALIDADE. O VASILHAME NÃO ESTÁ INCLUSO.

Municípios de
Governador
Valadares e
Ipa�nga e

Teófilo Otoni.

7 769 Unidade

AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSICAO: SEM GAS;
APRESENTACAO: GARRAFAO 20 L; CARACTERISTICAS GERAIS:

SEM RETORNO DO VASILHAME 
Complementação: O ITEM INCLUI ÁGUA E VASILHAME, COM

TAMPA FECHADA, LACRADA, SEM VAZAMENTOS E COM
RÓTULOS CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. 

Municípios
de Barbacena,
Ubá, Muriaé,
Leopoldina e
Juiz de Fora.

8 5.473 Unidade

AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSICAO: SEM GAS;
APRESENTACAO: GARRAFAO 20 L; CARACTERISTICAS GERAIS:

COM RETORNO DO VASILHAME
Complementação: NO ATO DA ENTREGA, SERÁ FEITA A TROCA

DO VASILHAME, QUE DEVERÁ TER TAMPA FECHADA, LACRADA,
SEM VAZAMENTOS E COM RÓTULOS CONTENDO DATA DE

FABRICAÇÃO E VALIDADE. O VASILHAME NÃO ESTÁ INCLUSO.

Municípios de
Barbacena,

Ubá, Muriaé,
Leopoldina e
Juiz de Fora.

9 121 Unidade

AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSICAO: SEM GAS;
APRESENTACAO: GARRAFAO 20 L; CARACTERISTICAS GERAIS:

SEM RETORNO DO VASILHAME 
Complementação: O ITEM INCLUI ÁGUA E VASILHAME, COM

TAMPA FECHADA, LACRADA, SEM VAZAMENTOS E COM
RÓTULOS CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. 

Municípios de
Poços de

Caldas, Pouso
Alegre,

Varginha e
Lavras.

10 7.547 Unidade

AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSICAO: SEM GAS;
APRESENTACAO: GARRAFAO 20 L; CARACTERISTICAS GERAIS:

COM RETORNO DO VASILHAME
Complementação: NO ATO DA ENTREGA, SERÁ FEITA A TROCA

DO VASILHAME, QUE DEVERÁ TER TAMPA FECHADA, LACRADA,
SEM VAZAMENTOS E COM RÓTULOS CONTENDO DATA DE

FABRICAÇÃO E VALIDADE. O VASILHAME NÃO ESTÁ INCLUSO.

Municípios de
Poços de

Caldas, Pouso
Alegre,

Varginha e
Lavras.

11 1.821 Unidade

AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSICAO: SEM GAS;
APRESENTACAO: GARRAFAO 20 L; CARACTERISTICAS GERAIS:

SEM RETORNO DO VASILHAME 
Complementação: O ITEM INCLUI ÁGUA E VASILHAME, COM

TAMPA FECHADA, LACRADA, SEM VAZAMENTOS E COM
RÓTULOS CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. 

Região
Metropolitana

de Belo
Horizonte,

Sete Lagoas e
Divinópolis,
Diaman�na

Curvelo.
12 70.227 Unidade AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSICAO: SEM GAS; Região



16/10/2020 SEI/GOVMG - 19824749 - PADRÃO - Termo de Referência RP de Bem

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=23348604&infr… 3/12

APRESENTACAO: GARRAFAO 20 L; CARACTERISTICAS GERAIS:
COM RETORNO DO VASILHAME

Complementação: NO ATO DA ENTREGA, SERÁ FEITA A TROCA
DO VASILHAME, QUE DEVERÁ TER TAMPA FECHADA, LACRADA,

SEM VAZAMENTOS E COM RÓTULOS CONTENDO DATA DE
FABRICAÇÃO E VALIDADE. O VASILHAME NÃO ESTÁ INCLUSO.

Metropolitana
de Belo

Horizonte,
Sete Lagoas e
Divinópolis,

Diaman�na e
Curvelo.

13 2.360 Unidade
AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSIÇÃO; SEM GÁS

APRESENTAÇÃO: GARRAFA 1,L; CARACTERISTICAS GERAIS:
EMBALAGEM DESCARTAVEL

Belo
Horizonte
e região

metropolitana

14 30.324 Unidade
AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSICAO: GASEIFICADA

ARTIFICIALMENTE; APRESENTACAO: GARRAFA 500-510 ML;
CARACTERISTICAS GERAIS: EMBALAGEM DESCARTAVEL

Belo
Horizonte
e região

metropolitana

15 58.968 Unidade
AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSICAO: SEM GAS;

APRESENTACAO: GARRAFA 500-510 ML; CARACTERISTICAS
GERAIS: EMBALAGEM DESCARTAVEL

Belo
Horizonte
e região

metropolitana

16 289 Unidade

BEBEDOURO PARA GARRAFAO AGUA MINERAL - TIPO: SEM
GARRAFAO; MATERIA PRIMA: ACO INOX, POLIPROPILENO OU

ACO CARBONO PINTADO; MODELO: COM 02 TORNEIRAS;
CAPACIDADE DO GARRAFAO: 20 LITROS; RENDIMENTO:

MINIMO 2 LITROS/HORA; POTENCIA: MINIMO 80 WATTS;
DIMENSOES: ALT=900 A 990MM;LARG=280 A 340
MM;PROF=330 A 370MM; PESO: NAO APLICAVEL;

Belo
Horizonte
e região

metropolitana

17 261 Unidade
SUPORTE PARA GARRAFAO AGUA MINERAL - MATERIA-PRIMA:
PVC; CAPACIDADE: GARRAFAO DE 10 E 20 LITROS; TORNEIRA:

01 TORNEIRA; CUBA: PVC

Belo
Horizonte
e região

metropolitana

 

1.1. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

1.1.1. Para os lotes 1 ao 15 as águas minerais naturais, devem ser classificadas como
água mineral tradicional ou água potável de mesa, segundo o Código de Águas Minerais,
dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM
e Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; ter tampa fechada, lacrada, sem
vazamentos e com rótulos contendo data de fabricação e validade. Todos os vasilhames
deverão ser fabricados em Polie�leno Tere�alato – PET – de acordo com as normas da ABNT,
devendo estar em excelente estado de conservação; os produtos deverão estar
herme�camente tampados, higienizados, lacrados e envasados até o limite do gargalo; os
lacres e selos de segurança dos garrafões/garrafas deverão estar de acordo com as normas da
ABNT; atender às caracterís�cas microbiológicas estabelecidas em Regulamento Técnico
específico, respeitando os limites máximos permi�dos de substâncias químicas que
representam risco à saúde, conforme Resolução RDC nº 274 de 25/03/2005 da ANVISA, que
fixa a iden�dade e as caracterís�cas mínimas de qualidade; atender à Regulamentação-RDC n°
275 de 22/09/2005, que fixa as caracterís�cas microbiológicas para Água Mineral Natural e
Água Natural; Após envasamento ou estocagem, apresentar-se límpida, sem flocos em
depósito e sem corpos estranhos; obedecer aos requisitos estabelecidos pela Resolução-RDC
nº 173, de 15/09/2006 da ANVISA, que dispõe sobre Boas Prá�cas para Industrialização e
Comercialização de Água Mineral Natural e Água Natural.

1.1.2. Os garrafões dos lotes 1 ao 12 devem ser:

1.1.2.1. Próprios para o acondicionamento de água mineral, resistentes, em
excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados;
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1.1.2.2. Vir com tampa protetora e lacre de segurança, para evitar contaminações
externas;

1.1.2.3. Devem conter rótulo-padrão, cujas caracterís�cas e
apresentações básicas tenham sido aprovadas pelo Departamento Nacional de
Produção Mineral – DNPM, (Decreto-Lei n. º 7.841/1945), e registradas no Ministério da
Saúde;

1.1.2.4. Conter gravação legível em seu rótulo ou em sua vedação da data de
envase, número do Registro no Ministério da Saúde (MS), marca e validade do produto
(mínimo de 60 dias da data de entrega), conforme Portaria n.º 470/99 do Departamento
Nacional de Produção Mineral – DNPM;

1.1.2.5. Os garrafões/galões devem atender à Portaria nº 387/2008, do
Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, bem como às Normas Técnicas
da Associação Nacional de Normas Técnicas - ABNT:

1.1.2.5.1. ABNT NBR 14222:2013 (Embalagem plás�ca para água mineral e
potável de mesa – garrafão/galão retornável – Requisitos e métodos de ensaio);

1.1.2.5.2. ABNT NBR 14328:2011 (Embalagem plás�ca para água mineral e
potável de mesa – Tampa para garrafão/galão retornável – Requisitos e métodos
de ensaio);

1.1.2.5.3. ABNT NBR 14637:2011 (Embalagem plás�ca para água mineral e
potável de mesa – garrafão/galão retornável – Requisitos para lavagem,
enchimento e fechamento); e

1.1.2.5.4. ABNT NBR 14638:2011 (Embalagem plás�ca para água mineral e
potável de mesa – garrafão/galão retornável – Requisitos para distribuição da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT).

1.1.3. No caso do lote 16, o bebedouro para garrafão de água mineral modelo com
suporte; sem galão; torre/coluna; capacidade para galão de 20 litros; cor branca; reservatório
em material atóxico com capacidade mínimo de 02 litros; duas torneiras, sendo uma para
água natural e outra para água gelada; pingadeira removível; rendimento mínimo de 02
litros/hora; controle de temperatura da água através de termostato regulável tensão 127
volts; potencia entre 80 e 160 wa�s; cer�ficado do INMETRO, com base na portaria INMETRO
nº 92/2017; dimensões do aparelho desembalado: altura = 900 a 990 mm; largura= 280 a 340
mm; profundidade = 330 a 370 mm. 
 

2. DOS LOTES: 

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

2.1.1. Será definido posteriormente, após pesquisa de preços.

 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

3.1. Registro de Preços de água mineral envasada, bebedouro e suporte a serem
dispensados para todos os órgãos e en�dades par�cipantes. A Compra Central foi criada afim de
centralizar a aquisição de produtos comuns no Estado de Minas Gerais, visando um maior poder de
negociação e uma melhor gestão das atas vigentes. 

3.2. A contratação jus�fica-se pela necessidade de fornecimento do material, objeto deste
Termo de Referência, por atender as necessidades de membros, servidores, terceirizados, visitantes,
colaboradores e demais pessoas que trabalham ou transitam pelos órgãos do Estado. Os itens
adquiridos neste processo possuem caráter indispensável à vida humana, auxiliando a realização de
tarefas dos servidores em suas a�vidades laborais, atendendo às suas necessidades básicas. Com
todo o exposto, além da impossibilidade de descon�nuidade destes itens, a contratação nestes
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moldes jus�fica-se também pelo ganho de escala considerável e economia processual, uma vez que
um só processo gera entregas para múl�plos órgãos demandantes e as grandes quan�dades
possibilitam maior negociação. 
 

4. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE

4.1. Optou-se pela modalidade de Pregão Eletrônico considerando que este é aplicado
para aquisições de bens comuns pelo menor preço. Aliado a isso, ao se adotar o sistema de registro
de preço, fica assegurada uma maior possibilidade de se obter menores preços a serem adquiridos
pelos os órgãos/en�dades par�cipantes e não par�cipantes que aderirem a Ata de Registro de
Preços. Para corroborar tal entendimento o Decreto Estadual nº 46.311 de 16 de setembro de 2013
estabelece que:

Art. 4º Será adotado, preferencialmente, o SRP quando:
II – For conveniente a compra de bens ou a contratação de serviços para
atendimento a mais de um órgão ou en�dade ou a programas de Governo.
O Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013, em seu art. 3º, caput,
define o Registro de Preços como um conjunto de procedimentos para registro
formal de preços, obje�vando contratações futuras pela Administração Pública.
Assim, considerando que Registro de Preços não é modalidade de licitação, o
referido diploma legal estabelece no art. 3º, § 2º que para registro de preços de
bens e serviços comuns será u�lizada, obrigatoriamente, a modalidade pregão,
salvo o disposto em legislação específica.
O Decreto Estadual nº 44.786 de 18 de abril de 2008, que regulamenta a
modalidade de licitação denominada pregão, estabelece:
Art. 1º Este Decreto estabelece normas e procedimentos para a realização de
licitação na modalidade de pregão, nas formas presencial e eletrônica, para
aquisição de bens e de serviços comuns, no âmbito do Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. As normas e os procedimentos deste Decreto aplicam-se aos
órgãos da administração pública direta dos Poderes do Estado, aos fundos
especiais, às autarquias, às fundações públicas, às empresas públicas, às
sociedades de economia mista e às demais en�dades controladas direta ou
indiretamente pelo Estado.
Art. 2º Ressalvadas as hipóteses previstas em lei, a aquisição de bens e de serviços
comuns será precedida, obrigatoriamente, de licitação pública na modalidade de
pregão, preferencialmente eletrônico, nos termos do art. 4º da Lei nº 14.167, de 10
de janeiro de 2002.

4.2. Sobre a caracterização do objeto como sendo bem comum, o mesmo diploma legal
considera bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser
obje�vamente definidos no objeto do edital, por meio de especificações usuais pra�cadas no
mercado, tais como exemplificados no Anexo I do Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de abril de
2008. Sendo assim, uma vez que as especificações do objeto deste Termo de Referência são usuais
no mercado e os padrões de desempenho e qualidade podem ser obje�vamente definidos no Edital
de Licitação, entendemos pela caracterização de serviços comuns, possibilitando assim, a licitação
na modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços.

 

5. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:

5.1. 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. 
 

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:



16/10/2020 SEI/GOVMG - 19824749 - PADRÃO - Termo de Referência RP de Bem

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=23348604&infr… 6/12

6.1. Comprovação de ap�dão para efetuar o fornecimento compa�vel com as
caracterís�cas e quan�dades do objeto da licitação, estabelecidas no Termo de Referência ANEXO a
este Edital, por meio da apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao
objeto da presente licitação, compreendendo os requisitos abaixo relacionados:

6.1.1. Para todos os lotes: atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica da
Licitante para fornecimento dos itens ofertados, atendendo ao quan�ta�vo mínimo de 10%
(dez por cento) das quan�dades apresentadas no Anexo I - Termo de Referência;

6.1.1.1. Os atestados deverão conter:

6.1.1.1.1. Nome empresarial e dados de iden�ficação da ins�tuição emitente
(CNPJ, endereço, telefone).

6.1.1.1.2. Local e data de emissão.

6.1.1.1.3. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela
veracidade das informações.

6.1.1.1.4. Período da execução da a�vidade.

6.1.1.2. Para atendimento do quan�ta�vo indicado nos subitens do item 6.1.1, é
admi�do o somatório de atestados, desde que compa�veis com as caracterís�cas do
objeto da licitação.

6.1.1.3. O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo pregoeiro, todas as
informações necessárias à comprovação da legi�midade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à
contratação, endereço atual da CONTRATANTE e local em que foram executadas as
a�vidades.

6.1.2. Para os lotes 1 a 15 os licitantes deverão apresentar, ainda, sob pena de
inabilitação, os seguintes documentos:

6.1.2.1. Laudo de análise microbiológica de acordo com as disposições
regulamentares da Resolução de Diretoria Colegiada da ANVISA - RDC nº 275, de 22 de
Setembro de 2005.

6.1.2.1.1. O laudo deverá ser emi�do por laboratório credenciado pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou INMETRO ou, ainda,
laboratório licenciado por órgão de vigilância sanitária municipal ou
estadual/distrital;

6.1.2.1.2. A apresentação do laudo será dispensada caso a empresa
envasadora comprove ser cer�ficada pela ISO 9001. 

6.1.2.2. Laudo de análise dos contaminantes de acordo com as disposições
regulamentares da Resolução de Diretoria Colegiada da ANVISA - RDC nº 275, de 22 de
Setembro de 2005. 

6.1.2.3. Alvará Sanitário ou Licença Sanitária ou Licença de Funcionamento,
expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, conforme o caso, da pessoa
jurídica mineradora, para os casos em que se aplicam conforme Decreto nº 8.077 de 14
de Agosto de 2014 da Casa Civil e Lei Federal nº 6.360/1976. 

6.1.2.3.1. Nas localidades onde não é expedida  licença sanitária, a
comprovação da inspeção realizada pelo órgão de vigilância sanitária deverá se
dar mediante apresentação de documento oficial (em papel �mbrado) da
Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual ou do Distrito Federal, emi�do no prazo
máximo de 6 (seis) meses anteriores à data de abertura desta licitação, que ateste
o emprego das Boas Prá�cas de Fabricação da empresa produtora; 
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6.1.2.4. Publicação no Diário Oficial da União (DOU) do rótulo do produto
aprovado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), de acordo com a
Portaria nº 470 do Ministério de Minas e Energia, de 24 de novembro de 1999, e
conforme a Resolução da ANVISA RDC nº 273, de 22 de setembro de 2005. 

6.1.2.5. Declaração de que a empresa atende o disposto na Portaria DNPM nº
387/08, NBR 14.222, NBR 14.638, especificações da ANVISA e IN SLTI/MP nº 01 de
19/01/2010. 

 

7. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:

7.1. O licitante que ofertar o menor lance para cada lote deverá enviar os documentos, via
e-mail, no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos, após a solicitação do pregoeiro.

7.2. O não cumprimento do prazo es�pulado para apresentar os documentos exigidos
acima, acarretará na desclassificação instantânea do licitante.

7.3. A apresentação dos documentos sugeridos não dispensa em hipótese alguma a
recepção técnica que ocorrerá no momento da entrega dos materiais.

7.4. Para os lotes 16 e 17, os licitantes deverão apresentar, ainda, sob pena de
inabilitação, os seguintes documentos:

7.4.1. Prospectos, catálogos, folders, fichas técnicas ou outros documentos, para a
comprovação de que os materiais ofertados atendem às especificações técnicas solicitadas no
edital.

 

8. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS 

8.1. Da amostra:

8.1.1. Não haverá exigência de apresentação de amostras.

 

9.  DA EXECUÇÃO DO OBJETO:

9.1. Prazo de Entrega: 

9.1.1. Para os lotes 1 ao 12: até 5 (cinco) dias corridos, contados do dia seguinte ao
recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

9.1.2. Para os demais lotes: até 15 (quinze) dias úteis, contados do dia seguinte ao
recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

9.1.3. Devidamente jus�ficado e antes de finalizado o prazo de entrega, o fornecedor
do produto poderá solicitar prorrogação da entrega, ficando a cargo da área demandante
aceitar a solicitação, desde que não haja prejuízo no abastecimento da rede.

9.2. Do Local e Horário de Entrega:

9.2.1. Os materiais deverão ser entregues nos municípios descritos na coluna "Local
de Entrega" da tabela disposta no item 1, em horário comercial (08:00 às 17:00).

 

9.3. Condições de recebimento:

9.3.1. Os produtos serão recebidos:

9.3.1.1. 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;
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9.3.1.2. Defini�vamente, após a verificação da qualidade e quan�dade do
material e consequente aceitação, que deverá acontecer em até 5 (cinco) dias úteis,
contados a par�r do recebimento provisório.

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

9.3.3. O recebimento/aprovação do(s) produto(s) pelo Órgão/En�dade 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.

9.3.4. No que tange à validade dos lotes 1 ao 15:

9.3.4.1. A água mineral em garrafão de 20 litros deverá ter um prazo de validade,
mínimo, de 60 (sessenta) dias.

9.3.4.2. Garrafões de 20 litros deverão ter validade de 3 (três) anos, conforme a
Portaria nº 387/09 do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM); 

9.3.4.3. Garrafas �po PET (polie�leno tere�alato) de 1,5 L, 500-510 ml  e os copos
de 200 ml, terão validade de 12 meses. 

9.3.4.4. Os prazos de validade dos produtos, objeto deste Termo de Referência,
deverão contar a par�r da data do recebimento defini�vo;

9.4. Condições de transporte:

9.4.1. Os veículos de transporte de águas envasadas devem ter cobertura e proteção
lateral limpas, impermeáveis e íntegras para a proteção da carga. O local onde a carga for
colocada deve atender aos mesmos requisitos, podendo ser realizada em moto ou veículo
com carroceria, desde que a carga esteja protegida.

9.5. Cronograma �sico-financeiro:

9.5.1. Não se aplica.

 

10. DO PAGAMENTO:

10.1. 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.

 

11. DO CONTRATO:

11.1. O instrumento contratual será subs�tuído por autorização de fornecimento emi�da
pelo Portal de Compras/MG. Então, não se aplica contrato, uma vez que a entrega, para cada
autorização de fornecimento emi�da, será única e integral, considerada aquela com prazo inferior a
30 dias e que não gera obrigação futura. 
 

12. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA:

12.1. 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.

12.2.  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.
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12.3. 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.

12.4. 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.

12.5. Constatada a ocorrência de descumprimento total ou parcial do contrato, que
possibilite a aplicação das sanções previstas neste instrumento, deverão ser observadas as
disposições do art. 40 (e seguintes) do Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012

12.6. 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. 

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

 

13. DAS GARANTIAS:

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

13.1.1.  Garan�a legal estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) de (30
dias - produtos não-duráveis) ;(90 dias - 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.

 

14.       DA SUBCONTRATAÇÃO:

14.1. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento ora
ajustado.

 

15. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES 

15.1. Da Contratada: 

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
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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;

15.2. Da Contratante: 

15.2.1. Acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos, 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 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 da entrega.
 

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. 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 e no
Decreto Estadual nº 48.012, de 22 de julho de 2020,  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;
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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;

16.1.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento
equivalente, 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. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, nos
termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;

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

16.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumula�vamente às demais sanções previstas
nos itens 16.1.1, 16.1.3, 16.1.4, 16.1.5.

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
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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.

17. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 

17.1 O custo es�mado da contratação será tornado público apenas e imediatamente após o
encerramento do envio de lances na sessão de pregão, conforme art. 7º, § 3º, da Lei Federal nº
12.527/2011”, nos termos que dispõe o art. 15, § 1º, do Decreto Estadual nº 48.012/2020.

 

 

Responsável

NOME COMPLETO

MASP/MATRÍCULA

 

Aprovação

NOME COMPLETO

MASP/MATRÍCULA

Referência: Processo nº 1500.01.0924244/2020-69 SEI nº 19824749


