TERMO DE REFERÊNCIA
1 – OBJETO
Contratação de empresa especializada para realizar reparo em tanque
de polipropileno na Estação de Tratamento de Água.
2 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
As Estações de Tratamento de Água (ETA), são unidades industriais de
fundamental importância, tem por finalidade garantir a qualidade da
água conforme os fins de utilização em que serão empregados e
precisam estar enquadrados na resolução CONAMA 357/2005, onde
visa o maior controle da qualidade da água doce, além disso, é
necessário também o monitoramento da potabilidade da água,
enquadrada na Portaria 2.914/ Ministério da Saúde.
A forma com que será tratada a água e a tecnologia empregada varia
conforme os fins a que se destina, e as características da água bruta. A
tecnologia mais empregada no tratamento da água é feito por uma
combinação de processos, que são as seguintes: coagulação, floculação,
decantação e filtração e por final, a desinfecção.
Em vista disto, faz-se necessário o reparo no tanque de polipropileno
para melhorar a eficiência e a qualidade da água, do contrário, a falta
de manutenção poderá acarretar em consequências severas
futuramente.
3 – ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO/FORNECIMENTO
Serviço de solda para reparo em tanque de poplipropileno na Estação de
Tratamento de água.
4 – LOCAL DA ENTREGA DO BEM/SERVIÇO
O serviço deverá ser executado na Estação de Tratamento de Água
(ETA), no prazo máximo de 05 dias, a contar do recebimento da
Autorização de Fornecimento.
5 – VIGÊNCIA CONTRATUAL
Até 30/09/2020, a partir da emissão da Autorização de Fornecimento e
a respectiva Nota de Empenho.

RUA CELSO TOZZO, 27 CEP: 89.819-000 – FONE: (49) 3358-9100 – CORDILHEIRA ALTA – SC
www.pmcordi.sc.gov.br

6 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
O acompanhamento será realizado pelo fiscal de contrato ou servidor
designado.

Cordilheira Alta/SC, 11 de agosto de 2020.

CARLOS ALBERTO TOZZO
Prefeito Municipal
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