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Secretaria Municipal de Administração e Defesa Social 

Secretaria Municipal de Assistência Social 
 
 
 
 
 

Moreno – Maio/2022 
 
 

REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA EVENTUAL E 

FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM 

GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS E GARRAFAS DE 500 (QUINHENTOS) 

MILILITROS, E GÁS DE COZINHA (GLP) 13 KG (RECARGA), PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE MORENO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNCICIPAL DO 

MORENO, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORENO/PE 
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1. OBJETO 

 

1.1 O presente Termo de Referência visa dispor acerca das características mínimas do 
objeto da presente licitação, consistente no Registro formal de preços, consignado em Ata, 
pelo período de 12 meses, para eventual e futura aquisição parcelada de ÁGUA 
MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS E GARRAFAS 
DE 500 (QUINHENTOS) MILILITROS, E GÁS DE COZINHA (GLP) 13 KG (RECARGA), 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MORENO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNCICIPAL 
DO MORENO, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORENO/PE, conforme 
quantidades, especificações mínimas e condições descritas a seguir. 
 
 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1 A solicitação de contratação de empresa(s) para o fornecimento de ÁGUA 
MINERAL NATURAL sem gás e GÁS DE COZINHA para atender as necessidades das 
Secretarias demandantes da Prefeitura Municipal do Moreno/PE, indispensável para 
suprimento das necessidades das Unidades de Saúde, Unidades de Ensino, e demais 
prédios de reponsabilidade da Secretaria de Administração e Defesa Social e Secretaria de 
Assistência Social de Moreno/PE, garantindo, assim, a continuidade e ampliação na 
prestação dos serviços públicos essenciais.  
 
2.2 Considerando que a aquisição amparada por ata registro de preços, a qual permite 
a esta Secretaria realizar suas aquisições em consonância com as demandas surgidas, 
sem a necessidade de previa manifestação orçamentária, salvaguardando-se de qualquer 
excesso, quando desnecessário, além de se conseguir melhores condições para aquisição 
através do procedimento licitatório realizado com maior número de interessados na 
comercialização dos mesmos. 
 
2.3. Justifica-se a referida aquisição devido à necessidade de gás liquefeito de petróleo e 
vasilhame devido o funcionamento dos setores públicos deste município os quais realizam 
serviços diários de atendimento ao público, gerando a necessidade de preparo de 
alimentos para servidores. 
 
2.4. A natureza do objeto deste Termo, dadas suas caracterizas, enquadra-se como 
serviços/bens comuns, haja vista os padrões de desempenho, qualidade e todas as 
caracterizas gerais e específicas serem as usuais do mercado e passíveis de descrições 
sucintas, podendo, portanto, serem licitados por meio do Pregão Eletrônico. 
 

3. DA JUSTIFICATIVA DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

3.1  Considerando a grande demanda de utilização desses equipamentos e ao mesmo 

tempo a necessidade de controle e racionalização do gasto público, o Registro de Preços 

apresenta-se como ferramenta comprovadamente eficiente na busca por melhores preços, 

mantendo-os registrados para uma futura e eventual contratação conforme a necessidade 

e disponibilidade de recursos orçamentários,  com previsão de entrega parcelada, bem 

como pelo fato de não ser possível definir previamente o quantitativo a ser demandado por 

esta Secretaria, conforme disposto no art. 3º, incisos II, III e IV do Decreto 7.892/2013. 
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3.2. A Adoção do SRP – Sistema de Registro de Preços – justifica-se pela conveniência da 

aquisição parcelada dos materiais para atender às demandas do município de Moreno, 

uma vez que neste momento o orçamento não será liberado em sua totalidade, de acordo 

com a previsão contida no inciso II do art. 3º do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 

2013, e que outros órgãos poderão aderir à Ata de Registro de Preços.  

 

3.3. Em relação à forma, cumpre esclarecer que o Sistema de Registro de Preços (SRP) é 

o conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de 

serviços e aquisição de bens, para contratações futuras. Dentre as vantagens em se 

utilizar o SRP destacamos as seguintes: a) Possibilidade de maior economia de escala, 

uma vez que diversos órgãos e entidades podem participar da mesma ARP, adquirindo em 

conjunto produtos ou serviços para o prazo de até 01 (um) ano, atendendo assim ao 

princípio da Economicidade.  

b) Aumento da eficiência administrava, pois promove a redução do número de licitações e 

dos custos operacionais durante o exercício financeiro.  

c) Otimização dos processos de contratação de bens e serviços pela Administração.  

d) Possibilidade de o fornecimento ocorrer somente quando surgir a necessidade em se 

adquirir os itens registrados.  

e) Ausência da obrigatoriedade em se adquirir os itens registrados, quer seja em suas 

quantidades parciais ou totais.  

f) O orçamento é disponibilizado apenas no momento da contratação.  

g) Celeridade da contratação, haja vista que se têm preços registrados. 

 h) Atendimento de demandas imprevisíveis. 

 i) Maior eficiência logística.  

 

4. DA JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO  

 

4.1 Considerando as justificativas supracitadas e a real necessidade de aquisição das 

quantidades registradas para cada item foi obtida com base na demanda estimada para 12 

meses de abastecimento apresentada pela Administração, levando em consideração o 

consumo médio no ano anterior e a demanda oriunda das unidades a serem abastecidas 

do município de Moreno. 

 

4.2. O quantitativo estimado neste Termo de Referência baseia-se no consumo de cada 

unidade administrativa do município de Moreno no último ano, contudo esse quantitativo 

estará condicionado a diversos fatores externos como mudanças climáticas, fluxo de 

pessoas, dentre outros, não representando qualquer fonte de obrigação da Administração 

em efetuar a aquisição em sua totalidade. 

 

 5. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

 

5.1. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de que tratam a Lei nº 10.520, 

de 17 de julho de 2002 e o Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, haja vista os 

padrões de desempenho, qualidade e todas as características gerais e específicas de sua 
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prestação, que são as usuais do mercado, podendo, portanto ser licitado por meio do 

Pregão Eletrônico. 

 

6. DO ITEM, QUANTITATIVO E VALOR MÁXIMO ADMITIDO 

 

6.1 Para efeito de definição dos preços, a licitante deverá balizar sua proposta de 

acordo com a descrição e quantitativo dos itens integrantes deste Termo de Referência, 

observando-se o valor unitário ofertado por ITEM.  

Item Descrição do Produto Apresent. Quant. 

Valor 

Médio 

Unitário 

Valor Médio 

Total  

1 

ÁGUA MINERAL natural, de primeira 

qualidade, acondicionada em 

garrafões de 19,5 ~ 20 litros, 

embalagem retornável, 

acondicionada em garrafão de 

polipropileno virgem transparente, de 

acordo com as legislações 

especificas e as portarias 518/04 do 

ministério da saúde 387/08 DNPM e 

RDC ANVISA nº 

274/05 e 275/05. 

GALÕE

S 
48.500  R$ 7,79   R$  377.815,00  

2 

ÁGUA MINERAL, Material: água 

mineral natural, Gaseificação: sem 

gás, Composição Química: em 

níveis aceitáveis pelo ministério da 

saúde, Físico-Química: em níveis 

aceitáveis pelo ministério da saúde, 

Unidade De Fornecimento: frasco de 

500 ml. (Embalagem: caixa com 12 

frascos). A água mineral deverá ter 

validade mínima de 11 (onze) meses 

a contar da data de entrega no local 

determinado. A água mineral deverá 

ser entregue em frascos de 500 ml, 

plenamente preenchidos, munidos 

de lacre de inviolabilidades intacto, 

devidamente lacrados, atóxicos e 

inodoros, fabricados com matéria-

prima não reciclada, contendo rótulo 

de classificação da água e todas as 

informações químicas do produto, 

número do registro junto ao 

Ministério da Saúde e aprovada pelo 

Departamento Nacional de Produção 

Mineral - DNPM, através do 

Laboratório de Análises Minerais - 

LAMIN/CPRM; 

Unid 5.000  R$ 1,60   R$  8.000,00  
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3 

Gás de cozinha com 13 kg, 

composição básica propano e 

butano, altamente tóxico e 

inflamável; fornecido em botijão de 

13 kg e suas condições deverão 

estar de acordo com a (port. 47 de 

24/03/1999anp), (nbr-14024 da 

ABNT) p-13 

Botijões  2.330  R$ 129,93   R$ 302.736,90  

TOTAL  R$ 688.551,90 

 
6.2 O valor máximo admitido para a aquisição dos itens, objeto do presente certame, 
está estimado em R$ 688.551,90 (seiscentos e oitenta e oito mil, quinhentos e 
cinquenta e um reais e noventa centavos), considerando os preços mercadológicos 
apurados.  
 
6.3 Os valores unitários fixados nas tabelas retro são considerados valores de 
referência para fins de julgamento de proposta de preços deste processo licitatório, de 
modo que não serão aceitos/homologados valores unitários superiores aos 
respectivos preços estabelecidos na tabela acima, haja vista que referidos valores unitários 
são os praticados no mercado.      
 

6.4 Os quantitativos indicados são estimativos podendo os órgãos contratantes 
executá-lo no todo ou em parte conforme necessidade de consumo e capacidade de 
armazenamento gerenciada pelas Secretarias, respeitados os limites legais de redução e 
acréscimo. 
 
6.5 Os materiais cujos padrões de qualidade e desempenho estejam em desacordo 
com a especificação do edital, deverão ser recusados pela Administração Municipal, que 
anotará em registro próprio as ocorrências e determinará o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados. 
 
6.6 O produto ofertado deve atender as legislações vigentes no âmbito da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária e do Ministério da Saúde. 
 

 

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

7.1 Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei nº 10.520, 

de 2002; ao Decreto nº 5.450, de 2005; ao Decreto nº 2.271, de 1997; à IN SLTI/MPOG n º 

02, de 30.04.2008; à Lei Complementar nº 123, de 2006 e à Lei nº 8.666, de 1993. 

 

7.2 Os serviços são comuns, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, 

de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005 (art. 15, X, da IN 02/08).  

 

7.3 O critério de julgamento estabelecido para esse certame será de MENOR PREÇO 

POR ITEM. 
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8.1. A Secretaria Municipal de Saúde do Município do Moreno será o Órgão 
Gerenciador responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de 
Preços e as Entidades Participantes: Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência 
Social e a Secretaria de Administração e Defesa Social, decorrentes deste instrumento. 

8.2. A convocação da Contratada, pelo Município de Moreno, será formalizada e conterá o 
endereço e prazo máximo em que deverão comparecer para assinatura dos respectivos 
Contratos. 

8.3. A Contratada, convocada na forma do subitem anterior, que não comparecer para 
assinatura dos contratos no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas 
na Ata de Registro de Preços, estará sujeita às sanções previstas na lei. 

8.4. Quando comprovada uma dessas hipóteses, o Município de Moreno poderá indicar o 
próximo Classificado a ser destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo 
administrativo para aplicação de penalidades. 

8.5. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DA CONTRATADA 

 8.5.1. A Contratada terá o seu registro de preços CANCELADO na Ata, por 
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa: 

a) Pela Secretaria de Administração, quando: 

I – Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 

II – Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado; 

III – Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

IV – Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as Ordens de 
Prestação de Serviços decorrentes da Ata de Registro de Preços. 

b) Pelo fornecedor, quando: 

I – Comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de caso 
fortuito ou de força maior; 

II – O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da 
elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos serviços 
prestados; 

8.5.2. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o Município de Moreno fará 
o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará às Contratadas a nova 
ordem de registro. 

8.6. DAS ADESÕES POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES  

8.6.1. Não será concedida adesão a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, aos 
órgãos ou entidades da Administração Pública que não tenham participado do certame 
licitatório em observância ao entendimento do TCE/PE. 
 

 

9. ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS 

 

 8.  DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ENTIDADES PARTICIPANTES 
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9.1 ÁGUA MINERAL SEM GÁS: Deverá ter as seguintes características: 

 

a) O produto a ser adquirido deverá estar em conformidade com as especificações 

descritas a seguir: Características do Produto: Água Mineral ou potável de mesa – sem gás 

– própria para o consumo humano, sem a presença de impurezas no seu conteúdo, 

contendo na sua embalagem o nome da mineradora, da fonte, da distribuidora, suas 

características sico-químico, a data de envasamento e o prazo de validade.  

 

b) O envase deverá atender às normas vigentes da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA e do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM. 

Embalagem/Validade: Os garrafões para acondicionar Água Mineral ou Água Potável de 

Mesa, de propriedade da empresa vencedora, devem obedecer à legislação vigente de 

acordo com as normativas do Ministério da Saúde e da ANVISA.  

 

c) Além disso, deverão apresentar condição de uso, ou seja, vedados, sem vazamento ou 

rachaduras, limpos e higienizados e sem vestígios de qualquer outra forma de deformidade 

que modifique as características do seu conteúdo, de forma a torná-lo impróprio ao 

consumo humano.  

 

d) Os garrafões devem ser do tipo PET – retornáveis e resistentes com capacidade de 

acondicionar 19,5 litros, fabricados com resina virgem de polietileno, policarbonato e 

polipropileno ou outro material que atenda às exigências da NBR 14.222/2013, sobretudo 

no que se refere à transparência do garrafão, fundo texturizado, em conformidade com as 

especificações da ANVISA, a data de sua fabricação não poderá ser superior a 01 (um) 

ano, estar em conformidade com a norma NBR 14.638 e Portaria DNPM nº 358/2009 e 

devem vir com rótulo de classificação da água aprovados pelo DNPM, com prazos de 

validade (conforme art. 5º da Portaria nº 387/2008), marca do produtor (nome e o CNPJ) e 

etiqueta de identificação (conforme rótulo-padrão do art. 29 do Decreto-Lei nº 7.841/1945), 

e lacre de segurança.  

 

9.2 GÁS DE COZINHA:  

 
a) Botijão de gás de cozinha com 13 kg, devendo estar em conformidade com as normas 

técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e da ANP (Agência 

Nacional de Petróleo). A empresa proponente deverá apresentar Alvará de Funcionamento 

como prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual. 

 

 

10. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 

 

 
10.1 O prazo para entrega do objeto licitado será de até 24h (vinte e quatro) horas, 

contadas a partir da solicitação expedida pelos órgãos participantes, através da Ordem de 

Fornecimento.  
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10.2 Os produtos serão recebidos da seguinte forma:  
 
10.3 Provisoriamente, pelo diretor/responsável da unidade ou pessoa por ele 
designada, para efeito de posterior verificação de conformidade dos produtos com as 
especificações expressas neste Termo de Referência e o produto entregue, inclusive, 
serão verificadas as características e compatibilidade dos itens, bem como a marca, 
validade (quando for o caso) além de outras informações pertinentes. 
 
10.4 Definitivamente, pelo Gestor do contrato designada pelo gestor, depois de 
confirmada à compatibilidade das especificações e quantitativos dos produtos entregues 
com as propostas comerciais apresentadas e condições exigidas no instrumento 
convocatório, até 15 (quinze) dias úteis do recebimento provisório.  
 
10.5  As quantidades fornecidas serão conferidas no momento da entrega do material, 
que serão entregues nos seguintes locais: 

 

a) Secretaria de Saúde: Rua João Fernandes Vieira, 213 - Centro – Moreno/PE. 
b) Secretaria de Educação: entregues periodicamente, de acordo com o 

cronograma pré-estabelecido pela Secretaria nas próprias unidades escolares, 
sendo elas situadas na zona urbana da cidade e do Distrito de Bonança haja vista 
que os endereços das mesmas são parte integrante deste processo, conforme o 
Anexo II deste termo; 

c) Secretaria de Administração e Defesa Social: entregues nas unidades e 
endereços indicados no Anexo II deste termo; 

d) Secretaria de Assistência Social: Av. Dr. Sofrônio Portela, nº 4247 - Centro, 
Moreno/PE. 

 
10.6 Durante a entrega dos produtos não serão aceitas substituição de marcas 
ofertadas, exceto, se por fatos supervenientes, devidamente comprovados e aceitos pelo 
órgão gerenciador da ata de registro de preços; 
 
10.7 Os produtos deverão ser transportados em veículo apropriado, limpo, sem odores 
indesejáveis, livres de vetores e pragas urbanas, dotado de cobertura e proteção laterais 
impermeáveis, íntegras e limpo; e empilhados de forma a não comprometer a qualidade 
higiênico-sanitária dos produtos. 
 
10.8 A fiscalização e o acompanhamento do objeto deste Termo de Referência será 
exercido pelo servidor designado pela gestão no ato da contratação, a quem competirá 
acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução da prestação dos serviços, bem como 
dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que 
for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os 
quais de tudo dará ciência à Contratada, conforme determina o art. 67 da Lei n 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. 
 
10.9 Só serão aceitos, os fornecimentos dos produtos que estiverem de acordo com as 
exigências de qualidade e as especificações mínimas exigidas abaixo: 

• Identificação do produto; 

• embalagem original e intacta, 

• data de fabricação, 

• data de validade, 
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• peso líquido, 

• Número do Lote, 

• Nome do fabricante. 

• Registro no órgão fiscalizador 

 

10.10 Repor, no prazo de até 24 horas, após comunicado da CONTRATANTE, os 

garrafões /botijões devolvidos por não atender as exigências de qualidade e as 

especificações mínimas exigidas; sejam improprio para consumo e/ou maturação 

excessiva acarretando pontos de deterioração, ou ainda, por acondicionamento 

inadequado; 

 
10.11 Para efeito de contratação/fornecimento, a empresa adjudicada deverá apresentar 
no prazo de 3 (três) dias úteis, contando da data de convocação pela secretaria 
contratante, as seguintes documentações a fim de comprovar a qualidade dos produtos 
ofertados: 

a) Para os itens 01 e 02: Resultado da mais recente análise periódica 
realizada dentro dos últimos três anos, de acordo com o art. 27 do Decreto-Lei 
7.841/45 (Código de Águas minerais), contendo os parâmetros: microbiológicos 
(coliformes totais e fecais, contagem padrão em placas, pesquisa de aeromonas 
SP e pesquisa de pseudômonas sp e físico-químicas (alcalinidade total, óleo e 
graxas, CO2 dissolvido, cloretos, cor, dureza total, PH e teor de ferro), referente a 
fonte que provirá; 

b) Para os itens 01 e 02: Rótulo padrão aprovado pelo Departamento 
Nacional de Produção Mineral, consoante Port. n.º 470/99, em conformidade com 
o que estabelece o art. 29 do Código de Águas Minerais, que bem identifique o 
produto ofertado e sua fonte de extração; 

c) Para os itens 01 e 02: Licença de Operação da fonte de extração válida, 
expedida pelo CPRH e/ou órgão ambiental competente; 
 

 

11  DO PAGAMENTO 

 

11.1 O(s) pagamento(s) das faturas referentes ao fornecimento do objeto desta licitação 
será(ão) realizado(s) em até 30 (trinta) dias consecutivos, após entrada das(s) Nota(s) 
Fiscal(is)/Fatura(s) e devidamente atestadas pelo responsável de cada secretaria 
contratante 
 

11.1.1 Os produtos fornecidos à Secretaria de Saúde deverão ter as Notas Fiscais 
emitidas no CNPJ nº 08.560.938/0001-78 e encaminhadas ao 
Departamento Financeiro do FMS de Moreno/PE, localizado na Rua João 
Fernandes Vieira, 213 - Centro, Moreno/PE. 

11.1.2 Os produtos fornecidos à Secretaria de Educação deverão ter as Notas 
Fiscais emitidas no CNPJ nº 11.049.822/0001-83 e encaminhadas ao 
Departamento Financeiro da Secretaria de Educação, localizado na Rua 15 
de Novembro, 136 - Centro, Moreno/PE. 

11.1.3 Os produtos fornecidos à Secretaria de Administração e Defesa Social, 
deverão ter as Notas Fiscais emitidas no CNPJ nº 11.049.822/0001-83, e 
encaminhadas Secretaria de Administração, localizada na Rua Ormezinda 
Vasconcelos, 86 - Centro, Moreno/PE. 

11.1.4 Os produtos fornecidos à Secretaria de Assistência Social, deverão ter as 
Notas Fiscais emitidas no CNPJ nº 11.508.721/0001-23, e encaminhadas ao 
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Departamento Financeiro do FMAS de Moreno/PE, localizado na Av. Dr. 
Sofrônio Portela, nº 4247 - Centro, Moreno/PE. 
 

 
11.2 Nenhum pagamento será efetuado ao Contratado enquanto estiver pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 
 
11.3 Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor 
devido, pela variação acumulada do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP- M). 
 
11.4 Os pagamentos dos valores acima referidos também ficam condicionados à 
comprovação do recolhimento dos encargos previdenciários pela Contratada.  
 
11.5 No valor contratado estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os 
tributos, taxas, custos com embalagens, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, 
frete, seguro e quaisquer outros custos e despesas que incidam sobre o fornecimento do 
objeto ora contratado. 
 

12 PRAZO CONTRATUAL E DA VIGÊNCIA DA ATA 

 

12.1  A (s) ATA (s) de REGISTRO DE PREÇOS, oriunda (s) do presente procedimento 

licitatório, a ser (em) firmada (s) entre o Município do Moreno e o (s) vencedor (es) do 

certame, terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. 

12.2 O Registro de Preços decorrente desta licitação será formalizado mediante a 

convocação do adjudicatário para a assinatura da ATA de REGISTRO DE PREÇOS, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a partir da convocação. 

12.3 Em caso de formalização contratual prazo de vigência/execução será de 12 (doze) 

meses, a contar da data da assinatura. 

 

13 OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA 

 

13.1 Sem prejuízo das obrigações constantes na Lei 8.666/93, Lei 10.520/02 e demais 

normas aplicáveis, caberá à(s) Contratada(s):  

I. Assinar o contrato ou Ata de Registro de Preços;  
II. Realizar o fornecimento definido neste instrumento, na forma e condições previstas 

no Edital da Licitação; 
III. Responsabilizar-se pela qualidade físico química, sanitária dos gêneros alimentícios 

fornecidos;  
IV. Substituir, dentro do prazo de 24h (vinte e quatro horas), a contar da data de 

recebimento da notificação, os materiais que não estejam em conformidade;  
V. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos, de qualquer natureza, que 

venham a sofrer seus empregados, terceiros ou servidores da CONTRATANTE, em razão 
de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da 
CONTRATADA ou de quem em seu nome agir do fornecimento; 

VI. Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os 
entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato confirmados 
por escrito; 
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VII. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal 
relacionada ao fornecimento/prestação dos serviços;  

VIII. Assumir inteira responsabilidade pela contratação de funcionários necessários a 
perfeita execução do objeto, cabendo efetuar o pagamento de salários e arcar com todos 
os encargos sociais previstos nas leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, entre outras, em 
decorrência de sua condição de empregadora; 

IX. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, 
hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

X. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE, por ação ou 
omissão do seu pessoal durante a entrega do objeto; e 

XI. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital 
de licitação, consoante preceitua o inciso XIII do artigo 55 da Lei nº. 8.666/93, atualizadas. 
 

13.2 A contratada compromete-se a substituir ou repor o produto quando: 

I. Houver na entrega embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas que 
exponham o produto a contaminação ou deterioração; 

II. O produto não atender as legislações de alimentos vigentes no âmbito da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária e do Ministério da Saúde; 

III. Estiverem com embalagem violada, deteriorados, com mau cheiro, danificados ou 
quaisquer outras características impróprias ao consumo, que possa colocar em risco a 
saúde dos alunos/consumidores; 

IV. O produto não apresentar condições adequadas quanto ao sabor, odor, coloração e 
aspecto impróprio ao consumo, e suas características gerais alteradas, em função de 
temperatura inadequada no transporte ou embalagem; 

V. Cujos produtos estejam com prazo de validade expirado (vencido), ou próximos do 
seu vencimento. 

VI. Não serão aceitos os produtos cuja marca ou característica seja diferente dos 
produtos indicados na proposta de preços vencedora do respectivo item. 

VII. As contratadas devem fornecer os produtos com a respectiva a rotulagem, inclusive 
a nutricional, a qual deverá estar em conformidade com a legislação em vigor; 

VIII. Obrigam-se as contratadas a manterem, durante a execução contratual, as 
condições de habilitação apresentadas na licitação. 
 
 

14 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 

I. Exercer o acompanhamento e fiscalização do fornecimento, sob os aspectos 

quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 

comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas 

corretivas por parte da CONTRATADA; 

II. Efetuar o pagamento à(s) CONTRATADA(S), de acordo com as condições 

estabelecidas no Contrato e Edital;  

III. O FMS de Moreno/PE não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima do 

produto, ficando ao seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da 

aquisição. 
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15 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA(S) EMPRESA(S) 

 

15.1. Para fins de habilitação de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, deverão ser exigidos das 

empresas interessadas os seguintes documentos: 

15.1.1 Para todos os ITENS desse certame: 

a) Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando que 

a licitante executou e/ou executa serviços compatíveis e pertinentes com o objeto 

deste TR, devendo o atestado conter, além do nome do atestante, seu endereço e 

telefone, ou qualquer outra forma de que a Administração Municipal possa valer-se 

para manter contato com a empresa declarante. 

b) Declaração formal assinada pelo responsável legal da empresa, sob as 

penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades 

inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse 

fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem 

avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura de Moreno. 

15.1.2 Para as empresas que participarão da disputa dos ITENS 01 e 02, 

também devem apresentar: 

a) Registro do produto no Órgão de Vigilância Sanitária competente, conforme 

Resolução de Diretoria Colegiada – RDC n° 278/2005 da ANVISA; 

b) Alvará de funcionamento da empresa, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual. 

c) Deverá ser apresentada Licença de Funcionamento da Empresa, expedida 
pelo Órgão Sanitário Estadual ou Municipal competente do local de 
armazenamento dos produtos, onde conste o ramo de atividade compatível com 
o objeto da licitação. 

 

15.1.3 Para as empresas que participarão da disputa do ITEM 03, também 

devem apresentar: 

a) Certificado de Autorização de Posto Revendedor de GLP emitido pela ANP, 

consoante prevê o art. 4º, da Portaria 297 da ANP, de 18/11/2003, combinado 

com o art. 3º da Resolução ANP Nº 15, de 18/05/2005; 

b) Atestado de regularidade do Corpo de Bombeiros em vigor, específico para o 

objeto desta licitação.  

c) Alvará de funcionamento da empresa, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual. 

 

16 DAS PENALIDADES 

 

16.1 Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, quem convocado dentro do 

prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 

apresentar documento exigido para o certame, ou apresentar documentação falsa, ensejar 

o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 

impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal. 
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16.2 Pela inexecução total ou parcial deste instrumento de contrato, a contratante poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções, de acordo com a 
gravidade da falta cometida: 

 

I – Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo de fiscalização, no 
caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste 
contrato, ou ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à 
contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 

 

II - Multa, sendo: 
o De até 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total contratado por 
dia de atraso na execução do objeto em desacordo com as condições 
estabelecidas; 

o De até 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado, pela inexecução 
total ou parcial do objeto deste Contrato; 

o De até 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de 
atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços; 

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto persistirem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a autoridade que tiver aplicado a penalidade. 

 

17 DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

17.1 Os recursos que custearão a pleiteada contratação correrão por conta das seguintes 

dotações orçamentárias: 

 

SECRETARIA DE SAÚDE 

Unidade gestora: 6 – Fundo Municipal de Saúde 
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 da Saúde e Qualificação da Gestão do 
SUS  
 
Subfunção: 301 – Manutenção das Ações de Atenção Básica à Saúde 
Programa: 1301 – Manutenção das Ações de Atenção Básica à Saúde 
 
Subfunção: 302 – Manutenção das Ações de Média e alta Complexidade 
Hospitalar e Ambulatorial 
Programa: 1302 – Manutenção das Ações de Média e alta Complexidade 
Hospitalar e Ambulatorial 
 
Subfunção: 304 – Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária 
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Programa: 1304 – Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária 
 

Ação: 2.305 – Gestão Administrativa da Saúde e Qualificação da Gestão do 
SUS 
Despesa: 3209 – 3.3.90.30.00 Material de Consumo – 500.1002 
 
Ação: 2.308 – Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 
Despesa: 384 – 3.3.90.30.00 Material de Consumo – 500.1002 
 
Ação: 2.313 - Manutenção das Ações de Atenção Básica à Saúde  
Despesa: 3233 – 3.3.90.30.00 Material de Consumo – 500.1002 
 
Ação: 2.317 - Manutenção das Ações de Média e alta Complexidade 
Hospitalar e Ambulatorial  
Despesa: 264 – 3.3.90.30.00 Material de Consumo – 500.1002 
 
Ação: 2.323 - Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária 
Despesa: 3224 – 3.3.90.30.00 Material de Consumo – 500.1002 

 
 
SECRETARIA DE EDUCAÇÁO 
 
Unidade orçamentária: 34.001 
Função: 12 
Subfunção: 361 
Programa: 1109 
Ação: 2.76 
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
Fonte: 500 / 550 
 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEFESA SOCIAL 
 
Unidade orçamentária: 41.001 
Função: 04 
Subfunção: 122 - Gestão Administrativa 
Programa: 1513 
Ação: 2.555 
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
Fonte: 500 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
Unidade orçamentária: 16.001 – Fundo Municipal de Assistência Social 
Função: 08 
Subfunção: 122 - Gestão Administrativa 
Programa: 1204 
Ação: 2.509 
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
Fonte: 500 
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18 – DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

18.1 Será considerada vencedora, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências 

contidas no ato convocatório, apresentar o MENOR PREÇO UNITÁRIO. Serão 

desclassificadas as propostas que apresentarem o produto fora das especificações 

constantes neste termo de referencia. 

18.2. Deverão ser levados em consideração os elementos a seguir na elaboração das 

propostas: 

 

18.2.1. Valor unitário e valor total dos itens, com apenas duas casas decimais após a 

vírgula; 

18.2.2 Valor total que será expresso em real e por extenso. 

 

19. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 19.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

20. DOS PARTICIPANTES DA ATA: 

 

20.1 Comporão a Ata de Registro de Preços oriunda do processo licitatório, a Secretaria de 

Saúde, como Órgão Gerenciador, e a Secretaria de Educação, Secretaria de 

Administração e Defesa Social e Secretaria de Assistência Social como Órgãos 

Participantes. 

 

21. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

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

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

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

de adesão nos quantitativos determinados; 

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

preços; 

d) Aplicar, a qualquer momento, as penalidades previstas na Ata de Registro de Preço; 

21.2 A convocação dos prestadores de serviços, pelo Município do Moreno, será 

formalizada e conterá o endereço e prazo máximo em que deverão comparecer para retirar 

a respectiva Ordem de Fornecimento. 

21.3 O Detentor da Ata de Registro de Preços convocado na forma do subitem anterior que 

não comparecer, não retirar a Ordem de Fornecimento no prazo estipulado ou não 
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cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às 

sanções previstas na lei. 

21.4 Quando comprovada uma dessas hipóteses, o Município do Moreno poderá indicar o 

próximo classificado a ser destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo 

administrativo para aplicação de penalidades. 

21.5 Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e 

passíveis de recomposição e reajuste, desde que comprovadas à ocorrência de situação 

prevista na alínea “d” do inciso II do artigo 65, bem como § 8º do artigo 65 da Lei 8.666/93, 

respectivamente, ou de redução dos preços praticados no mercado. 

21.6 Ocorrendo a variação de preços, na hipótese acima citada, o beneficiário do registro 

poderá solicitar a atualização dos preços, através de pedido formal endereçado ao 

Município do Moreno, instruído com documentos que comprovem a procedência do pedido, 

tais como: lista de preços dos fabricantes, com Notas Fiscais de compra imediatamente 

anteriores e posteriores à variação alegada à aquisição dos produtos, matérias primas, 

componentes ou de outros documentos. 

21.7 Mesmo comprovada às ocorrências das hipóteses previstas na alínea “d” do inciso II 

do artigo 65, bem como § 8º do artigo 65 da Lei 8.666/93, a Administração, se julgar 

conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 

21.8 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do 

registro e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o fornecedor 

registrado será convocado pelo Município do Moreno para a alteração, por aditamento, do 

preço da Ata de Registro de Preços, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da 

publicação no Diário Oficial do Municipal. 

 

22.  DO REAJUSTE  

 

22.1 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.  

 

23 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

23.1 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. 

24 – DOS ANEXOS   
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ANEXO I – Planilha de Quantitativo por Secretaria 

ANEXO II – Locais para entrega Educação e Administração 

 

Moreno/PE, 25 de maio de 2022.  

 

 
 

__________________________________________ 
LADYODEYSE DA CUNHA SILVA SANTIAGO 

Secretaria Municipal de Saúde – Gerenciador da Ata 
 
 
 

__________________________________________ 
JOSÉ ERIGERSON NEGROMONTE 

Secretaria Municipal de Administração e Defesa Social – Participante 
 
 
 

__________________________________________ 
MARINALVA CONCEIÇÃO DE VÉRAS 

Secretaria Municipal de Educação – Participante 
 

 
 

__________________________________________ 
CIRO REIS 

Secretaria Municipal de Assistência Social– Participante 
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ANEXO I 
 
 

Quantitativo por Secretarias 

  

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE ÁGUA MIERAL E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE MORENO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNCICIPAL DO MORENO, DA SECRETARIA 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEFESA SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE MORENO/PE. 

ITEM UND 
ESPECIFICAÇÕES DOS 
PRODUTOS/SERVIÇOS 

SAÚDE ADM EDU ASSIST EXTRA 

1 
und - 
Galão 

AGUA MINERAL - 
NATURAL, SEM GAS, 
HIPOTERMAL NA 
FONTE,ACONDICIONADA  
EM GARRAFAO 
PLASTICO RETORNAVEL, 
COM TAMPA DE 
PRESSAO, LACRE E 
SELO DE SEGURANCA 
APEVISA,CONTENDO DE 
19,5 A 20 
LITROS,ACONDICIONADA  
EM GARRAFAO DE 
POLIPROPILENO VIRGEM 
TRANSPARENTE,DE 
ACORDO COM AS 
LEGISLACOES 
ESPECIFICAS E AS 
PORTARIAS 518/04 DO 
MINISTERIO DA SAUDE 
387/08 DNPM E RDC 
ANVISA Nº 
274/05 E 275/05 

15.500 3.840 27.936 1.200 24 

2 
und - 

Botijão 

GAS DE COZINHA - 
COMPOSICAO BASICA 
PROPANO E 
BUTANO,ALTAMENTE 
TOXICO E INFLAMAVEL, 
TIPO A GRANEL 
RESIDENCIAL, PESANDO 
13KGS, ACONDICIONADO 
EM BOTIJAO, E SUAS 
CONDICOES DEVERAO 
ESTAR DE ACORDO COM 
A (PORT,47,DE 24/03/99 
ANP),(NBR-14024 DA 
ABNT) 

300 96 1.872 48 14 
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3 und 

ÁGUA MINERAL, Material: 
água mineral natural, 
Gaseificação: sem gás, 
Composição Química: em 
níveis aceitáveis pelo 
ministério da saúde, Físico-
Química: em níveis 
aceitáveis pelo ministério 
da saúde, Unidade De 
Fornecimento: frasco de 
500 ml. (Embalagem: caixa 
com 12 frascos). A água 
mineral deverá ter validade 
mínima de 11 (onze) 
meses a contar da data de 
entrega no local 
determinado. A água 
mineral deverá ser 
entregue em frascos de 
500 ml, plenamente 
preenchidos, munidos de 
lacre de inviolabilidades 
intacto, devidamente 
lacrados, atóxicos e 
inodoros, fabricados com 
matéria-prima não 
reciclada, contendo rótulo 
de classificação da água e 
todas as informações 
químicas do produto, 
número do registro junto ao 
Ministério da Saúde e 
aprovada pelo 
Departamento Nacional de 
Produção Mineral -DNPM, 
através do Laboratório de 
Análises Minerais - 
LAMIN/CPRM; 

5.000 ------- ------- ------- ------- 
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ANEXO II 

LOCAIS DE ENTREGA 
 

1 - EDUCAÇÃO 

 Escola Municipal Argemiro Nepomuceno 
Rua: Alto das Pedreiras, S/N 
Bairro: Pedreiras Município: Moreno 

 

 Escola Municipal Assembleia de Deus 
 Rua: Ormezinda Vasconcelos, S/N Bairro: Centro Município: Moreno 

 

 Escola Municipal Aúrea da Cunha e Souza 
Rua: Venezuela, 126 

Bairro: Alto Stº Antônio Município: Moreno 

 

 Escola Municipal Baltazar Moreno  
Rua: Drº Sofrônio Portela, 4309 
Bairro: Centro Município: Moreno 

 

 Escola Municipal Josefa Alves da Silva 
Rua: Jardim, 16 

Bairro: João Paulo II Município: Moreno 

 

 Escola Municipal Maria Heraclides Campelo 
Rua: Senador Antonio Farias, 25 

Bairro: ABC Município: Moreno 

 

 Escola Municipal Noemi Guerra 
Rua: Luiz de Matos Ferreira, 111 

Bairro: Alta da Liberdade Município: Moreno 

 

 Escola Municipal Otoniel Lopes 
Rua: Henrique Dias. 181 

Bairro: Nossa Senhora da Conceição Município: Moreno 

 

 Escola Municipal Sevy Rocha 
Rua: Argemiro Nepomuceno, S/N 

Bairro: Alto Maternidade Município: Moreno 

 

 Escola Municipal Auta de França 
Rua: Capitão Calixto, 50 

Bairro: Nossa Senhora da Conceição Município: Moreno 
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 Escola Municipal Jornalista Edson Régis 
Rua: Antonio Vicente, S/N 

Bairro: Alto Novo Horizonte(Bonança) Município: Moreno 

 

 Escola Municipal Wilson Bernardino 
Rua: Aluizio Cardoso de Moura 

Bairro: Centro(Bonança) Município: Moreno 

 

 Escola Municipal Gerson Carneiro 
Rua: Trav. Santa Terezinha 

Bairro: Centro(Bonança) Município: Moreno 

 

 Escola Municipal 05 de Julho 
Rua: Viaduto Prof. Almir Olímpio Alves, 1299. Km 40 

Bairro: Cidade de Deus Município: Moreno 

 

 Almoxarifado Cental da Secretária de Educação 

Av. Cleto Campelo, 

Bairro: Centro Município: Moreno 

 
 
2 - ADMINISTRAÇÃO 
 

 Prefeitura Municipal do Moreno 
Drº Sofrônio Portela, 3754 
Bairro: Centro Município: Moreno 

 

 Secretaria da Fazenda 
 Drº Sofrônio Portela, 3780 

Bairro: Centro Município: Moreno 

 

 Casarão (Guarda Municipal) 
 Rua 15 de Novembro, 370 

Bairro: Centro Município: Moreno 

 

 Secretaria de Obras e Serviços Públicos 
 Rua Barão de Rio Branco, 190 

Bairro: Centro Município: Moreno 

 

 CEMITÉRIO PÚBLICO 
 Rua Quintino Bocaiúva, 559 

Bairro: Centro Município: Moreno 
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 GARAGEM MUNICIPAL 
 Rua 14 de Julho, 89 
 Bairro: Pedreiras - Município: Moreno 

 

 ALMOXARIFADO/RH 
 Rua Ormezinda Vasconcelos, 86 
 Bairro: Pedreiras - Município: Moreno 

 

 Secretaria de Eventos 
Avenida Dantas Barreto, 1999 
Bairro: Centro Município: Moreno 

 

 Secretaria de Agricultura 
Av. Drº Sofrônio Portela, 4411 
Bairro: Centro Município: Moreno 

 


