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Anexo I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2023 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2023 

 
 
 

1. DO OBJETO 
REGISTRO DE PREÇOS para a, aquisição de aparelho gerador de cloro para a estação de 
tratamento de água do SAAE de Sabinópolis. 
 
2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. O registro de preços é uma ferramenta que serve para futura e eventual aquisição de bens 

e serviços para a Administração. O SAAE através de estudo interno verificou que a compra de 

um gerador de cloro, utilizando como materia prima o sal, poderia trazer economia em um curto 

periodo de tempo, uma vez que o tratamento de água com CLORO esta cada vez mais caro 

para o SAAE, sendo assim, faz-se necessário portanto a aquisição do aparelho gerador de 

cloro para estação de tratamento de água do SAAE de Sabinópolis de acordo com a lei 

nº8.666/93. 

 

3 - REQUISITOS NECESSÁRIOS  

A Contratada deve estar devidamente habilitada e registrada nos órgãos pertinentes às suas 
atividades comerciais, quais são: Junta Comercial, Receita Federal, Secretaria de Fazenda do 
Estado e do Municipal, dentre outros.  
 
4 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO  
4.1 – O Saae não aceitará ou receberá qualquer produto com atraso, defeitos ou imperfeições, 
em desacordo com as especificações e condições constantes deste Termo de Referência ou 
em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo à 
Contratada efetuar as substituições necessárias em prazo a ser determinado, sob pena de 
aplicação das sanções previstas e/ou rescisão contratual. 
 
5 - ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA 
A DESPESA  

5.1 - Conforme exigência legal, o Saae realizou pesquisa de preços de mercado e estimativa 
de custos junto a 3 empresas do ramo, para levantamento da estimativa da despesa, e obteve 
o valor estimativo de R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais). 

5.2 - As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrá a conta da 
seguinte dotação orçamentaria do exercicio de 2023, conforme segue:  
 
05.01.01.17.512.0023.3088.4.4.90.52.00 FICHA 571 

 
6. DA ENTREGA  
6.1. O local, dia e horario para a entrega dos produtos, deverão ser em horario comercial de 
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funcionamento junto a administração do Saae. 
6.2. No ato da entrega dos produtos, será verificado as especificaçoes e conferencia do mesmo 
mediante o especificado em edital. 
6.3. Todos os itens com defeitos, quebrados ou em desacordo com o edital deveram ser 
trocados e ou subistituidos num prazo de 05 (cinco) dias uteis com todos os custos por conta 
do fornecedor. 
6.4. O prazo para entrega dos produtos não poderá ser superior a 05 (cinco) dias. 
6.5. Toda a despesa decorrente da entrega dos produtos correram por conta da contratada. 
 
7. DO PRAZO E FORMA DE CONTRATAÇÃO 

7.1. A contratação será para o período de 12 (doze) meses, conforme estabelecido na 
legislação de licitações.  
7.2. A contratação será efetuada através de Nota Empenho, segundo o art. 62, caput, da Lei 
8.666/93, e no que couber, o disposto no art. 55 da mesma Lei, que será emitida após 
assinatura da respectiva ata de registro de preços constante no anexo deste Edital. 
7.2. Esse contrato poderá ser prorrogado conforme especificado na lei nº 8.666/93. 
 
8 – FORMA DE ADJUDICAÇÃO/JULGAMENTO DO OBJETO 
8.1 - Serão consideradas vencedoras as propostas que, atendidas as especificações contidas 
no Edital e seus anexos, apresentarem o menor preço por item. 
 
9 – FORMA DE PAGAMENTO:  

9.1 - Os pagamentos serão efetuados até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao do 
fornecimento e recebimento da nota fiscal atestada pelo responsável. 
9.2. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, 
serão os mesmos restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo 
o órgão gerenciador por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos 
pagamentos correspondentes. 
9.3. Serão efetuadas as retenções na Fonte dos impostos, conforme Legislação vigente. 
 
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
10.1. Fornecer os produtos novos, sem defeitos de fabricação, além de fornecer também, se 
solicitado, documento expedido por órgão competente que ateste a qualidade do produto. 
10.2. Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as 
especificações constantes no Edital e seu (s) Anexo (s), bem como da respectiva Proposta; 
10.3. Efetuar a troca imediata do produto entregue, objeto desta licitação, que estiver fora das 
especificações contidas na proposta, ou em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, 
sem qualquer ônus para a adquirente; 
10.4. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, obrigando-
se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade do fornecimento; 
10.5. Comunicar por escrito à Administração qualquer anormalidade de caráter urgente e 
prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 
10.6. Entregar os produtos em conformidade com o edital e Termo de Referência, dentro dos 
prazos estipulados; 
10.7. Assumir integralmente a responsabilidade pelas despesas relativas a encargos fiscais, 
trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que 
forem devidas a funcionários da empresa, ficando o SAAE isento de qualquer vínculo 
empregatício com os mesmos; 
10.8. Responsabilizar-se por todo o transporte, carga, descarga e instalação dos produtos 
licitados; 
10.9. Acatar a toda orientação advinda da fiscalização, com relação às epecificações dos 
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produtos; 
10.9.1. Entregar o produto solicitado, no prazo determinado; 
10.9.2. Efetuar o recolhimento e a troca imediata de qualquer objeto licitado, mesmo 
após o seu pagamento se, dentro do prazo de validade, apresentar quaisquer alterações 
que comprometam a qualidade do mesmo, ficando a licitante vencedora responsável por 
todas as despesas advindas da referida troca. 

10.9.3. Manter, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
10.9.4.  Nao será permitido a subcontratação parcial ou total do objeto do contrato; 
 
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
11.1. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas e condições deste processo; 
11.2. Prestar informações e esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser 
solicitado pela CONTRATADA; 
11.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 
11.4. Acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto licitado; 
11.5. Rejeitar os produtos que estiverem em desacordo com o edital; 
11.6. Efetuar os pagamentos nos termos do item 12. 
 
12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
12.1 - O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver 
a proposta, falhar ou fraudar a execução da Ata de Registro de Preços, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e 
das demais cominações legais. 
12.2 - Se o licitante vencedor, no prazo de 2 (dois) dias úteis após a comunicação, recusar-se a 
assinar o contrato injustificadamente, a sessão será retomada e os demais licitantes serão 
chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo, sujeitando-se o licitante desistente às 
penalidades seguintes, sem prejuízo da aplicação de outras cabíveis. 
12.3 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais para as multas aplicáveis: 
12.3.1 - 10% (dez por cento), calculado sobre o valor do objeto adjudicado, por ocorrência, no 
caso de a licitante deixar de fornecer o produto ou entregá-lo com atraso; 
12.3.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese da licitante não assinar a 
Ata de Registro de Preços ou, injustificadamente, desistir do fornecimento ou der causa à sua 
rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando o Município, em 
face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir 
o percentual da multa a ser aplicada. 
12.3.1 O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado 
dos pagamentos devidos pelo Município, se os valores não forem suficientes, deverá ser 
recolhida pela contratada no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da aplicação da 
sanção. 
12.3.2 As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas 
cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos 
princípios do contraditório e da ampla defesa. 
 
13. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
13.1. Pregão Presencial para Registro de Preços. 
 
 



 

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

Sabinópolis - MG 
E-mail: comprassaaesab@gmail.com 

CNPJ: 21.072.657/0001-34 

 

 
14.  DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS 
 
 
 
14.1. Os produtos/serviços objeto deste termo de Refeência compreende na aquisição 
deaparelho gerador de Hipoclorito de Sódio, conforme se segue e conforme o anexo VIII. 
 
Equipamento gerador de hipoclorito de sódio, peróxido de hidrogênio, ácido hipocloroso e 
outros agentes bactericidas a partir da dissociação eletrolítica do cloreto de sódio, no próprio 
local de utilização, com capacidade mínima de 8 kg de cloro ativo por dia, com operação 
contínua de 24 horas. O Equipamento gerador de hipoclorito de sódio deverá ser composto 
por: 1 -Saturador de salmoura: Equipamento destinado a produzir solução saturada de cloreto 
de sódio (sal comercial). O processo para produção de solução saturada com a passagem de 
água com fluxo ascendente pela coluna de cloreto de sódio. O equipamento deverá ser 
composto por: reservatório com tampa construído em pp (polipropileno)ou pead (polietileno de 
alta densidade), cuja capacidade possa garantir autonomia de pelo menos 72 horas sem que 
seja necessário repor o nível de sal no tanque. Deve ser composto por um quadro de 
automação com válvulas de entrada simples e dispositivo medidor de vazão, deve possuir visor 
em acrílico com indicação de nível máximo e mínimo. Quantidade: 01. 2 - Dosagem de 
Salmoura: Através de bomba dosadora de diafragma com regulagem manual ou  outro 
dispositivo de dosagem, com capacidade de vazão e contra pressão suficientes para garantir a 
vazão necessária de solução de salmoura ao conjunto de eletrólise. Em caso de bomba 
dosadora, o cabeçote deve ser construído em pmma (acrílico)ou pvdf, com válvulas de sucção 
e injeção com dupla esferas em cerâmica e mangueiras em pe (polietileno). Quantidade: 01 
unidade. 3 - Dosagem da água de diluição:Medição feita visualmente através de rotâmetro ou 
outro dispositivo medidor, em litros por hora, com escala  crescente. Em caso de rotâmetro o 
flutuador deve ser de aço inox, uma válvula solenóide industrial em latão, 2/2 vias, 2 W, 220 
VCA NF, bobina, vedações em viton, que possibilitam a automação do sistema. Quantidade: 01 
unidade. 4 - Gerador de Solução Oxidante: Equipamento com capacidade de produzir solução 
oxidante à base de hipoclorito de sódio, para atender a demanda de cloração, produção de até 
8 Kg de cloro ativo em regime de operação contínua (24 horas). O equipamento deverá ser 
composto de 01 célula eletrolitica. A célula eletrolitica deve ser construída  em material 
transparente, permitindo a verificação integral e contínua do estado de limpeza dos eletrodos, 
sem a necessidade de parar o funcionamento do gerador. Deve ser resistente às condições 
térmicas, elétricas e químicas do processo, com configuração que permite um perfeito fluxo da 
solução salina sem formar caminhos preferenciais. Os eletrodos devem ser confeccionados em 
chapa de titânio tipo DSE com espessura mínima de 1,0 mm e o ânodo revestido em colt de 
metais nobres capazes de dissipar a corrente elétrica na solução salina. A concentração média 
de cloro ativo no hipoclorito produzido deverá estar entre 0,5% a 0,7% em regime de operação 
contínua. Reator composto por uma câmara eletrolítica. A fonte  elétrica deve possuir sistema 
de proteção e automação com o sistema de dosagem de salmoura e água de diluição. 
Características: Alimetanção elétrica bifasica: 220 VCA; Termostato digital para monitorar e 
desligar a máquina em caso de temperatura excessiva da solução oxidante; Sistema de 
proteção contra sobre corrente e controle de temperatura digital da célula eletrolítica (reator); 
Monitoramento da corrente aplicada no reator através de amperímetro; Alarmes de temperatura 
alta, nível baixo de salmoura, nível alto do reservatório de hipoclorito e ausencia de fluxo; 
Botão de emergencia. Quantidade: 01. 5 - Sistema de Armazenamento de solução de 
Hipoclorito de Sódio: Reservatório com tampa construído em polietileno para armazenamento 
da solução de hipoclorito de sódio, com capacidade volumétrica para garantir a aplicação da 
solução por pelo menos 24 horas com o equipamento de produção parado e o reservatório 
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cheio. Deve ser dotado de controle de nível com automação interligada ao gerador de cloro. O 
reservatório deve possuir dispositivo capaz de garantir a dispersão do hidrogêno formado para 
a atmosfera, impedindo o acúmulo do gás sobre a solução de hipoclorito armazenada (Ex: 
Separador gás líquido, corpo em PVC e entradas com diâmetro de 42 mm). Quantidade: 01. 
Complementos: fornecer desenho técnico contemplando o sistema elétrico e hidráulico de 
implantação do sistema (entregar o desenho no máximo 5 dias após o recebimento da ordem 
de fornecimento); fornecer manual de instalação, operação e manutenção; fornecer Mão de 
obra para instalação do sistema; fornecer materiais elétricos e hidráulicos para interligação dos 
equipamentos que compõe o gerador; Obra civil de qualquer natureza, será de 
responsabilidade do SAAE de Sabinópolis/MG. Disponibilização de matérias primas (água, sal 
e energia elétrica), que são recursos indispensáveis para o funcionamento do equipamento, 
será de responsabilidade do SAAE de Sabinópolis/MG. 
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