
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

SECRETARIA DE MUNICIPIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
 
Aquisição através de Registro de Preços de água mineral em bombonas de 20 litros, 
bombonas  vazias  de  20  litros  para  acondicionamento  específico  de  água  mineral, 
destinados às Diversas Secretarias do Município.
 
2. DESCRIÇÃO DO OBJETO
 
Item Descrição Quantidade 

Anual
Preço  Máximo 
Aceitável

01 Água mineral sem gás em bombonas de 
20 litros

8000 R$ 15,75

02 Galão de 20 litros (casco) específico para
Acondicionamento de água mineral
 

150 R$ 27,88

3. DEVERES DA CONTRATADA E CONTRATANTE
 
3.1. A empresa vencedora deverá ter um distribuidor ou uma filial dentro do Município 
do  Rio  Grande  para  que  possa  atender  os  pedidos  no  máximo  em  2  horas  da 
solicitação da Secretaria.
 
  3.2. Para o item 03 a empresa vencedora deverá fornecer em regime de comodato as 
bombonas de 20 litros, que deverão ser fornecidas na primeira entrega de água mineral 
para aquelas Secretarias que não as possuem, sendo  emitido o termo de comodato 
com a quantidade necessária sem ônus para o município.
 
 3.3. A empresa vencedora  deverá entregar os itens em perfeitas condições de uso, 
devidamente lacradas e    no prazo estabelecido    neste Termo de Referência, a contar 
do recebimento da Nota de Empenho.
Os  produtos  deverão  ser  entregues  em  garrafões  de  POLICARBONATO,  liso, 
transparente,  resistente,  em  excelente  estado  de  conservação,  sem ranhuras  e/ou 
amassados para evitar contaminações externas
 
 4. ENTREGAS
 
4.1. Os bens adquiridos deverão ser entregues  nos endereços fornecidos por cada 
Secretaria no âmbito urbano, sem ônus para este Município e atender os pedidos em 
no máximo 2 horas da solicitação da Secretaria.
  
 4.2. Caso a licitante não entregue o material no prazo estabelecido será enquadrada 
no Artigo 87 da Lei n° 8.666/93.

 5. CAPACIDADE TÉCNICA



 
5.1. - Apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado  fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, que comprove aptidão da licitante para desempenho de atividade 
pertinente  e  compatível  em características,  quantidades  e  prazos  com o objeto  da 
licitação.
 
5.2. - Apresentar, no tocante ao fornecimento de água mineral, os documentos abaixo 
relacionados:
 
a). - Autorização da Vigilância Sanitária para funcionamento da empresa;
 
b). - Laudo de Instituição Oficial certificando a propriedade ou concessão da fonte da 
água a ser fornecida para consumo;
 
c).  -  Análise  físico-química  e/ou  bacteriológica da  água  atestando  que  a  mesmo é 
apropriada para o consumo humano, observando-se os respectivos prazos de validade.
5.3.  -  Apresentar,  no  tocante  ao  fornecimento  de  gás  de  cozinha,  os  documentos 
abaixo relacionados:
 
a) Declaração de que possui depósito autorizado no Município;
 
b) Licença de Funcionamento;
 
c)  Certificado de Autorização de Posto Revendedor outorgado pela Agência Nacional 
do Petróleo ANP, conforme dispositivo na Portaria ANP nº 297, de 18 de novembro de 
2003, dentro do prazo de validade.
 
 6. VIGÊNCIA DO CONTRATO

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, por interesse da 
Administração, conforme disposto no Artigo 57 da Lei 8.666/1993.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS
 
7.1.A  comprovação  das  quantidades  efetivamente  entregues,  para  efeito  de 
pagamento,  será  feita  através  de  ticket  que  deverá  conter  a  especificação,  a 
quantidade, a identificação da Secretaria solicitante e assinatura e carimbo do servidor 
responsável pelo recebimento.
 
7.2. Os tickets a que se refere o item 7.1 serão fornecidos pela empresa contratada.
 
7.3. A Prefeitura Municipal do Rio Grande se reserva o direito de solicitar durante o 
período de contratação documentos que comprovem a boa qualidade dos produtos 
fornecidos.
 
 8.CONTATO

Dúvidas para esclarecimento deverão ser encaminhadas a gerência administrativa da 
SMGA pelo  e-mail  <kelersma@riogrande.rs.gov.br>  aos  cuidados  de  Keler  Farias 
Chaves
Rio Grande, 14 de junho de 2021.


