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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016 
 

ANEXO III TERMO DE REFERÊNCIA (RETIFICADO) 
 
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Tricloro para a atender o 

Setor Municipal de Água e Esgoto - SMAE. 
 

Item Qte Estimada U.N. Descrição do Objeto 

01 1.900 KG Tricloro – com 99% de pureza e mínimo de 90% de cloro ativo para 
desinfecção de água para consumo humano (Pastilha de 200 g) - (trazer 
amostra). 

 

Observação: 
 

1 – O Registro de Preços deverá ser firmado sobre o menor preço unitário. 
 
2 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. 
A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 

informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou 
inabilitação do licitante, ou a rescisão da Ata de registro de Preços, sem 
prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 

 
3 - Não serão aceitos pneus recauchutados, manufaturados, reciclados, 

reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza 
semelhante. Somente serão aceitos pneus fabricados com matéria-prima de 
primeiro uso. 

 
Prazo e Local de entrega: os produtos solicitados deverão ser entregues 

nos respectivos setores requisitantes. Após o recebimento da solicitação, o 
licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para efetivar a entrega. 

 
Prazo de Pagamento: Até 30 (trinta) dias após a entrega da mercadoria, 
mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor 

requisitante, acompanhada de comprovantes de regularidade perante o 
INSS e FGTS. 

 
Das Amostras: A empresa adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis após a homologação do Processo Licitatório para apresentação de 

amostras dos produtos para aprovação do setor requisitante, para viabilizar 
a assinatura da Ata de Registro. 

 
Da Documentação Complementar: Para assinatura da Ata de Registro de 
preços será exigida a seguinte documentação: 

http://www.papagaios.mg.gov.br/
mailto:licitacao@papagaios.mg.gov.br


a) laudo de atendimento dos requisitos de saúde estabelecidos em norma 

técnica da ABNT para o controle de qualidade dos produtos químicos 
utilizados no tratamento de água; 

 
b) o fornecedor deverá apresentar a comprovação de baixo risco à saúde 
pelo uso de produto químico em tratamento de água para consumo humano 

fornecido pela empresa do produto químico conforme determina o parágrafo 
5º do art. 39 da Portaria 2.914 do Ministério da Saúde. 

 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A dotação orçamentária para cobrir as 
despesas decorrente deste pregão estão previstas no presente exercício nas 

rubricas nº:  
02.04.20.17.511.0447.2155.3.3.90.30.00.444.1.00.00; 
02.04.20.17.512.0447.2160.3.3.90.30.00.456.1.00.00 

 

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Transporte e Serviços 
Urbanos. 
 


