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Fornecimento de água potável.
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1. ASSUNTO
Contratação de empresa para fornecimento de água potável.

2. OBJETIVO
Contratação de empresa para fornecimento de água potável a fim de se irrigar jardins e abastecer o
reservatório de água do CNPEM, quando necessário.

3. JUSTIFICATIVA
Atualmente necessitamos utilizar água para irrigação de jardins e abastecimento esporádico do
reservatório de água que abastece o campus – CNPEM.

4. ESCOPO
•
•
•

Fornecimento de caminhões pipa contendo 20m³ e 36m³ de água bruta, para irrigação de jardins e
abastecimento do reservatório elevado do campus.
Os caminhões devem possuir mangueiras e esguichos adequados para trabalho de irrigação.
Quando necessário, será solicitado mangueiras com maior comprimento, para abastecimento do tanque de
termoacumulação.
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5. OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE/CONTRATADA
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

A Proposta Técnico-Comercial deverá ser o mais detalhada possível e apresentar todas as
informações relativas à valores, forma e prazos de pagamentos, condições de reajustes, impostos
incidentes etc.
Apresentar documentação de regularidade fiscal e trabalhista solicitada pelo setor comercial.
Definir profissional para interlocução operacional e gerencial com a contratante.
Acatar todas as recomendações e orientações da contratante relacionadas à segurança no
trabalho e patrimonial.
Executar todos os trabalhos de acordo com as normas regulamentadoras vigentes, fazendo uso
de ferramentas de planejamento e avaliação prévia dos trabalhos (autorizações de trabalho,
ordens de serviço, avaliação prévia de riscos etc.).
Fornecer mão de obra especializada.
Fornecer todos os equipamentos de proteção individual (EPI) para seus colaboradores.
Fornecer ferramentas e equipamentos adequados e em bom estado de conservação.
Fornecer todos os materiais necessários para realização do serviço.
Fornecer refeição para os funcionários

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
•
•

Definir profissional para interlocução operacional e gerencial com a contratada.
Fiscalizar a execução das atividades, comunicar por escrito as irregularidades encontradas.
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