
   

Secretaria Municipal de Saúde -  Rua João Fernandes Vieira, 213 - Centro - Moreno-PE. CEP: 54.800-000 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
 

1. DO OBJETO 
 
O presente termo de referência consiste no REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA, 

COM OBJETIVO DE ATENDER ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE 

SAÚDE LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, RURAL DO MORENO E NO DISTRITO DE 

BONANÇA, conforme especificações estabelecidas neste documento.  

 

2. DA JUSTIFICATIVA  
 

 Considerando que o Contrato n° 006/2020, celebrado entre a Secretaria de 

Saúde do Município do Moreno e a Empresa P. Mesquita Neto Distribuidora de Água, inscrita 

no CNPJ n° 19.206.070/0001-29, oriundo do Processo Licitatório nº 068/2019 - Pregão 

Presencial nº 013/2019, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE ÁGUA 

POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA COM OBJETIVO DE ATENDER ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

DA ZONA URBANA E DA ZONA RURAL DO MORENO/PE. 

 

Considerando que foi realizado o 1° Termo Aditivo de acréscimo de 25% (vinte e cinco 

por cento), desta forma ultrapassando o limite constituído por lei.  

Portanto, não é possível continuar com o contrato, assim sendo se dará início a um 

novo processo de contratação, com o intuito de não desatender as unidades administrativa do 

Município de Moreno e o Distrito de Bonança. 

 
Considerando às necessidades de abastecimento de água na Secretaria de Saúde de 

Moreno, está cada dia mais frequente, devido a deficiência no abastecimento de água no 
Município, devido à crise hídrica em Moreno e Bonança em decorrência da estiagem prolongada 
do município.  

 
Sendo assim, esse fato pode prejudicar a operacionalidade das nossas unidades de saúde, 

podendo gerar a paralisação dos atendimentos e assim causar transtornos extremamente graves à 
saúde dos munícipes, beneficiários do Sistema Único de Saúde-SUS. Por esta razão, faz-se 
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necessário que tenhamos instrumento legal que nos permita manter o abastecimento das 
unidades de saúde de forma ágil e preços pré-estabelecidos. 

 
Neste sentido, restou a necessidade da contratação visando a Prestação de Serviço de 

fornecimento e transporte de água potável por meio de carro pipa com volume e capacidade de 
transporte de água potável, que tem o condão de atender às unidades administrativas da zona 
urbana, rural do Moreno e no distrito de Bonança. 
 
2.1 Considerando que a possível contratação tem amparo legal no disposto na Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, concomitantemente a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 

2.2 DA JUSTIFICATIVA DO REGISTRO DE PREÇOS 

 A utilização do Sistema de Registro de Preços encontra lastro nos incisos I e II do art. 3º do 

Decreto Estadual nº 42.530/2015, haja vista que a contratação requer a realização de 

contratações frequentes, com entrega sob a forma de contratos pontuais, formalizados 

conforme a demanda da secretaria de saúde. Desse modo, o registro de preços é a forma mais 

eficiente de licitar tal objeto, uma vez que permite a efetivação de contratações de acordo com 

as necessidades do momento, sem vincular-se a quantitativos e prazos previamente definidos.  

 
3. DOS QUANTITATIVOS ESTIMADOS  
 
O quadro abaixo identifica o quantitativo estimado, com base na necessidade de funcionamento e 
estruturação das Unidades de Atendimento à Saúde deste Município.  
 
 
ITEM 

 
DESCRIMINAÇÃO 

QUANTIDADE 
MENSAL 
ESTIMADA 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO  

VALOR 
MENSAL 
ESTIMADO 

 
VALOR ANUAL 
ESTIMADO 

 
 
 
 
 
01 

Fornecimento de 
água potável 
através de 
caminhão pipa 
nas unidades 
asministrativas 
localizadas na  
zona urbana e 
rural do 
município e 
distrito de 
Bonança. 

 
 
 
 
 

420m³ 

 
 
 
 
 
37,94 

 
 
 
 
 
R$ 15.934,80 

 
 
 
 
 
R$ 191.217,60 

 

4. DOS RECURSOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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Os recursos financeiros para pagamento das despesas com a prestação dos serviços serão 
provenientes do Município nas dotações orçamentárias conforme descrições e valores abaixo 
discriminados: 

 
Unidade gestora............:  6 Fundo Municipal de Saúde do Moreno 

Órgão orçamentário......:  15000 Secretaria de Saúde 
Unidade Orçamentária. 15001 Fundo Municipal de Saúde 
Função...........................:  10 Saúde 
   
Subfunção.....................: 122 Gestão Administrativa da Saúde e Qualificação da Gestão 

do SUS 

Programa.......................: 1307 Gestão Administrativa 

Ação...............................: 2.305 Gestão Administrativa 

Despesas.......................: 3211 3.3.90.39.00 –Outros serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica– Fonte: 03 
 

Subfunção.....................: 301 Manutenção das Ações de Atenção Básica à Saúde 

Programa.......................: 1301 Atenção Básica à Saúde  
Ação...............................: 2.313 Atenção Básica à Saúde 
Despesas.......................: 13 3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros - Pessoa 

Jurídica – Fonte: 07 
 
Subfunção.....................: 302 Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade 

Hospitalar e Ambulatorial  
Programa.......................: 1302 Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade 
Ação...............................: 2.317 Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade 
Despesas.......................: 181 3.3903900– Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

– Fonte: 03 
 

Subfunção.....................: 304 Manutenção das Vigilância Sanitária 
Programa.......................: 1304 Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade 
Ação...............................: 2.323 Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade 
Despesas.......................: 115 3.3903900– Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

– Fonte: 07 
 

Subfunção.....................: 122 Manutenção do Concelho Municipal de Saúde  
Programa.......................: 1307 Manutenção do Concelho Municipal de Saúde 
Ação...............................: 2.308 Manutenção do Concelho Municipal de Saúde 
Despesas.......................: 305 3.3903900– Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

– Fonte: 03 
 

 

5. DA QUALIDADE DO FORNECIMENTO 
 

5.1 O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria de Consolidação do 
Ministério Público nº 5 de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.  
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5.2 A empresa vencedora do processo licitatório deverá fornecer água potável, de 
excelente qualidade e higiene, com PH compatível para sua utilização em área 
hospitalar e apresentar Licença Sanitária Municipal ou Estadual (LF), Licença de 
autorização emitida pelo CPRH – Companhia Pernambucana de Recursos 
Hidrominerais e pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, bem 
como, certificado quanto às análises bacteriológica e físico-química, emitido por 
laboratório licenciado pela Secretaria de Saúde de Pernambuco. 

 

5.3 Os veículos utilizados para o transporte da água potável, objeto deste TDR deve 
atender às exigências contidas no Artigo 15 da Portaria de Consolidação do 
Ministério Público nº 5 de 28 de setembro de 2017, Anexo XX, principalmente o 
tanque onde fica armazenada a água, que deverá estar devidamente higienizado 
em toda a sua plenitude, partes internas e externas, torneiras, válvulas, etc. 

 

5.4 Por ocasião da entrega do produto, o licitante vencedor deverá adotar todas as 
medidas Higiênicas legais e possíveis para que não haja a menor possibilidade de 
contaminação do produto entregue, bem como, da certificação do PH daquele 
produto. 

 
 
6. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 

6.1. Para critério de julgamento e classificação das propostas será adotado o de MENOR 
PREÇO POR ITEM; 
  
6.3. Os preços finais unitários e totais propostos pelos licitantes não poderão ultrapassar 
os preços unitários e totais estimados pela Administração, de acordo o item 3 deste 
Termo de Referência, sob pena de desclassificação da proposta.  
 
6.4. No preço total do objeto deverão estar inclusos todos os tributos (impostos, taxas e 
contribuições), sejam federais, estaduais e municipais, bem como frete, embalagem, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas, assim como demais insumos inerentes que 
incidam ou venham a incidir sobre o objeto, sejam de que naturezas forem.  
 
6.6. A proposta deverá ter validade mínima de 60(sessenta) dias independente de 
declaração do licitante;  
 

7. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA ATA  
 

O prazo de execução da ata a que se refere o objeto ora licitado será de 12 (doze) 
meses, a partir da data de sua assinatura.  
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8. DAS UNIDADES CONTEMPLADAS  
 
Constituem Unidades contempladas por este TDR, que poderão ser abastecidas 

com água potável pela Contratada, obedecidas as regras para o atendimento, as Unidades 
abaixo relacionadas: 

 

ITEM UNIDADE DE SAÚDE ENDEREÇO 

01 USF - Heráclito 
Rua Jornalista João Carneiro da Cunha, 1076, Cohab 
- Moreno / PE 

02 USF - ABC RUA 13 DE MAIO, Nª 329 - ABC 

03 USF - Liberdade 
RUA DA LIBERDADE Nª 26 - LIBERDADE 
 

04 USF - Conceição 

RUA JOSE VITOR DE ARAUJO, Nª 400 - NOSSA 
SENHORA DA CONÇEICAO 
 

05 USF - João Paulo II 
QUADRA R, LOTE 1 - JOAO PAULO II 
 

06 Policlínica  Beiró Uchôa 

RUA PREFEITO ANTONIO LEMOS - Nº 1947 - N° S° 
DE FATIMA 
 

07 USF - Maternidade 

RUA ERMIRIO DE MORAES, Nª 263 - ALTO DA 
MATERNIDADE 
 

08 USF - Pedreira/ Mangueira 
RUA DAS PEDREIRAS Nª 120 - PEDREIRAS 
 

09 USF - Vila Holandesa 
RUA URUGUAI, Nª 146 - (LOTE 16 F) CENTRO 
 

10 USF - Santo Antônio 

RUA OTONIEL LOPES, Nª 79 - ALTO DA 
MATERNIDADE 
 

11 USF - Massaranduba 
R. MASSARANDUBA - S/N  
 

12 USF - Bonança 

RUA ADOLFO KUEST, Nª 98 - ALTO NOVO 
HORIZONTE 
 

13 Sede da Secretaria de Saúde 
RUA JOAO FERNANDES VIEIRA, Nª 213 - CENTRO 
 

14 CEO 
RUA AV. DOUTOR SOFONIO PORTELA, Nª 4166 - 

CENTRO 

15 Centro de Referência à Saúde da Mulher Rua Otoniel Lopes, 79 - Maternidade - Moreno/Pe 

16 USF- Enfermeiro Braz Rua Artur José da Silva- S/N 

17 USF Josefa de Souza Veras- INABI R. Carlos Lacerda BR 232- s/n das Graças  

18 NUCLEO RUA JOSE CIPRIANO DE MOURA, Nª 519 - ALTO DA 
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LIBERDADE 

19 USF Maria Cristina Av. Presidente Varga- s/n- Bonança 

20 CTA Rua João Fernandes Vieira, n° 284- Centro 

21 Concelho João Fernandes Vieira, n° 323- Centro 

22 CAPS Rua João Fernandes Vieira- Centro  

23 PSF Carauna  ENGENHO CARAUNA 

24 PSF Contra açude Engenho Contra Açude  

25 PSF Massaranduba  Rua Massaranduba s/n 

 
 

9. DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
 

9.1 A Contratada fornecerá nos locais indicados neste TDR, o produto “água Potável”, 
em caminhão pipa ou tanque (higienizado), nas quantidades solicitadas pela Contratante 
através da ORDEM DE FORNECIMENTO, no horário das 08 horas às 16 horas diariamente, 
inclusive sábados, domingos e feriados, sem qualquer ônus adicional à Contratante. 
 

9.2 Conforme a tabela constante no item 8 deste TDR, o consumo mensal será de 
420.000 litros de água; devendo pois, este fornecimento ser fracionado em duas vezes por 
semana devido à capacidade/necessidade de algumas unidades.  

 
9.3 As unidades a serem atendidas estão destacadas no item 8 deste TDR, devendo a 
empresa contratada abastecer nas respectivas caixas d´água, com exceção das que 
possuírem cisterna. 
 

9.4 O produto só poderá ser fornecido pela CONTRATADA, caso lhe seja solicitado por 
escrito e com antecedência  mínima de (4) quatro horas, através de Ofício e/ou e-mail. 
 

9.5 A logística de abastecimento fica a cargo da CONTRATADA, devendo ser mantido o 
abastecimento mínimo semanal conforme solicitação/ necessidade das unidades, 
seguindo a tabela que especifica as unidades comtempladas. 
 

9.6 O abastecimento deverá ser registrado através de Formulário denominado “Ordem 
de Fornecimento” que deverá ser assinado, de forma legível e constando nº de matrícula 
e cargo, pelo profissional da unidade que ficará responsável pelo recebimento da “água 
potável”, ficando uma via com este profissional, e outra com a empresa CONTRATADA; que 
servirá de comprovação do abastecimento da unidade e dará subsídios para o 
faturamento. 
 

10 . DA CONTRATAÇÃO 
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10.1. O Termo de Contrato será celebrado nos casos previstos na Lei Federal nº 
8.666/1993, quando o fornecedor será convocado para assinar o respectivo instrumento, 
dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de recair o direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/1993 e, subsequentes alterações; no 
entanto, tratando-se de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, 
poderá ser aplicado, a critério da Administração, o que determina o §4º do artigo 62 da 
Lei de Licitação;  
 
10.2. Sendo formalizado o contrato, tendo em vista o disposto no item anterior, ele terá 
vigência de, no mínimo, 12 (meses), contados a partir da sua assinatura;  
 
10.3. A Secretaria responsável convocará formalmente os fornecedores, informando o 
local, dia e hora para a assinatura do Instrumento de Contrato;  
  
10.4. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da convocação para a 
assinatura do instrumento contratual ou se recuse a assiná-lo nas condições estabelecidas 
na proposta aceita, poderão ser convocados para assim o fazê-lo, os demais licitantes 
participantes remanescentes, observada a ordem de classificação, em igual prazo e nas 
mesmas condições, ou revogar a licitação, sem prejuízo das sanções previstas  no art. 7º 
da Lei Federal 10.520/2002, observada a ampla defesa e o contraditório; 
 
10.5. Qualquer solicitação de prorrogação de prazos de fornecimento, somente será 
analisada, se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente 
fundamentada;  
 

11. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  
 

11.1 O contrato oriundo deste processo terá validade de 12 (dose) meses a partir da data 

de sua assinatura;  

11.2 O objeto desta contratação será fornecido nos locais indicados neste TDR, o objeto 

“água Potável”, em caminhão pipa ou tanque (higienizado), nas quantidades solicitadas 

pela Contratante através da ORDEM DE FORNECIMENTO, no horário das 08 horas às 16 

horas diariamente, inclusive sábados, domingos e feriados, sem qualquer ônus adicional à 

Contratante;  

11.3 O abastecimento será de responsabilidade exclusiva do licitante vencedor, sem 

qualquer custo adicional posterior;  
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11.4 As ordens de fornecimento deverão ser enviadas pela Contratante por meio 

eletrônico ou físico;  

11.5 O fornecedor está sujeito à fiscalização no ato do abastecimento e posteriormente, 

reservando-se ao Fundo Municipal de Saúde de Moreno, através do responsável, o direito 

de não receber, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias ou no caso de o 

não atender as especificações deste termo;  

11.6 Nos casos em que o fornecimento encontrasse em desacordo com os requisitos 

estabelecidos pelo Fundo Municipal de Saúde de Moreno, ou em quantidade inferior ao 

estabelecido, à empresa deverá atender à solicitação no prazo máximo 48 (quarenta e 

oito) horas. 

 

12 – DA CAPACIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA 
 

12.1 O licitante deverá apresentar ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, expedida por 
pessoa jurídica de direito público e/ou privado comprovando desempenho anterior de 
atividade pertinente e compatível em características, quantidade e prazos, com o objeto 
deste Termo de Referência. 

 
a) A compatibilidade com a quantidade poderá ser feita em atestado individual ou 

através da soma das quantidades indicadas em cada um dos atestados 
apresentados;  
 

b) Não será permitido atestado emitido pelo próprio licitante em seu nome; a 
empresa licitante deverá comprovar, mediante atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, que desempenham ou estão desempenhando 
serviços de características iguais ou semelhantes; 

 
 

12.2 Licença Sanitária Municipal ou Estadual (LF), válida, por cópia legível e autenticada, 
da fonte utilizada para a fornecida; 

 
12.3 Certificado, emitido por laboratório licenciado pela Secretaria de Saúde de 

Pernambuco, quanto às análises bacteriológica e físico-química para fins de 
potabilidade, referente à fonte utilizada para realização dos abastecimentos; 
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12.4 Licença de operação expedida pela Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos – CPRH, da fonte utilizada para o fornecimento; 
 
12.5 Quando a empresa licitante não for a proprietária da fonte fornecedora da água 
potável, a mesma deverá apresentar termo de contrato, ou outro documento em que a 
empresa licitantes esteja autorizado a retirar da fonte, água potável, por período igual ou 
superior ao previsto na licitação. 

 
E demais documentos relacionados em edital. 
 

13 – DOS PREÇOS APRESENTADOS  

 

13.1 Os preços apresentados nas propostas deverão incluir o valor final dos produtos, 

considerando todas as despesas administrativas e fiscais; 

 

13.2 Nos preços já deverão estar consideradas todas as despesas com tributos, fretes, 

transportes, combustíveis, seguros e demais despesas que incidam direta ou 

indiretamente nos preços do objeto deste termo;  

 

13.3 Os preços apresentados serão de exclusiva responsabilidade da empresa, cabendo o 

direito de pleitear, posteriormente, qualquer alteração, diante das condições previstas em 

lei. 

14-DA PROPOSTA DE PREÇOS 

14.1 O preço proposto será cotado em reais e será considerado suficiente e 
completo, abrangendo todos os encargos (sociais, trabalhistas, previdenciários e 
comerciais, bem como demais encargos incidentes), os tributos (impostos, taxas, 
emolumentos, contribuições fiscais, e parafiscais, etc.), o fornecimento de mão-de-obra 
especializada, materiais, ferramentas, acessórios e equipamentos, a administração, o 
lucro, as despesas decorrentes de carregamento, descarregamento, fretes, transportes e 
deslocamentos de qualquer natureza, na modalidade CIF, correndo tal operação, única e 
exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da empresa vencedora da licitação, 
bem como qualquer outro encargo ou despesa, ainda que aqui não especificado, que 
possa incidir ou ser necessária à execução do objeto da licitação. 

 
15- DOS PARTICIPANTES DA ATA: 
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15.1 A Secretaria Municipal de Saúde é o único participante deste Registro de 

Preços. 

15.2 Órgão Gerenciador do Registro de Preços Secretaria Municipal de Saúde, 

especificações ANEXO I. 

 

16.DAS ADESÕES POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES 

 
a. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, 

durante sua vigência, pode ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, 

mediante anuência do Órgão Gerenciador e em observância aos limites previstos 

no Decreto Estadual nº 39.437, de 29 de maio de 2013; 

b. Os Órgãos e Entidades Não Participantes, quando desejarem fazer uso da Ata de 

Registro de Preços, devem consultar o Órgão Gerenciador da Ata que se 

manifestará sobre a possibilidade de adesão, para indicar os possíveis 

fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecendo a ordem de 

classificação. 

c. Cabe ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, inclusive quanto às negociações promovidas pelo Órgão 

Gerenciador, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão 

a um Órgão Não Participante, desde que não prejudique as obrigações presentes 

e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos 

Participantes; 

d. Os Órgãos e Entidades Não Participantes devem, antes de solicitar adesão à Ata de 

Registro de Preços, realizar pesquisa prévia de mercado a fim de comprovar a 

vantajosidade dos preços registrados; 
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e. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão não participante deve efetivar 

a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o 

prazo de vigência da Ata; 

f. Compete ao Órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento 

pelo Fornecedor da Ata das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 

observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 

decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 

próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador; 

g. A adesão de cada órgão não poderá exceder a 50% (cinquenta por cento), dos 

quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços 

h. A soma de todas as adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder o 

dobro do quantitativo registrado. 

 

17. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 
17.1 A secretaria de Saúde é o órgão gestor da ata de registro de preços e deverá: 

17.2 Assinar a ata de registro de preços através do setor de Contratos; 

17.3 Autorizar os órgãos e entidades participantes do registro de preços a firmar os contratos 

de adesão nos quantitativos determinados; 

17.4 Manter o controle dos quantitativos disponíveis para os participantes do registro de 

preços; 

17.5 Aplicar, a qualquer momento, as penalidades previstas na Ata de Registro de Preço. 

17.6 Observar os limites estabelecidos para os Órgãos participantes e não participantes nos 

termos do art. 10, incisos II e III do Decreto nº 42.530 de 2015. 

 

18.  DO PRAZO E FORMAS DE PAGAMENTO   

 

18.1. Os pagamentos ocorrerão conforme pedidos, em até 30 dias a contar da data de 

entrega dos medicamentos acompanhados respectivamente da nota fiscal.  
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18.2 A data de pagamento passará a ser computada a partir da entrega integral do 

pedido; 

 

18.3 Para realização dos pagamentos, o licitante vencedor deverá manter a regularidade 

fiscal apresentadas durante processo de habilitação; 

19. DO PRAZO PARA ASSINTURA DO CONTRATO X VIGÊNCIA 

 

19.1 A(s) empresa(s) deflagrada(s) vencedora(s) devera(ão) comparecer ao Fundo 

Municipal de Saúde de Moreno, para assinatura do contrato no prazo máximo de 5 

(cindo) dias úteis após a sua convocação;  

19.2 O contrato terá vigência de 12 (dose) meses, contados a partir de sua assinatura. 

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

Constituem obrigações da CONTRATADA, além das constantes nos artigos 69 e 70 
da Lei nº 8.666/93, as seguintes: 
 

20.1  Prestar os serviços, objeto desta licitação, de acordo com o estabelecido neste 
TDR; 
 

20.2 Garantir o fiel cumprimento do que dispõe o Artigo 15 da Portaria do Ministério da 
Saúde nº 2.914 de 12 de Dezembro de 2011, em especial no que tange à utilização de 
veículo transportador apropriado para o transporte de água potável; 
 
20.3 Executar fielmente o contrato, de conformidade com suas cláusulas, 
responsabilizando-se pela sua qualidade, exatidão e segurança, diligenciando no sentido 
de que os trabalhos sejam conduzidos segundo a melhor técnica aplicável, observando 
os prazos que lhe forem programados para a sua realização e garantia; 
20.4 Entregar os materiais em perfeitas condições de uso e com prazo de garantia 
(validade) de, no mínimo, 30(trinta) dias, contados a partir da data da entrega. 
 
20.5 Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços previstos no objeto 
desta licitação; 
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20.6 Prestar os serviços objeto desta licitação através de seus próprios recursos 
humanos e materiais; 
 
20.7 Programar-se com a devida antecedência para atender as demandas até o final do 
contrato; 
 
20.8 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 
interessado; 
 
20.9 Manter funcionário apto para contato com a contratante para tratar de assuntos 
relacionados ao objeto do contrato; 
 
20.10 Manter o abastecimento em conformidade com as exigências destacadas no item 5 
deste TDR; 
 
20.11 Prestar a imediata correção das deficiências apontadas pela contratante quanto à 
execução dos serviços contratados; 
 
20.12 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato; 
 
20.13 Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas; 
 
20.14 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução do objeto, inclusive com pessoal, os quais não terão 
qualquer vínculo empregatício com a contratante; 
 
20.15 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ocorrer com seus 
empregados ou preposto quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e 
previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício das 
atividades; 
 
20.16 Manter número telefônico e e-mail atualizados de escritório ou sede 
administrativa para contato e intermediação junto a contratante;  
 
20.17 Não transferir a outrem qualquer responsabilidade sobre a presente contratação;  
 
20.18 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, conforme inciso XIII, art. 55 da Lei nº 8.666/93. 
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20.19 É vedada a subcontratação para prestação dos serviços objeto deste instrumento. 
 

21. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

21.1 Notificar o fornecedor registrado quanto à requisição do serviço, mediante o envio 
da nota de empenho, a ser repassada via e-mail ou retirada pessoalmente pelo 
fornecedor; 
 
21.2 A nota de empenho repassada ao fornecedor equivalerá a uma ordem de serviço; 
 
21.3 Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na execução do 
serviço; 
 
21.4 Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata de 
Registro de Preços; 
 
Parágrafo único – Uma vez formalizada a Ata de Registro de Preços – ARP, a 
CONTRATANTE não fica obrigada a firmar contratações com os fornecedores cujos preços 
tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do objeto 
da ARP, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de 
fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições. 
 

21.5 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do objeto deste termo;  

 

21.6 Efetuar os pagamentos devidos, conforme condições estabelecidas; 

  

21.7 Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados ao município;  

 

21.8 Atestar notas fiscais correspondentes após o recebimento do item comprado;  

 

21.9 Receber e fiscalizar os produtos entregues, verificando a sua correspondência com 

as especificações prescritas no edital, atestando sua conformidade;  

 

21.10 Designar formalmente um servidor da unidade gestora para acompanhar e 

fiscalizar a execução da autorização de fornecimento ou instrumentos equivalentes;  
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21.11 Notificar formalmente quaisquer irregularidades encontradas na entrega dos 

itens.  

Constituem obrigações da Secretaria de Saúde: 
 
22 DO RECEBIMENTO 
 

O objeto dessa licitação será recebido da seguinte forma: 
 
22.1 Provisoriamente, no ato da finalização do serviço prestado, para posterior 
verificação da conformidade do objeto com a especificação, mediante recibo expedido 
pela secretaria demandante ou funcionário habilitado, responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes. 
 
22.2 Definitivamente, em até 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento provisório, 
para verificação do serviço prestado e aceitação por funcionário habilitado, responsável 
por seu acompanhamento e fiscalização, designado pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes. 
 

23. DO PAGAMENTO 
 

23.1 Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação da Nota Fiscal, 
devidamente atestada pela Diretoria da Policlínica Doutor Beiró Uchôa /Diretoria 
Administrativa da Secretaria de Saúde, no prazo de até 30 (trinta) dias.  
 
23.2 Conforme estabelece o Decreto Federal nº. 7.507, de 27 de Junho 2011, os 
pagamentos a Fornecedores de Bens e Serviços efetuados com recursos Financeiros 
transferidos por órgãos e entidades da administração Pública Federal, de que trata os 
incisos I e II do referido Decreto, o crédito se dará exclusivamente por meio eletrônico 
mediante crédito em conta do Fornecedor, diante do exposto, o fornecedor deverá 
informar a esta Secretaria os seguintes dados:  
 
- Instituição Financeira; 
- Nº da Instituição Financeira; 
- Nº da Agencia; 
- Nº da conta corrente; 
- CNPJ. 
 
23.3 Nenhum pagamento será efetuado à empresa fornecedora enquanto pendente de 
liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços. 
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23.4 Nenhum acréscimo ou reajuste será concedido durante a vigência do contrato. 
 
23.5 A Nota Fiscal/Fatura que apresente incorreções será devolvida a contratada para as 
devidas correções. Nesse caso, o prazo para pagamento se dará a partir da data da nova 
apresentação da Nota Fiscal / Fatura devidamente corrigida. 
 
23.6 No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condições iniciais de 
habilitação quanto à situação de regularidade do fornecedor. 
 

24.  DA SUBCONTRATAÇÃO  

É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste termo de referência;  

 

25. DO REAJUSTE  

 

25.1 Não será concedido reajuste ou correção monetária no valor do contrato, estando 

assegurado o reestabelecimento do seu equilíbrio econômico financeiro inicial, na 

ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução, de 

acordo com a lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

26.  DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições formalmente 

convencionadas, acréscimos ou supressões do objeto, em até 25% no valor inicial do 

contrato, conforme art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

 
 

Moreno, 16 abril de 2021 
 
 
 
 
 
 

Ladyodeyse Santiago 
Secretaria Municipal de Saúde 
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