MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BARRA DO CORDA

ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA
Processo Administrativo n.º 23249.001406.2021-35

1.

DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo estabelecer as diretrizes para a
contratação de empresa especializada no fornecimento de Água Mineral, acondicionada
em garrafões plásticos de 20 litros para atender a demanda do IFMA-Campus Barra do
Corda, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
1.2. A Meta física é a aquisição de água mineral, natural, potável, em garrafão de 20L,
para bebedouro, sem gás, de mesa, para o abastecimento do IFMA-Campus Barra do
Corda.

ITEM

1.3. A quantidade estimada a ser fornecida para o período de 12 meses será conforme
quadro abaixo:
Descrição do Produto
CATMAT UNIDADE QUANT.
VALOR
VALOR
DE
UNITÁRIO TOTAL
MEDIDA
(R$)
(R$)
Água Mineral, sem gás, que atenda aos
critérios de potabilidade definidos pelo
DNPM, bem como apresente a
quantidade mínima de flúor definida
pelo
Ministério
da
Saúde,
acondicionada em garrafões plásticos
(polipropileno) de capacidade de 20
litros, com lacre de segurança e rótulo
informativo do produto, envasado a
menos de 10(dez) dias e com
validade mínima de 01 ano.
Observações adicionais: Embalada em
garrafões
retornáveis,
sem
o
fornecimento dos garrafões – apenas o
líquido.

445485

UND

3.120

9,69

30.232,80

1.4 A estratégia de suprimento para o exercício, será feita através de ordem de
fornecimento, em quantidades razoáveis de acordo com as respectivas estimativas dos
Itens.
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2.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A referida aquisição se faz necessária para viabilizar o atendimento da comunidade
acadêmica e administrativa, em função do funcionamento do IFMA - Campus Barra do
Corda no decorrer do ano de 2021 que se destina atender às necessidades básicas de
qualidade de vida dos servidores/funcionários em exercício no Campus Barra do Corda.
2.2. A quantidade anual estimada foi calculada com base no consumo do referido Objeto
no exercício de 2019, uma vez que em virtude da excepcionalidade por da pandemia do
novo coronavírus que obrigou o IFMA-Campus Barra do Corda a suspenderem as aulas
presenciais e reduzir drasticamente o quantitativo de serviços administrativos
presenciais, assim o histórico de consumo de 2020 não refletirá a perspectiva de
consumo de 2021. Além da inauguração do Bloco B do Campus Barra do Corda que
permitirá o aumento no público atendido por esta instituição.
2.3. Ainda, justifica-se a adoção do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS baseada
no Art. 3º, Inciso III, do Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, tendo em vista a
aquisição ora pretendida poderá ser destinada ao atendimento de mais de um órgão ou
entidade, uma vez que a formação do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão – IFMA é multicampi, bem como tem a aquisição de bens com
previsão de entregas parceladas, e, ainda por não ser possível definir previamente o
quantitativo exato a ser demandado pela Administração do objeto.
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1
A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico
específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
4.

CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

4.1. O material a ser adquirido enquadra-se como bem comum, nos termos do art. 1º, da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, por possuir padrões de desempenho e
características gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado, podendo,
portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão.
4.2. A licitação em tela, objeto deste Termo de Referência, será levada a cabo por meio
de PREGÃO, visto que se enquadrado como bem comum, conforme o art. 1º da Lei nº
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10.520, de 2002, na forma ELETRÔNICO, pelo tipo MENOR PREÇO POR ITEM, na
forma prevista no art. 45, §1º, I da Lei nº 8.666, de 1993.

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
5.1. O prazo de entrega dos bens é de 5 (cinco) dias, contados do recebimento do
empenho assinado pela gestão do IFMA-Campus Barra do Corda, em remessa
parcelada, a ser feita conforme Ordem de Fornecimento, no endereços conforme quadro
abaixo, no setor previamente indicado pela gestão de Almoxarifado. As entregas
deverão ser efetuadas no horário das 08:30h às 16h, em dias úteis. O horário poderá ser
alterado a critério da Administração, a qualquer momento.
5.2. Os garrafões poderão ser entregues em outro endereço, onde, porventura, O
Campus Barra do Corda, possa vir a ter a sua sede ou unidades em funcionamento ou
eventos.
5.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
substituídos no prazo de 01 (um) dia, sem qualquer custo para a contratante, a contar da
notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
5.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1.São obrigações da Contratante:
6.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
6.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
6.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado
ou corrigido;
6.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,
através de comissão/servidor especialmente designado;
6.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
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6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,
prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da
respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca,
fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
7.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de
1990);
7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo
de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
7.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;
7.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
7.1.6.
indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
7.1.7. Substituir as embalagens plásticas (garrafões) com amassamentos,
rachaduras, ranhuras, remendos, deformações internas e externas do gargalo, com
alterações de odor e cor, fora do prazo de validade, dentre outras alterações que
possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural.
8. DA SUBCONTRATAÇÃO
8.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
9.

DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
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habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e
condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

10.

DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à
regularização de falhas ou defeitos observados.
10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome
dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à
regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.

11. DO PAGAMENTO
11.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a
partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito
em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de
1993.
11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que
o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
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11.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da
Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.
11.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
11.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
11.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
11.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração
deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o
Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no
art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
11.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários
para garantir o recebimento de seus créditos.
11.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
contratada a ampla defesa.
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11.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não
regularize sua situação junto ao SICAF.
11.11.1.Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente
no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela máxima autoridade da contratante.
11.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
11.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto
aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na
referida Lei Complementar.
11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

( 6 / 100 )
I=(TX)

I=

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

365
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12. DO REAJUSTE
12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentação das propostas.
12.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da
contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de
um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
12.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
12.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última
variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o
índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo
referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
12.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o
definitivo.
12.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.
12.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.
12.7. O reajuste será realizado por apostilamento.
13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
13.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente aquisição.
14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a
Contratada que:
14.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
14.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
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14.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
14.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
14.1.5. cometer fraude fiscal;
14.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
14.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
14.2.2. multa moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10(dez) dias;
14.2.3. multa compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecução total do objeto;
14.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação
inadimplida;
14.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
14.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
14.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste
subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como
infração administrativa no subitem 13.1 deste Termo de Referência.
14.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados;
14.3. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 poderão ser
aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.
14.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de
1993, as empresas ou profissionais que:
14.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
9
____________________________________________________________________
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico – Compras
Atualização: Outubro/2020

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BARRA DO CORDA

14.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
14.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração
em virtude de atos ilícitos praticados.
14.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a
Lei nº 9.784, de 1999.
14.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados
judicialmente.
14.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo
máximo de 5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação
enviada pela autoridade competente.
14.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
14.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
14.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser
remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão
sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização - PAR.
14.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos
termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade
administrativa.
14.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
10
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Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica,
com ou sem a participação de agente público.
14.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

15. DA GESTÃO DE QUALIDADE
15.1 Todo estabelecimento na área de alimentos deve ser previamente licenciado pela
autoridade sanitária competente estadual, distrital ou municipal, mediante a expedição
de licença ou alvará. Para isso, a empresa deve dirigir-se ao órgão de vigilância sanitária
de sua localidade para obter informações sobre os documentos necessários e a legislação
sanitária que regulamenta os produtos e a atividade pretendida.
15.2 Para a industrialização da água mineral, a empresa fabricante deve obedecer aos
requisitos estabelecidos pela Resolução-RDC n° 173, de 15/09/2006, que dispõe sobre
Boas Práticas para Industrialização e Comercialização de Água Mineral Natural e Água
Natural.
15.3 Na RDC n° 173/2006, destacamos alguns itens:
15.3.1 As embalagens plásticas retornáveis recebidas para um novo ciclo de uso
devem ser avaliadas individualmente quanto à aparência interna e externa, à presença
de resíduos e ao odor. As embalagens plásticas com amassamentos, rachaduras,
ranhuras, remendos, deformações internas e externas do gargalo, com alterações de
odor e cor, dentre outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênicosanitária da água mineral natural ou da água natural devem ser reprovadas;
15.3.2 As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso, antes da etapa de
higienização automática, devem ser submetidas à pré-lavagem para a remoção do
rótulo, dos resíduos da substância adesiva e das sujidades das superfícies interna e
externa;
15.3.3 As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso devem ser submetidas à
limpeza e desinfecção em maquinário automático;
15.3.4 As operações de carga e descarga devem ser realizadas em plataforma externa à
área de processamento e os motores dos veículos devem permanecer desligados durante
a operação, a fim de evitar a contaminação das embalagens e do ambiente por gases de
combustão;

15.3.5 O veículo de transporte deve estar limpo, sem odores indesejáveis, livre de
vetores e pragas urbanas, dotado de cobertura e proteção lateral limpas,
impermeáveis e íntegras. O veículo não deve transportar água mineral natural ou
11
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água natural envasada junto com outras cargas que comprometam a sua qualidade
higiênico-sanitária;
15.3.6 O empilhamento das embalagens com água mineral natural ou com água
natural, durante o transporte, deve ser realizado de forma a evitar danos às
embalagens, a fim de não comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água
envasada;
15.3.7 A água mineral natural ou a água natural envasada deve ser exposta à venda
somente em estabelecimentos comerciais de alimentos ou bebidas. Deve ser
protegida da incidência direta da luz solar e mantida sobre paletes ou prateleiras, em
local limpo, seco, arejado e reservado para esse fim;
15.3.8 A água mineral natural ou a água natural envasada e as embalagens
retornáveis vazias não devem ser estocadas próximas aos produtos saneantes, gás
liquefeito de petróleo e outros produtos potencialmente tóxicos para evitar a
contaminação ou impregnação de odores indesejáveis;
15.3.9 O estabelecimento industrial deve dispor de documentação que comprove que
os materiais constituintes da canalização, do reservatório, dos equipamentos e das
embalagens que entram em contato com a água mineral natural ou com a água natural
atendem às especificações dispostas nos regulamentos técnicos.
15.3.10 Os critérios gerais e a classificação dos materiais para embalagem estão
estabelecidos pela Resolução-RDC nº. 91, de 11/5/2001. Além disso, a Anvisa exige
o cumprimento dos parâmetros estabelecidos nas Resoluções da Diretoria Colegiada
(RDC) 274/05, que fixa a identidade e as características mínimas de qualidade, e na
RDC 275/05, que trata do Regulamento Técnico de características microbiológicas
para água mineral e água natural.
15.4 As empresas devem cumprir os requisitos estabelecidos em regulamentos técnicos
específicos, que visam à proteção da saúde da população. Estas normas enfocam a
avaliação de risco e estabelecem padrões sanitários de qualidade, e também é preciso
observar os critérios de rotulagem definidos na RDC 360, que define o Regulamento
Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados.
15.5 Os veículos destinados ao transporte da água mineral deverão ser exclusivos para
essa atividade, ficando proibido o transporte de substâncias químicas, inseticidas,
praguicidas, saneantes, domissanitários ou qualquer tipo de produto ou substâncias
estranhas que possam comprometer ou contaminar a qualidade da água.
15.6 Não é permitido transportar, conjuntamente com os alimentos, pessoas e animais.
15.7 A cabine do condutor deve ser isolada da parte que contém os alimentos.
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15.8 Os veículos destinados ao transporte de água devem ser mantidos em perfeito
estado de conservação e limpeza; devem estar livres de pontas (pregos, lascas, etc.) que
possam comprometer as embalagens.
15.9 As embalagens deverão ser armazenadas em ambientes protegidos do sol e da
poeira, com superfície pavimentada e distante de depósitos de lixo.
15.10 Os métodos de higiene e limpeza devem ser adequados às características do
produto, não concorrendo para a contaminação cruzada dos alimentos (física, química
ou biológica).
15.11 Os veículos destinados ao transporte, que forem dotados de carroceria aberta,
devem atender as seguintes disposições:
a)
Possuir lonas e forrações impermeáveis isentas de furos e rasgos que permitam a
passagem de água ou poeira, devendo estar limpas, secas e sem odores ou resíduos que
possam contaminar a carga ou sujar as embalagens;
b)
As lonas devem ser dispostas bem esticadas para evitar eventual acúmulo de
água em superfície;
c)
A totalidade da carga deve ser bem envelopada, revestida e coberta com lona
impermeável por fora das guardas da carroceria;
d)
O emblocamento deve ser firme e a amarração deve ser bem feita, usando
cantoneira para evitar danos ao produto que pode ser ocasionado pelas cordas;
e)
O empilhamento máximo de carga deve ser feito de maneira a evitar danos nas
embalagens.
f)
Os pisos e as latarias da carroceria devem estar isentos de frestas ou buracos que
permitam a passagem de umidade e/ou poeira para a carga.
g)
O veículo deve possuir Certificado de Vistoria Sanitária e esse Certificado deve
ser renovado anualmente.
15.12 Os funcionários que trabalham na área de armazenagem e distribuição da água
devem ser treinados para o manuseio de alimentos e devem obedecer às normas de
higiene e apresentação pessoal adequada (unhas curtas, mãos limpas e asseio corporal).
16. CONSIDERAÇÕES GERAIS

16.1. A entrega será efetuada mediante a substituição dos galões vazios,
disponibilizados no Almoxarifado do IFMA – Campus Barra do Corda. A média
semanal para entrega é de 60 galões, podendo variar para mais ou para menos, conforme
o consumo, o clima, os eventos no órgão, etc.
13
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16.2. Havendo necessidade de entrega excepcional de um quantitativo superior, em até
50% em relação à quantidade diária estimada, ao Campus Barra do Corda, comunicará
ao FORNECEDOR, via e-mail ou telefone, o qual ficará responsável pela entrega, no
dia útil subsequente ou em outro prazo informado pelo órgão, contado da confirmação
do recebimento da requisição.
16.3. Os pedidos efetuados em caráter emergencial deverão ser atendidos no prazo
máximo de 02h (duas) horas, a contar da solicitação da Contratante.
16.4. O fornecedor deverá executar fielmente as entregas de acordo com as requisições
expedidas, não se admitindo modificações sem prévia consulta e concordância da
fiscalização.
16.5. Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 5(cinco) dias, pelo(a)
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de
Referência e na proposta.
16.6. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
substituídos no prazo de 1 (um) dia, a contar da notificação da contratada, às suas
custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
16.7. Os produtos/materiais a serem ofertados deverão ser necessariamente de 1ª linha,
segundo os padrões usuais de mercado, com identificação do fabricante, marca, modelo
e demais características e especificações técnicas essenciais que permita a aferição pelo
pregoeiro de seu padrão de qualidade e desempenho, certificação das normas
INMETRO e demais normas pertinentes.
16.8. Para o fornecimento a empresa deve adotar critérios de sustentabilidade ambiental,
Visando a efetiva aplicação de créditos, ações ambientais e sócio ambientais quanto à
inserção de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitação promovidos
pela Administração Pública, e em atendimento ao artigo 5° e seus incisos da Instrução
Normativa n° 1/2010 da SLTI/MPOG, o Instituto Federal do Maranhão – IFMA,
quando da aquisição de bens, poderá exigir os seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental:
a) Que os produtos sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;
b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificado do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial –
INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em
relação aos seus similares;
14
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c) Que os produtos devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagens
individuais adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais
recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o
armazenamento.
17. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.
17.1. O custo estimado da contratação é de R$ 30.232,80 (trinta mil e duzentos e trinta
e dois e oitenta centavos).

Barra do Corda (MA) 15 de fevereiro de 2021

Jorge Mario Araújo dos Reis
Coordenador de Planejamento e Gestão Patrimonial
SIAPE 1933480
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Estudo Técnico Preliminar 2/2021
1. Informações Básicas
Número do processo: 23249.001406.2021-35

2. Objeto
2.1. Este documento tem por objetivo concretizar os estudos técnicos preliminares
visando subsidiar a aquisição, sob demanda, de água mineral potável, sem gás,
fornecido em vasilhames de 20L (vinte litros) conforme condições, quantidades e
exigências de entrega direta nos locais descritos neste Estudo Técnico Preliminar ETP.

2.2. Tal estudo técnico preliminar contem as informações necessárias para
atendimento ás disposições do art. 7°, da Instrução Normativa ME/SEDGGD/SG n.°
40, de 22 de maio de 2020.

3. Referência Legal
3.1. Aplicam-se à contratação proposta, os seguintes marcos normativos:

3.1.1. Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso
XXI,da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da
Administração Publica e da outras providencias;
3.1.2. Instrução Normativa SG/SEDGGD/ME n.° 73, de 5 de agosto de 2020,
que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa
de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no
âmbito da administração publica federal direta, autárquica e fundacional;
3.1.3. Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui no âmbito da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para
aquisição de bens e serviços comuns, e da outras providencias;
3.1.4. Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela
Lei Complementar n.° 147, de 7 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar
n.° 155 /2016 - Institui o Estatuto Nacional da Micro empresa e da Empresa de
Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis n.° 8.212 e 8.213, ambas de 24 de
julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei n.° 5.452, de 1 de maio de 1943, da Lei n.° 10.189, de 14 de
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fevereiro de 2001, da Lei Complementar n.° 63, de 11 de Janeiro de 1990; e
revoga as Leis n.° 9.317, de 05 de dezembro de 1996, e 9.841, de 05 de
outubro de 1999;
3.1.5. Decreto n.° 8.538, de 6 de outubro de 2015, que regulamenta o
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as micro empresas,
empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa
física, micro empreendedores individuais e sociedades cooperativas de
consumo nas contratações publicas de bens, serviços e obras no âmbito da
administração pública federal;
3.1.6. Decreto n.° 10.024, de 20 de setembro de 2019, que regulamenta a
licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens
e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal;
3.1.7. Decreto n.° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, que regulamenta o Sistema
de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993;
3.1.8. Decreto n.° 3.722, de 09 de Janeiro de 2001, que regulamenta o art. 34
da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e dispõe sobre o Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;
3.1.9. Decreto n.° 7.746, de 05 de junho de 2012, que estabelece critérios,
praticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
nas contratações realizadas pela Administração Pública;
3.1.10. Decreto n.° 3.555, de 08 de agosto de 2000, que aprova o
Regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para
aquisição de bens e serviços comuns;
3.1.11. Instrução Normativa n.° 01, de 19 de Janeiro de 2010 - SLTI/MPOG,
que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de
bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública federal
direta, autárquica e fundacional e da outras providencias;
3.1.12. Instrução Normativa SLTI/MPOG n.° 02, de 11 de outubro de 2010, que
estabelece normas para o funcionamento do Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF no âmbito dos órgãos e entidades
integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG;

4. Descrição da necessidade
4.1. A aquisição do objeto do presente estudo técnico preliminar visa o fornecimento
de água mineral, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores, alunos e
visitantes nas dependências do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Maranhão – Campus Barra do Corda.
4.2. A aquisição dos produtos, objeto deste expediente, é necessária para
proporcionar uma melhoria no ambiente de trabalho nas dependências do Instituto
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Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus Barra do Corda,
permitindo ao público interno e externo condições básicas e essenciais para o bom
funcionamento e desenvolvimento das atividades diárias da Instituição.
4.3. A água mineral é indispensável, uma vez que visa atender uma necessidade
humana, ligada diretamente a saúde do público interno e externo, sendo obrigação
da Administração Pública oferecer condições mínimas, e de qualidade água para o
consumo de toda a comunidade que frequenta as instalações da Instituição.
4.4. A natureza contínua do fornecimento faz-se necessária devido ao constante
consumo de tal material, sendo impraticável o fornecimento de todos os garrafões
numa única entrega, por indisponibilidade de espaço em almoxarifado, bem como
dos seus prazos de validade. A assinatura de contrato permitirá, assim, uma logística
mais inteligente e otimizada dos recursos, o que será realizado sob total controle do
gestor do contrato, formalmente designado pela autoridade competente.

5. Área requisitante
Área Requisitante
Coordenadoria de Planejamento e Gestão Patrimonial/DAP
/IFMA/BDC

Responsável
JORGE MÁRIO ARAÚJO DOS REIS

6. Descrição dos Requisitos da Contratação
6.1. Os requisitos da contratação abrangem o seguinte:
6.1.1.0 prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 80%
(oitenta por cento) da validade total, recomendada pelo fabricante, a partir da
sua data de fabricação.
6.1.2.Em sujeição as normas técnicas, os materiais devem atender aos
requisites mínimos de utilidade, resistência e segurança e atender as normas
técnicas aplicáveis ao objeto e divulgadas por órgãos oficiais competentes.
6.1.3. Para o fornecimento dos materiais, objeto deste estudo técnico preliminar,
a contratada deverá observar, no que couber, os critérios de sustentabilidade
ambiental, contidos na Instrução Normativa n° 01, de 19 de Janeiro de 2010, da
Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão - SLTI/MPOG e no Decreto n.° 7.746, de 05
/06/2012, da Casa Civil, da Presidência da República.
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6.1.4. O material solicitado deverá ser entregue na quantidade descrita na
requisição da área responsável, em horário comercial, e no endereço
especificado na tabela abaixo.
6.1.4.1. O material constante no item 1 será entregue no local indicado a seguir:
LOCAL: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
– Campus Barra do Corda – ENDEREÇO: Rodovia BR 226, KM 303, S/Nº,
Vila Nenzim, Barra do Corda/MA – CEP: 65.950-000.
6.1.4.2. O material constante no item 1 poderá ser entregue em outro endereço,
onde, porventura, o IFMA- Campus Barra do Corda, possa vir a ter a sua sede
ou unidades em funcionamento ou eventos.
6.1.5. Caso o material esteja em desconformidade com as especificações
exigidas, a Contratada será comunicada e estará obrigada a promover a
substituição no prazo máximo de 1 (um) dia útil, sem qualquer custo adicional
para a Contratante;
6.1.6. Se a substituição do material não ocorrer no prazo determinado, a
Contratada estará sujeita à aplicação das sanções previstas neste Termo de
Referência , no Contrato e na legislação atinente à matéria.
6.1.7. A contratada deverá assumir a responsabilidade por todas as
providências e obrigações estabelecidas na legislação específica sobre a
qualidade e especificação dos materiais que serão entregues;
6.1.8. Fornecer comprovantes/recibos para controle do consumo mensal, em
quantidade compatível com o objeto, quando da entrega do material, para fins
de controle da CONTRATANTE;
6.1.9. Arcar com todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto,
inclusive frete;
6.1.10. Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e
indiretas decorrentes do fornecimento do objeto, e ainda as despesas com
pessoas utilizadas no fornecimento do material assumido, as quais não terão
qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
6.1.11. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
6.1.12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;
6.1.13. 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 à fiscalização e o
acompanhamento da CONTRATANTE;
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6.1.14. Apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, o exame
bacteriológico da água fornecida, realizado por órgão competente oficialmente
designado para tal;
6.1.15. Aceitar, nas mesmas condições estabelecidas em Contrato, os
acréscimos ou supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicialmente contratado;
6.1.16. A contratada devera fornecer diretamente o objeto, não podendo
transferir a responsabilidade pelo objeto licitado para nenhuma outra empresa
ou instituição de qualquer natureza;
6.1.17. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos
operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens;
6.1.21. A proposta da contratada devera ser redigida em língua portuguesa,
datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal. Devera ainda conter a indicação do banco,
numero da conta e agenda, para fins de pagamento;
6.1.22. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente
contratação.
6.1.23. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL; a empresa devera apresentar
material constituído e embalado com critérios socioambientais vigentes
decorrentes da Lei n° 6.938/81 e regulamentos, com os respectivos registros e
comprovações oficiais, alem de atentar para as exigências da Política de
Resíduos Sólidos.

6.1.24. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

7. Levantamento de Mercado
7.1. Diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento a solução
exige a contratação de empresa especializada cujo o ramo de atividade seja
compatível com o objeto pretendido.

7.2. Foram analisadas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades,
por meio de consultas ao Painel de Preços. Não se observou maiores variações
quanto à execução do objeto no que se refere ao papel da empresa a qual se
pretende contratar. Assim, a variação se dá pela modalidade de licitação aplicada a
cada caso, a depender da permissibilidade normativa.
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7.3. Logo, a aquisição dos materiais objeto do presente Estudo Técnico Preliminar
se constitui, no atual cenário, em objeto de frequente aquisição por órgãos
públicos, em todas as suas esferas. Sendo assim, verifica-se a ampla
disponibilidade de empresas aptas ao fornecimento dos materiais a serem
adquiridos, conforme os requisites estabelecidos neste documento.

8. Descrição da solução como um todo
8.1. A solução proposta envolve a aquisição de água mineral, para atender as
demandas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão –
Campus Barra do Corda, proporcionando uma melhoria no ambiente de trabalho nas
dependências das unidades, permitindo o bom funcionamento e desenvolvimento
das atividades diárias desta instituição educacional.
8.2. Assim, a Administração transfere a empresa especializada, vencedora da
licitação, a atribuição de fornecer:
ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1

Água Mineral, sem gás, que atenda aos critérios
de potabilidade definidos pelo DNPM, bem
como
apresente a quantidade mínima de flúor definida
pelo Ministério da Saúde, acondicionada em
garrafões
plásticos
(polipropileno)
de
capacidade de 20 litros, com lacre
de segurança e rótulo informativo do produto,
envasado
a
menos
de
10
(dez) dias e com validade mínima de 01 ano.
Observações adicionais: Embalada em garrafões
retornáveis, sem o fornecimento dos garrafões –
apenas o líquido.

UNIDADE
VALOR
CATMAT DE
QUANTIDADE UNITÁRIO
MEDIDA
(R4)

445485

UND

3120

9,69

VALOR
TOTAL
(R$)

30.232,60

8.3. No mais, a empresa vencedora se qualificará mediante procedimento licitatório
com o menor formalismo e cujo tempo necessária para processamento seja o menor
possível, sob pena de prejudicar sobremaneira o interesse público primário ora
tutelado.
8.4.Todos os demais elementos necessários ao atendimento a demanda da
Administração estarão dispostos no Termo de Referência, entre eles as obrigações e
responsabilidades da contratada e demais especificidades do objeto.
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9. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
9.1. A estimativa das quantidade foram levantadas, levando-se em consideração os
seguintes parâmetros:
O histórico de consumo do ano de 2019, uma vez que em virtude da
excepcionalidade ocorrida no ano de 2020, por conta da pandemia do novo
coronavírus que obrigou o IFMA-Campus Barra do Corda a suspenderem as
aulas presenciais e reduzir drasticamente o quantitativo de serviços
administrativos presenciais, provenientes de contratos pactuados no período,
para atendimento as respectivas unidades;
2. A distribuição de vacina pelo Ministério da Saúde e perspectiva de retorno das
aulas presenciais do Campus Barra do Corda no de 2021.
3. A inauguração do bloco B do Campus Barra do Corda que contará com mais 5
laboratórios e 5 salas de aula e aumentará a demanda por água na instituição.
4. Sazonalidades conhecidas ou períodos com grande variação das quantidades
demandadas;

i. 1.

ii.
iii.
iv.

Público de usuários lotados ou em circulação nas instalações das unidades;

10. Estimativa do Valor da Contratação
10.1. Para a estimativa dos preços referenciais da contratação, foi utilizada como
parâmetros as disposições contidas no seguinte normativo:
i. Instrução Normativa SG/SEDGGD/ME n.° 73, de 5 de agosto de 2020;
10.2. O custo estimada da contratação é de R$ 30.357,60 (trinta mil reais e trezentos
e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), e encontra-se pormenorizado em
planilha demonstrativa de preços unitários e totais anexo ao presente documento.
10.3. Da metodologia aplicada a politica de preços:
10.3.1.De acordo com a Instrução Normativa SG/SEDGGD/ME n.° 73, de 05 de
agosto de 2020, a qual dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização
de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral,
no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, a
pesquisa de preços:
[...]
Art. 5° A pesquisa de preços para fins de determinação do
preço estimado em processo licitatório para a aquisição e
contratação de serviços em geral será realizada mediante
a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de
forma combinada ou não:
I - Painel de Pregos, disponível no endereço eletrônico gov.
br
/paineldeprecos,
desde
que
as
cotações
refiram
se
a
aquisições ou
contratações firmadas no período de até 1 (um) ano
anterior a data de divulgação do instrumento convocatório;
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II - aquisições e contratações similares de outros entes
públicos, firmadas no período de ate 1 (um) ano anterior a
data de divulgação do instrumento convocatório;
III
dados de
pesquisa
mídia de
sítios
publicada especializada,
eletrônicos especializados ou
de domínio amplo, desde que atualizados no momento da
pesquisa e compreendidos no intervalo de ate 6 (seis)
meses de antecedência da data de divulgação do
instrumento convocatório, contendo a data e hora de
acesso; ou
IV pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação
formal de cotação, desde que os orçamentos estejam
compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de
antecedência da data de considerados divulgação do
instrumento convocatório.
10.3.2. A pesquisa de preço foi realizada utilizando-se, como parâmetros, o inciso I,
em conformidade com as disposições do supracitado normativo, para obtenção do
preço de referência. Foi utilizado como método para obtenção do preço estimado a
média dos valores obtidos na pesquisa de preços, da qual incidiu sobre um conjunto
de três ou mais preços de acordo com o art. 6° da referida instrução normativa.

11. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução
11.1. A presente será sob demanda do item de acordo a necessidade do IFMACampus Barra do Corda, com vistas a atender as demandas do Campus de acordo
com a necessidade de consumo, de maneira a propiciar o melhor aproveitamento do
produto em função do seu prazo de validade.
11.2. A natureza contínua do fornecimento faz-se necessária devido ao constante
consumo de tal material, sendo impraticável o fornecimento de todos os garrafões
numa única entrega, por indisponibilidade de espaço em almoxarifado, bem como
dos seus prazos de validade. A assinatura de contrato permitirá, assim, uma logística
mais inteligente e otimizada dos recursos, o que será realizado sob total controle do
gestor do contrato, formalmente designado pela autoridade competente.

12. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
12.1. Não se faz necessária a realização de demais contratações correlatas e ou
interdependentes ao objeto pretendido, nem há pretensão de realizar contratações
futuras para que o objetivo desta contratação seja atingido, razão pela qual este item
não será considerado no planejamento.

8 de 10

UASG 158284

Estudo Técnico Preliminar 2/2021

13. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento
13.1. A contratação, objeto do presente estudo técnico preliminar, está alinhada com
os programas de âmbito federal e objetivos e metas estratégicas do Campus Barra
do Corda.
13.2. Por fim, ratifica-se que a presente demanda decorre de fato previsível, e
encontra-se prevista no Plano Anual de Contratações 2021, em conformidade com
as disposições do art. 2°, da Instrução Normativa n.° 1, de 10 de janeiro de 2019,
consignado no relatório extraído do sistema PGC.

14. Resultados Pretendidos
14.1. Com esta contratação, pretende-se assegurar a melhoria das condições de
trabalho, visando atender ao consumo dos servidores, colaboradores, alunos e
visitantes nas dependências do IFMA – Campus Barra do Corda, promovendo o bemestar do público interno e externo que utilizam as instalações do IFMA/BDC.
14.2. Observa-se ainda que, o fornecimento de água mineral, objeto deste estudo,
ao ser realizado conforme previsto no futuro contrato, possui relação direta com a
disciplina da higiene e segurança do trabalho, cujos benefícios, em conteúdo
exemplificativo são:
i. favorecimento da qualidade de vida e saúde do quadro de colaboradores e
discentes;
ii. aproveitamento de forma eficaz do local de trabalho;
iii. aumento de credibilidade para a instituição entre os servidores, discentes,
colaboradores terceirizados; etc.
14.3. Desta forma, a instituição poderá cumprir seu dever institucional, com eficiência
e eficácia, oferecendo a sociedade um serviço de qualidade reconhecida, com o
melhor aproveitamento possível dos recursos humanos, materiais e financeiros
disponíveis, inclusive, observando-se as políticas de responsabilidade ambiental
adotadas por este órgão.

15. Providências a serem Adotadas
15.1.Elaborar cronograma com todas as atividades necessárias a adequação do
ambiente da organização para que a contratação surta seus efeitos e com os
responsáveis por esses ajustes nos diversos setores:
15.1.1.Não configura-se necessária a elaboração de cronograma para
adequação de ambientes visando o início da execução do objeto.
15.2.Considerar a necessidade de capacitação de servidores para atuarem na
contratação e fiscalização da execução do objeto de acordo com as especificidades
estabelecidas:
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15.2.1.O objeto da presente contratação não apresenta peculiaridades que
justificam a necessidade de capacitação constante de servidores.
15.3.Juntar o cronograma ao processo e incluir, no mapa de riscos, os riscos de a
contratação fracassar caso os ajustes não corram a tempo:
15.3.1. Considerando todo o exposto, não há risco da contratação falhar em
relação a adequações do ambiente do organização, pois tais adequações não
são necessárias.

16. Possíveis Impactos Ambientais
16.1. Não se fez observar a existência de possíveis impactos ambientais, razão
pela qual este item não será considerado no planejamento.

17. Declaração de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.

17.1. Justificativa da Viabilidade

Dada a importância do objeto, bem como as informações contidas no estudo técnico
preliminar, elaborado por seus requisitantes, esta equipe entende ser viável o
prosseguimento da contratação.

18. Responsáveis
Membros da Equipe de Planejamento da Contratação (Portaria nº 09/2021 de 15 de janeiro de 2021) responsáveis pela
elaboração deste Estudo Técnico Preliminar

JORGE MÁRIO ARAUJO DOS REIS
Assistente em Administração/Coordenador da Coordenadoria de Planejamento e Gestão Patrimonial

FELIPE SILVA E SILVA
Assistente de Alunos/Chefe de Gabinete

EVLEEN SOUZA MONTEIRO
Tecnico de Laboratório
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