
 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

 

1. OBJETO 

1.1 Trata-se de solicitação para contratação de empresa que irá realizar o 

fornecimento de Água Mineral sem vasilhame para as Defensorias Públicas 

localizadas no interior do Estado do Piauí. 

 
2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Trata-se de solicitação para contratação de empresa que irá realizar o 

fornecimento de Água Mineral – Garrafão de 20 litros (interior), a fim de atender às 

necessidades desta Defensoria Pública. 

2.2. O Garrafão de 20 litros é extremamente necessário para colocar nos gelaguas 

existentes nas comarcas onde há sede da Defensoria Pública, para atender as 

necessidades de hidratação dos Defensores, colaboradores, estagiários e assistidos. 

Sugere-se as especificações a seguir elencadas. 

 
3. DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/QUANTITATIVO 

 
Item Descrição Quantidade 

1 Água mineral, sem gás, 
garrafão de 20l, 
retornável, embalagem 
primaria garrafão 
plástico fabricado com 
resina virgem ou outro 
material adequado para 
contato com alimentos; 
vedado com tampa de 
pressão e lacre, com 
Validade Mínima de 60 
dias na data da Entrega. 

500 (unidades) 

 
3.1 O fornecimento do item descrito, qual seja Agua Mineral Garrafão 20 litros, para o 

interior do Estado, deverá ser entregue nos Núcleos da Defensoria localizados nas 

seguintes cidades: Água Branca, Altos, Barras, Bom Jesus, Campo Maior, Castelo, 

Cocal, Corrente, Esperantina, Floriano, Jaicós, José de Freitas, Luis Correia, 

Luzilandia, Oeiras, Parnaiba, Paulistana, Pedro II, Picos, Piracuruca, Piripiri, 



 

 

São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Simões, Simplício Mendes, União, Uruçui 

e Valença. 

3.2. Ressalta-se que poderá ocorrer alteração ou acréscimo de cidades para 

fornecimento da água, devido a criação de novas comarcas. Logo, a  contratada 

deverá se responsabilizar pela realização do fornecimento. 

 
4. CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DOS BENS 

4.1 O objeto licitado deverá ser entregue nas sedes da Defensoria no interior do 

Estado, conforme item 3.1 do Termo de Referência. 

 
4.2 A CONTRATADA arcará com todos os custos de entrega, se responsabilizando 

por falhas e danos resultantes do transporte. 

4.3 A entrega do material deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

solicitação, considerando às necessidades da Defensoria Pública. 

 

5 GARANTIA 

5.1 Os produtos a serem fornecidos, no que couber, deverão estar garantidos 

contra quaisquer defeitos de fabricação, de transporte e descarga no local de entrega, 

devendo o fornecedor substituir, por sua conta e no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas, os que forem considerados inadequados às especificações recusados por 

defeitos ou apresentarem avarias que comprometam o seu uso regular e adequado. 

5.2 Os produtos ofertados deverão obedecer ao disposto no artigo nº. 31 da Lei 

Federal nº. 8.078 de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor) que diz: “A oferta 

e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, 

claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, 

qualidades, quantidade, composição, garantia, prazos de validade e origem, entre 

outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos 

consumidores”. 

 
6 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1 Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei nº 

8.666/93, através do fiscal de contrato, conforme determinado por portaria do Defensor 

Público Geral do Estado do Piauí; 



 

 

6.2 Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob o aspecto 

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

 
6.3 Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas à entrega do objeto 

e às especificações técnicas, sem que tal atividade implique em qualquer 

responsabilidade da Fiscalização sobre a ação da contratada; 

 
6.4 Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento da entrega do 

objeto, acompanhamento este que não eximirá a contratada das responsabilidades 

previstas quanto aos danos que forem causados à contratante ou a terceiros; 

 
6.5 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa executar o 

objeto dentro das normas do contrato; 

 
6.6 Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo 

com o cumprimento das obrigações pactuadas e/ou qualquer anormalidade na 

execução do objeto, podendo sustar ou recusar o recebimento, caso não esteja de 

acordo com as especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência; 

 
6.7 Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e 

prazo estabelecidas neste Termo de Referência, após conferência e o atesto pelo 

fiscal do contrato; 

 
6.8 No curso da execução do objeto do contrato, e quando de sua entrega, caberá 

à contratante, diretamente ou por quem vier a indicar o direito de fiscalizar o 

cumprimento das especificações exigidas, sem prejuízo daquela exercida pela 

contratada. 

 
6.9 A FISCALIZAÇÃO comunicará à contratada, por escrito, as deficiências 

porventura verificadas na entrega do objeto, para imediata correção, sem prejuízo das 

sanções cabíveis. 

 
7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de 

acidentes, contribuições previdenciárias, impostos, fretes e quaisquer outras que 



 

 

forem devidas e referentes ao pleno fornecimento dos produtos e cumprimento integral 

das obrigações decorrentes da execução do objeto da contratação; 

7.2 Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto deste Termo de Referência, 

respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por 

dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas 

atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à contratante; 

7.3 Não transferir total ou parcialmente o contrato a terceiros. 
 

7.4 Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou 

qualquer outra informação acerca das atividades objeto do contrato, sem prévia 

autorização da contratante; 

7.5 Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da 

execução do contrato e também às demais informações internas da contratante, a que 

a contratada tiver conhecimento; 

7.6 Comunicar imediatamente à Diretoria Administrativa os eventuais casos 

fortuitos e/ou de força maior, impeditivos da execução do objeto; 

7.7 Entregar, dentro de 05 (cinco) dias úteis, os itens rejeitados pela fiscalização 

exercida pelo fiscal do contrato, devido ao uso de peças que não sejam qualificadas 

como originais e/ou estejam foram das especificações exigidas por este Termo de 

referência. 

7.8 Entregar os itens com prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias 

contados a partir do recebimento pela Contratante, devendo possuir selo ou rótulo 

aprovado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM e demais 

exigências previstas no Código de águas minerais. 

7.9 É vedado à contratada o fornecimento de água purificada/adicionada em 

substituição à mineral natural; 

7.10 Deverá apresentar laudos dos exames laboratoriais realizados no prazo de até 

15 (quinze) dias corridos. 

7.11 Arcar com os custos relativos aos exames laboratoriais a serem realizados em 

amostras separadas pela DPE-PI. 



 

 

7.12. A análise de água dos garrafões de 20 litros será feita, as expensas da 

CONTRATADA, apenas em casos de alterações de cor, odor e/ou sabor percebidas 

pelos consumidores, ou pela presença de corpo estranho e/ou objeto suspenso, desde 

que feitas em exemplares lacrados e do mesmo lote de fornecimento do produto que 

apresentou alterações. 

7.13 A CONTRATADA deve apresentar relação com nomes  e  informações  de 

contato de laboratórios para que a CONTRATANTE possa selecionar um para a 

realização dos exames. 

7.14. Executar fielmente o contrato e este Termo de Referência, em conformidade com 

as cláusulas acordadas e normas estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, 

de forma a não interferir no bom andamento da rotina de funcionamento da 

contratante. 

8 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1 O pagamento será efetuado à contratada, até o 30º (trigésimo) dia após o 

recebimento definitivo, conforme atesto da execução do objeto pelo fiscal do contrato e 

apresentação de Nota Fiscal. 

8.2. A contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota 

Fiscal/Fatura, que será devidamente atestada pelo fiscal do contrato. 

8.3. Será verificada anteriormente ao pagamento a manutenção, pela contratada, 

das mesmas condições de habilitação exigidas para a contratação, devendo o 

resultado dessa consulta ser impresso e juntando aos autos do processo próprio; 

8.4. A contratante pagará a fatura somente à contratada, vedada sua negociação 

com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 

8.5 O pagamento será feito por meio de depósito bancário em conta a ser indicada 

pelo contratado, cuja ordem bancária dará quitação ao pagamento, nos termos da Lei, 

sendo debitado do valor devido os valores relativos aos tributos e contribuições 

sociais. 



 

 

9 ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO: 

9.1. O Defensor Público Geral irá designar um representante (fiscal do contrato) para 

aquisição e acompanhamento da execução do contrato. 

10 PRAZO DE VIGÊNCIA 

10.1 O presente contrato terá vigência a partir da sua data de assinatura até 31 de 

dezembro de 2021. 

11 DA VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS: 

12.1. Venho informar que os orçamentos que instruem o processo Administrativo são 

verdadeiros e foram por mim solicitados. 

 
 

Teresina (PI), 16 de março de 2021. 

 
 
 
 
 
 

Ivanovick Feitosa Dias Pinheiro 

Diretor Administrativo 
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