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Anexo I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA – TR 

Pregão Eletrônico nº 004/2014 

1 - DO OBJETO 

1.1 – Aquisição de água mineral natural (sem gás), acondicionada em garrafão de 
policarbonato com capacidade para 20 (vinte) litros, com lacre de segurança na tampa e 
invólucro. 

2 – DAS CONDIÇOES DO FORNECIMENTO 

2.1 – Fornecimento de até 9.600 (nove mil e seiscentos) garrafões de água mineral 
natural (sem gás), por um período de 24 (vinte e quatro) meses. 

2.2 - As entregas serão pontuais e mensais de até 400 (quatrocentos) garrafões. 

2.3 - O prazo da primeira entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
emissão da Nota de Empenho e pedido de fornecimento encaminhado, por e-mail ou fax, 
pela Gerência Administrativa – GAD. 

2.3.1 – As demais entregas ocorrerão a cada 03 (três) dias, a partir da solicitação da 
Gerência Administrativa - GAD. 

2.4 – Os locais de entrega serão os seguintes: 

a) PRODERJ Unidade no CAERJ (Centro Administrativo do Estado do Rio de 
Janeiro), - Av. Nilo Peçanha nº 175 / 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ; e 

b) PRODERJ Unidade Maracanã - Rua São Francisco Xavier nº 524 / 2º, bloco 1 F 
(UERJ) – Maracanã – Rio de Janeiro – RJ. 

2.4.1 - A Gerência Administrativa - GAD, telefone (21) 2333-0281, 2333-0269 e 2333-
0226, irá informar as quantidades necessárias para cada local acima, dentro da demanda 
mensal prevista, ou por e-mail fornecido pela Contratada. 

3 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1 - Conduzir os serviços de acordo com as normas e com a estrita observância da 
legislação vigente. 
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3.2 - Fornecer ao Contratante, por comodato e quando demandado, garrafões plásticos 
de 20 (vinte) litros durante a vigência do Contrato, entregando no endereço constante do 
subitem 2.4. 

3.3 - Efetuar as entregas pontuais do material, nas quantidades demandadas, que deverá 
ocorrer a cada 03 (três) dias, a partir da solicitação da Gerência Administrativa – GAD, 
através de contato telefônico ou e-mail. 

3.4 - Efetuar as entregas nos respectivos locais determinados no subitem 2.4, conforme 
demanda da Gerência Administrativa - GAD. 

3.5 – Manter estoque adequado do material, para os atendimentos pontuais e quando 
demandados. 

3.6 - Apresentar, mensalmente, laudo de análise da água a ser fornecido pela FEEMA ou 
por laboratório credenciado pela mesma, anexado à Nota Fiscal. 

3.7 - Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais até os 
endereços indicados no subitem 2.4. 

3.8 - Sujeitar-se à fiscalização do Contratante quanto ao acompanhamento do 
cumprimento das obrigações pactuadas, prestando-lhe todos os esclarecimentos 
solicitados, bem como atendendo às reclamações consideradas procedentes. 

3.9 - Manter, durante vigência do Contrato, em observância às obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de licitação. 

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

4.1 - Efetuar os pagamentos mensais devidos à Contratada, na forma estabelecida no 
item 15 do Edital. 

4.2 - Designar comissão para o acompanhamento e fiscalização do Contrato. 

4.3 - Receber provisória e definitivamente o objeto nas formas definidas. 

4.4 - Comunicar à Contratada qualquer anormalidade ocorrida na execução do objeto, 
diligenciando para que as irregularidades ou falhas sejam plenamente corrigidas. 

4.6 - Prestar as informações e os esclarecimentos ao objeto, que venham a ser solicitados 
pela Contratada. 

4.7 - Atestar as Notas Fiscais correspondentes às entregas efetuadas. 
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4.8 - Notificar, por escrito, a Contratada da aplicação de eventuais penalidades, 
garantindo-lhe o direito a contraditória e ampla defesa. 

5 – DO PRAZO 

5.1 - O prazo de vigência do Contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir 
da formalização contratual. 

* * * * * * * * * * 


