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À Coordenação de Licitações,
Conforme despacho no DOC 16 do SIPAC, a minuta do TR foi atualizado para o modelo mais recente da
AGU (dez/2019).
Abaixo, segue as considerações em relação às exclusões e inclusões dos textos do modelo AGU:
1) Retirada do item 1.1.1 – Não teve a fase de IRP ainda, e o modelo adotado pela UFPE traz a listagem
dos itens com as especificações, quantitativos e valores unitários máximos aceitáveis como Anexo I do
TR.
2) Retirada do item 1.2 – O sistema (SIASG) não permite o desmembramento do quantitativo do item e
nem o remanejamento do quantitativo fracassado. Por isso, para atender a legislação a UFPE cria um
item a parte (item espelho) para aplicar as cotas de ME/EPP.
3) Retirada dos itens 1.3 e 1.4 por não haver possibilidade de aplicação de cota para participação
exclusiva de ME/EPP, conforme justificado nos subitens 1.10 e 1.10.1 do TR.
4) Retirada dos itens 4.12, 6.1.1.1; - Não cabe ao objeto.
5) Subitens 11; 12 e 13 – Não cabe ao modelo da contratação.
6) Retirada do item 10.1.1 - A cronologia de pagamento a fornecedores por parte da administração deve
observar a legalidade; Julgamento Objetivo; Isonomia; Moralidade e Intangibilidade da Equação
Econômico-financeira. Desta forma, cabe estabelecer o prazo de pagamento de 30 dias no instrumento
convocatório a partir do Termo de Referência, para que as licitantes tenham prévio conhecimento quais
os prazos que a UFPE estabelece para pagamento das suas obrigações de fornecimento. Este prazo,
se deve ao tamanho e complexidade da estrutura administrativa da UFPE, que conta com diversas
unidades gestoras descentralizadas e uma unidade de Pagamento centralizada, demandando um maior
tempo para a liquidação e pagamento das notas fiscais. Soma-se ainda um relevante fato: os eventos
de repasses financeiros do Governo Federal para as Unidades da administração pública, neste
momento, são feitos mensalmente e por vezes em quantitativos inferiores ao orçamento disponibilizado.
Portanto, entendemos ser o prazo de 30 dias razoável e prudente para evitar que se atinja de forma
prejudicial o equilíbrio econômico-financeiro da contratação.
7) Inclusão dos tópicos destacados na minuta do TR: Entendemos que os itens acrescentados são
pertinentes ao objeto licitatório e fundamentais para definir o processo de contratação, de forma clara e
objetiva de acordo com a realidade da Instituição.
No tocante às regras que devem constar no Edital e que não figuram no modelo de Termo de Referência
da AGU, seguem abaixo outros itens a serem incluídos no edital:

1.

PROPOSTA

1.1. O licitante deve enviar proposta de preço contendo especificação detalhada do item
ofertado, informações do fabricante, marca e preços atualizados de acordo com o último
lance ofertado durante o pregão; e

1.2. Deverá ser enviada, juntamente com a proposta, a PORTARIA DE LAVRA da fonte expedida
pelo Ministro de Estado de Minas e Energia, nos termos dos Art. 25º do Decreto Lei n.º
7.841/45 e Art. 43 do Decreto Lei n.º 227/67.

1.3. LICENÇA DE OPERAÇÃO da fonte, dentro da validade, expedida pela Agência de Meio
Ambiente do Estado de Pernambuco – CPRH.
III - o prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá considerar os

planos de controle ambiental e será de, no mínimo, 01 (um) ano e, no
máximo, 10 (dez) anos; (Art. 13 da Lei nº 14.249, de 17 de dezembro de
2010).
§ 1º A Licença de Operação (LO) poderá ser renovada sucessivas vezes,
desde que o somatório dos prazos das renovações não ultrapasse o limite
máximo estabelecido no inciso III do art. 13. (Art. 15 da Lei nº 14.249, de 17
de dezembro de 2010).

1.4. RESULTADO DAS ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DENTRO DA
VALIDADE, conforme ANVISA e CRH Nº 10/09, de 03 de dezembro de 2009;
Art. 8º - O prazo de validade para a análise físico-química será de um ano
enquanto para a análise bacteriológica esse prazo será de 06 (seis)
meses para qualquer usuário exceto para empresas de transporte e
comercialização da água para as quais o prazo será de 03 (três) meses.
(Resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH Nº 10/09, de
03 de dezembro de 2009) [grifo nosso].

1.5. Quando solicitado, a licitante deverá enviar, eletronicamente, no prazo de 01 (um) dia útil,
material ilustrativo/prospecto e/ou catálogo(s) e/ou manual(ais) e/ou folheto(s) com
informações claras e detalhadas, em língua portuguesa do Brasil, sobre o produto e suas
especificações técnicas, bem como outras informações esclarecedoras que comprovem os
requisitos mínimos exigidos neste Termo de Referência, edital e anexos;
1.5.1.

Serão aceitos, também, aqueles obtidos pela Internet;

1.5.2.

No caso de cópias, somente serão aceitas se totalmente legíveis;

1.6. Caso as comprovações exigidas não sejam possíveis com as informações fornecidas pela
licitante, poderá ser solicitada documentação adicional que deverá ser enviada de forma
eletrônica em até 01 (um) dia útil da data de solicitação;

1.7. A não observação das exigências dentro do prazo estabelecido poderá acarretar em
desclassificação da proposta.

1.8. O modelo da proposta consta no Anexo II do TR.
1.9. O parecer técnico será emitido pela Coordenação de Planejamento de Compras, telefone:
(81)2126.8667, E-mail: dplan.dlog@ufpe.br.

2.

AMOSTRA

2.1. Não haverá solicitação de amostras.

3.

QUALIFICAÇÃO E DOCUM ENTAÇÃO TÉCNICA

3.1. LICENÇA SANITÁRIA PARA FUNCIONAMENTO da licitante, dentro da validade, expedida
pela agencia de vigilância sanitária federal, estadual ou municipal para o comércio de água
mineral. (Decreto nº 20.786, de 10 de agosto de 1998)
3.1.1.
Caso a licitante seja a própria FONTE, a licença é expedida pela Secretaria
de Saúde do Estado.
3.1.2.
Caso a licitante seja DISTRIBUIDOR/REPRESENTANTE, a licença é
expedida pela Secretaria de Saúde do Município.

3.2. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA expedido por pessoa (s) jurídica (s) de direito
público ou privado, que comprove ter o licitante fornecido ou estar fornecendo, a contento,
produto de mesma natureza, compatível em característica, quantidades e prazos com o
objeto desta licitação.

3.2.1.
Considera-se “quantitativo compatível” a comprovação de fornecimento, de
no mínimo, 10% (dez por cento) do quantitativo total do item licitado. Poderá haver soma
de atestados.
3.2.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados
deverão dizer respeito a fornecimentos executados com as seguintes
características mínimas:
3.2.1.1.1.
Fornecimento de água mineral em botijão de 20L (referente a
todos os itens: 01 à 03);
3.2.2.
Se diligenciado pelo pregoeiro, a licitante deverá apresentar documentação
que comprove as informações apresentadas no atestado de capacidade técnica, tais
como contratos e/ou notas fiscais de fornecimento, em até 01 (um) dia útil, sob pena de
desclassificação da proposta.

3.3. DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO, da licitante, conforme modelo
anexo do edital.

3.4. A comprovação das licenças, registros ou certificados apresentados poderão ser checadas
através de consulta aos sítios oficiais das respectivas entidades reguladoras.

Recife, 23 de janeiro de 2020.

Ibson Alves de Oliveira
Coordenação de Planejamento de Compras
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