
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. Objeto 

O presente processo de Dispensa de Licitação visa a Contratação de empresa 

especializada para fornecimento de materiais, insumos e serviços inerentes ao desempenho de 

atividade relativa ao monitoramento e controle do tratamento de água para o consumo 

humano, de acordo com a legislação vigente, conforme Termo de Referência. 

2. Legislação 

Conforme disposições do inciso II e parágrafo 3º do artigo 75 da Lei 14.133/2021, a 

Prefeitura Municipal de Cerro Grande, faz saber que está em andamento um processo de 

compra direta por dispensa de licitação, conforme segue: 

Art. 75. É dispensável a licitação: 

II – para contratação que envolva valores 

inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais), no caso de outros serviços e compras; 

[…] 

§ 3º As contratações de que tratam os incisos I 

e II do caput deste artigo serão 

preferencialmente precedidas de divulgação de 

aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo 

mínimo de 3 (três) dias úteis, com a 

especificação do objeto pretendido e com a 

manifestação de interesse da Administração 

em obter propostas adicionais de eventuais 

interessados, devendo ser selecionada a 

proposta mais vantajosa. 

3. Justificativa 

É dever do Poder Público efetivar ações para a melhoria das condições de saneamento 

(art. 23, IX, CF), a garantia da saúde (art. 196, caput, CF) e a manutenção do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado para presentes e futuras gerações (art. 225, caput, CF), sendo 

assim dever do Poder Público de ofertar os serviços de abastecimento de água de modo 

eficiente, adequado e satisfatório, em atendimento ao interesse público e às necessidades dos 

usuários. Entretanto, em que pese os esforços e dedicação dos servidores públicos, a execução 

direta encontra-se comprometida, por limites técnicos, operacionais e financeiros e, neste 

ponto, cumpre destacar a necessidade de elevados investimentos. Neste cenário, com 

fundamento na viabilidade técnica, ambiental, econômico-financeira e jurídica para 

estruturação e modelagem adequada à modernização e realização de melhorias no sistema de 

execução dos serviços públicos de abastecimento de água potável do Município de Cerro 

Grande, apresenta-se vantajoso ao interesse público contratação de pessoa jurídica 

especializada visando a delegação da execução daqueles serviços públicos. Dentro desse 

espírito de reconhecimento da água como um bem indispensável à vida das pessoas, faz-se 

necessário que seja realizado o devido monitoramento e controle do tratamento de água para o  



 

 

consumo humano, de acordo com a legislação vigente, a fim de garantir o bem estar dos 

munícipes que se utilizam desta água diariamente. 

4. Dos serviços 

Os serviços poderão, a critério e necessidade da administração, serem contratados para a 

realização dos serviços em até 14 poços artesianos que abastece o sistema de abastecimento 

de água do município, localizados na Zona Urbana e Rural, compreendendo as seguintes 

atribuições a serem executadas: 

a) Fornecer insumos e equipamentos suficientes e adequados para o tratamento das águas em 

comodato, em quantidades suficientes para a garantia da desinfecção e tratamento da água de 

cada poço; 

b) Ser responsável pela manutenção e se necessário pela substituição dos equipamentos (em 

comodato). Prestar assistência técnica e operacional com conserto e troca de peças (se 

necessário), bem como a realização de manutenção de todos os equipamentos cloradores 

instalados nos pontos indicados pelo município, sem quaisquer ônus para a contratante; 

c) Responsabilizar-se por todos os produtos utilizados no tratamento, bem como fornecimento 

e responsabilização pelo veículo utilizado para transporte de produtos e pessoal até os locais 

onde encontram-se os poços; - Prestar assistência técnica 24 horas; 

d) Os insumos para cloração deverão atender os padrões de qualidade da água de acordo com 

o Anvisa. A empresa deverá apresentar LARS (Laudo de Atendimento aos Requisitos de 

Saúde) dos produtos químicos utilizados; 

e) O controle diário do cloro residual livre, conforme o art. 14 da portaria no 888/2021 do 

Ministério da Saúde. Para este item a empresa deverá fornecer o equipamento, reagente e 

treinamento para a realização do controle do cloro, sendo que a Contratante será responsável 

pela implantação do controle diário do cloro; 

f) Realizar o número mínimo de amostras e frequência mínima de amostragem para Soluções 

Alternativas Coletivas, para os padrões físico, químico e microbiológico, sendo analisados os 

seguintes parâmetro: Coliformes Totais e Escherichia coli, PH, Cor, Turbidez e "in loco" 

Cloro Residual Livre, 

g) Coletar "in loco" e com frequência mínima de amostragem de água mensal na saída do 

tratamento e em um ponto de consumo; - Apresentar até o 10o dia do mês subsequente, os 

laudos das análises realizadas por Laboratório Analítico; 

h) Digitação das informações dos Laudos de todos SACs no SISAGUA, para manutenção em 

dia dos dados do município; - Realizar o controle semestral da água bruta, conforme prevê os 

Artigos 12 e 13 da Resolução CONAMA 396/2008, dos seguintes parâmetros: Sólidos totais 

dissolvidos, Nitrato, Escherichia coli, pH, Turbidez, cor verdadeira e Condutividade elétrica, 

sendo que a prefeitura é responsável por manter uma torneira para coleta das amostras de água 

bruta no poço; 

i) Assegurar assistência e responsabilidade técnica de profissional habilitado pelo devido 

conselho de classe para o tratamento de água para consumo humano com apresentação de 

AFT e/ou ART. 



 

 

5. Prazo contratual 

O termo contratual a ser celebrado para o fornecimento dos referidos serviços terá o prazo 

de duração de 12 (doze) meses, admitida a prorrogação nos termos legais. 

6. Da dotação orçamentária 

As despesas decorrentes dessa contratação correrão por conta de dotação orçamentária do 

exercício 2022, conforme abaixo: 

Órgão 07 – Secretaria Municipal de Obras e Viação  

Unidade 01 – Secretaria Municipal de Obras e Viação 

Proj./Ativ.: 2.034 – Sist. de Abastecimento de Água 

Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00 0500 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

7. Da busca por propostas adicionais mais vantajosas 

Visando cumprir o disposto no §3º do art. 75, da Lei 14.133/2021, a municipalidade antes 

de proceder à contratação de qualquer empresa fará publicar no site oficial aviso de dispensa, 

este termo referência, modelo de proposta e relação de documentos de habilitação para que 

empresas interessadas, no prazo de 03 (três) dias úteis, possam apresentar suas propostas 

orçamentárias. Objetiva-se assim, a busca por propostas mais vantajosas à administração 

municipal, desde que as empresas atendem aos requisitos mínimos exigidos para o 

fornecimento dos materiais serviços e após, apresentem os documentos necessários de 

habilitação. O Município já obteve 03 (três) orçamentos de empresas requeridas para obtenção 

de propostas para o fornecimento dos serviços a serem contratados, conforme especificação 

do objeto acima relacionado. 

8. Da forma de apresentação da proposta 

As propostas poderão ser encaminhadas ao Setor de Licitações, através do e-mail 

licitacoes@cerrogrande.rs.gov.br ou entregues pessoalmente mediante protocolo até às 

17h00min do dia 18 de Janeiro de 2023. 

9. Da documentação para assinatura de contrato 

Para estar tecnicamente habilitada, a empresa interessada deverá apresentar, 

obrigatoriamente, os seguintes documentos relativos à Habilitação: 

a) Certidão negativa de débitos federais; 

b) Certidão negativa de débitos estaduais; 

c) Certidão negativa de débitos municipais; 

d) Certidão negativa de débitos junto ao FGTS; 

e) Certidão de regularidade perante a justiça do trabalho; 

f) Contrato social, requerimento de empresário ou certificado de microempreendedor 

individual; 

g) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ/MF); 

 

Cerro Grande – RS, 13 de Janeiro de 2023. 

 

 

ALVARO DECARLI 

Prefeito Municipal 


