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 TERMO DE REFERENCIA. 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2021. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2021. 
 

1. FINALIDADE 
Esta especificação estabelece as condições para fornecimento de 

materiais a serem empregados na troca do leito filtrante dos filtros da ETA. 
 
2. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS  

 
2.1 – LEITO FILTRANTE 

I. – AREIA PARA FILTRO E BRITA 
Areia para filtro, tamanho efetivo, de 0,50 mm a 0,90 mm, coeficiente de 

uniformidade de 1,4 a 1,6. A areia deverá ser limpa e não conter mais de 1% 
de partículas laminares ou micáceas. 

II. – ANTRACITO 
Carvão antracioso, tamanho efetivo de 0,08mm a 1mm, coeficiente de 

uniformidade inferior a 1,6. O antracito de ser constituído de grãos densos e 
duros e ser livre de argila, piçarras e outros materiais estranhos, devendo, 
ao ser embalado, estar totalmente seco.  

III. - SEIXO ROLADO, PARA FILTRO TAMANHO EFETIVO 1 A 2 POLEGADAS 
¾ a ½, ¼ a ⅛, ½ a ¼ ⅛.          

 
3. QUANTITATIVOS A SEREM FORNECIDOS 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TIPO AREIA E SEIXO 
ROLADO E ANTRACITO PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 
(DAE) DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT. RECURSO PRÓPRIO 

 
Itens Objeto Un Quant Valor 

unitário 
Valor 
total 

COD TCE- 
MT 

01 

AREIA PARA FILTRO, 
TAMANHO EFETIVO, DE 
0,50 MM A 0,90 MM, 
COEFICIENTE DE 
UNIFORMIDADE DE 1,4 A 
1,6.  

SEIXO ROLADO, PARA 
FILTRO TAMANHO EFETIVO 
1 A 2 POLEGADAS ¾ a ½, 
¼ a ⅛, ½ a ¼ ⅛.         

OBS: A AREIA DEVERÁ SER 
LIMPA E NÃO CONTER MAIS 
DE 1% DE PARTÍCULAS 
LAMINARES OU MICÁCEAS. 
SACO DE POLIETILENO COM 
CAPACIDADE PARA 25 KG. 

kg 20.200 1,97 39.794,00 
00035136 

 
(cód.: 
399) 

02 

CARVÃO ANTRACIOSO, 
TAMANHO EFETIVO DE 
0,08mm a 1 mm, 
COEFICIENTE DE 

kg 8.600 3,83 32.938,00 
00026664 

 
(cód.: 
399) 
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UNIFORMIDADE INFERIOR A 
1,6. O ANTRACITO DEVE 
SER CONSTITUÍDO DE 
GRÃOS DENSOS E DUROS E 
SER LIVRE DE ARGILA, 
PIÇARRAS E OUTROS 
MATERIAIS ESTRANHOS, 
DEVENDO, SER EMBALADO, 
ESTAR TOTALMENTE SECO. 
SACO DE POLIETILENO COM 
CAPACIDADE PARA 25 KG. 

 

 
 

4. FORMA DE ENTREGA 
O fornecimento dos materiais deverá ser feito em um único lote, 

correspondente a montagem de tres filtros. Todos os materiais deverão ser 
fornecidos em sacos que sejam resistentes ao manuseio, ao transporte e ao 
armazenamento. A capacidade de cada saco não deve ser superior a 50 kg, e deve 
conter, em caracteres bem visíveis, as seguintes informações: fornecedor; 
identificação e procedência do material; características granulométricas da 
areia e do antracito. 

 
A entrega ficará condicionadas à solicitação por parte do DAE, tendo a 

empresa fornecedora, após recebida a solicitação, prazo de 10 (dez) dias para 
entrega do mesmo. Os materiais entregues deverão obedecer às especificações 
técnicas, e em caso de comprovadas desconformidades, fica a empresa 
fornecedora responsável pela troca do material inadequado. Deverá acompanhar 
a carga, respectivo laudo de análise, com os parâmetros elencados nos 
subitens 2.1 – I e II. 

 
Os materiais deverão ser entregues na ETA ou lugar designado na ordem 

de Fornecimento exarado pelo Departamento de Agua e Esgoto de SFA/MT. 
 
5. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO 

5.1 – A aquisição dos materiais descriminados, deste Termo de Referencia, faz-
se necessário, para efetuarmos o tratamento de água do DAE, visando garantir à 
população água de boa qualidade do ponto de vista físico, químico, biológico e 
bacteriológico, sem impurezas prejudiciais a saúde. Para tanto, e em função 
das características qualitativas da água fornecida, procede-se o tratamento da 
água em instalações denominadas genericamente de "Estações de Tratamento de 
Água - ETAs" As análises químicas e os exames físicos e bacteriológicos da 
água fornecida, realizados com frequência desejável, determinarão a 
necessidade ou não de submeter essa água a processos corretivos, a fim de 
garantir a boa qualidade da água fornecida a população. 

 

6. DO PRAZO 

6.1.  O prazo do Contrato, objeto do presente Pregão será de 12 (doze) meses, 
a contar da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado mediante 
assinatura do termo aditivo, por acordo entra as partes, e se houver interesse 
do Município. 
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7. DO REAJUSTAMENTO 

7.1. Qualquer recomposição de preços somente ocorrerá do art. 65, inciso II, 
alínea “d” da Lei nº 8.666/93, da mesma forma reajustamento só poderão ocorrer 
de acordo com o art. 2º e seus parágrafos e, especialmente com o artigo 3º e 
seus parágrafos, ambos da Lei nº 10.192/2001, não sendo admitida qualquer 
outra modalidade de correção de preço não prevista nos dispositivos legais 
mencionados neste subitem. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

8.1.  Firmar contrato de fornecimento com o município de São Félix do 
Araguaia/MT, pelo prazo estipulado no item 4, conforme normas e condições 
estabelecidas no presente Pregão, na Lei nº 8.666/93 e Legislação complementar 
em vigor. 

8.2.  Na falta de qualquer produto cotado pela Licitante vencedora, a mesma 
fica obrigada a entregar outro produto similar, ainda que de preço superior, 
sem qualquer ônus adicional para o “CONTRATANTE”. 

8.3.  Substituir o produto, caso seja constatado qualquer tipo de rompimento 
da respectiva embalagem. Neste caso, caberá ao “CONTRATANTE”, rejeitar o 
produto, através do servidor designado para efetuar a fiscalização do mesmo. 

8.4.  No momento do desembarque dos produtos, os responsáveis da “CONTRATADA” 
deverão sempre depositá-los, cuidadosamente, nos locais designados, conforme 
orientação do servidor designado pelo “CONTRATANTE”. 

8.5.  Fica a CONTRATADA obrigada a ressarcir ao Município o valor recebido, 
quando constatada a má qualidade do produto e/ou prazo de validade. 

8.6.  A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem, até 25% (vinte e 
cinco) por cento do valor atualizado do contrato, conforme artigo 65 §1º, da 
Lei nº 8.666/93. 

8.7. Manter as condições de habilitação e qualificação durante a vigência do 
contrato. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

9.1. Compete ao servidor designado pela administração, o acompanhamento e a 
fiscalização do Contrato, bem como as expedições das autorizações de 
fornecimento, competindo-lhes, ainda, atestar as Notas Fiscais/Faturas para 
fins de pagamento. 

 

10. DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALETRAÇÕES CONTRATUAIS 

10.1.  Qualquer modificação de forma ou quantidade (acréscimos ou reduções) do 
fornecimento, objeto da presente Licitação, poderá ser determinada pela 
CONTRATANTE mediante assinatura de Termo Aditivo, observadas as normas legais 
vigentes. 

 

11. GARANTIA DOS MATERIAIS 
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11.1 A garantia dos materiais será conforme o estabelecido no Código de 
Defesa do Consumidor. 

 

12. FISCALIZAÇÃO 

12.1. A execução do Contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e 
avaliação por parte do DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, na pessoa do servidor 
designado, que serão responsáveis por comunicar as falhas porventura 
constatadas no cumprimento do contrato, assim como determinar as providências 
necessárias para a respectiva correção. A gestão do contrato competirá ao 
servidor designado, e do Diretor do DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. 

12.2. Qualquer fiscalização exercida pelo DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO, 
feita em seu exclusivo interesse, não implica corresponsabilidade pela 
execução do contrato e não exime a CONTRATADA de suas obrigações pela 
fiscalização e perfeita execução do objeto. 

12.3. A fiscalização do DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO, em especial, terá o 
dever de verificar a qualidade dos produtos a serem entregues e dos serviços 
realizada, observando a garantia mínima estipulada, podendo exigir a sua 
substituição quando não atender os termos do que foi proposto e contratado, 
sem que assista à CONTRATADA qualquer indenização pelos custos daí 
decorrentes. 

12.4. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, 
deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem qualquer ônus para o 
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO. 

12.5. Caberá, exclusivamente, à Fiscalização, julgar, rejeitar, aceitar, 
priorizar, retardar, interromper, definir, autorizar quaisquer serviços ou 
materiais que tenham envolvimento direto ou indireto na execução do objeto, 
tendo como balizador o estabelecido no Termo de Referência – Anexo I, do 
Edital. 

12.6. A CONTRATADA deverá submeter-se, unilateralmente, às exigências e 
instruções da Fiscalização e, por todos os meios, facilitar o amplo acesso da 
mesma aos materiais fornecidos, atendendo-a prontamente no que lhe for 
solicitado. 

12.7.1. A Fiscalização deverá promover o registro das ocorrências 
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das 
cláusulas contratuais, conforme disposto nos §§ 1º e 2º, do art. 67, da Lei 
Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações.  

13. TOLERÂNCIA 

13.1. Qualquer tolerância ou concessão do DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO para 
com a CONTRATADA, quando não manifestada por escrito, não terá validade e não 
poderá ser invocada para alterar os compromissos assumidos neste instrumento. 

 
São Félix do Araguaia – MT em 24 de fevereiro de 2021. 

 
 

 PAULO HENRIQUE SOUZA MENEZES 
Diretor do DAE/SFA-MT 

Responsável pelo Termo de Referência. 
 


