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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2021 

PROCESSO 35980/2021 

 

1. OBJETO: 

1.1. Contratação de serviços para realização de projeto “Sistema de remoção do excesso de ferro das 

águas de abastecimento público: unidade piloto”, na localidade de Jacuí/RS, conforme Termo de 

Referência ANEXO I e Projeto ANEXO II. 

 

2. CONTRATADO: 

2.1. ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL –APESC, entidade sem fins lucrativos, 

mantenedora da Universidade de Santa Cruz do Sul –UNISC, da Escola de Educação Básica Educar-se, do Centro de 

Educação Profissional da UNISC –CEPRU e do Hospital Santa Cruz –HSC, com sede na Avenida Independência, 

2.293, em Santa Cruz do Sul, RS, inscrita no CNPJ/MF sob nº 95.438.412/0001-14. 

 

3. VALOR CONTRATADO E FORMA DE PAGEMENTO:  

3.1. O valor a ser pago corresponde ao montante total de R$ 50.523,00 (cinqüenta mil quinhentos e vinte e 

três reais), a ser pago em parcela única, mediante apresentação da competente Nota Fiscal, que deve ocorrer 

impreterivelmente 30 (trinta) dias úteis antes do pagamento. 

3.2. Em caso de pagamento com atraso, haverá incidência de atualização monetária com base no IPCA-

IBGE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambas as rubricas desde a data de vencimento da 

parcela até seu efetivo pagamento, e multa de 2% (cinco por cento) sobre o montante devido. 

§1º. A Nota Fiscal deve ser emitida pelo valor bruto, sendo que o pagamento ocorre pelo valor líquido, após 

o desconto das retenções legais, conforme legislação vigente. 

§2º. Fica estabelecido que, findo o projeto, e comprovada à eficiência do sistema de tratamento de água, 

objeto deste contrato, a CONTRATANTE pode adquirir os equipamentos mencionados no termo de 

referência, mediante avaliação e recomendação do órgão municipal competente e o devido trâmite legal, ao 

custo de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).  

 

4.1. As despesas decorrentes deste processo serão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

Classificação Funcional Programática Atividade/Projeto/Elemento de Despesa Fonte Bloqueio R$ 

20 511 00 34 2 131 2131 333039 001 50.523,00 

 

 

5. JUSTIFICATIVA: 

5.1. Justifica-se a presente contratação da por Inexigibilidade de Licitação, tento em vista que a Universidade 

de Santa Cruz do Sul –UNISC, é uma instituição de ensino superior, de utilidade pública, mantida pela 

ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL –APESC,  pessoa jurídica de direito privado, sem 

fins lucrativos, com sede e foro em Santa Cruz do Sul, que realiza ações de interface na aplicação do 
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conhecimento e tecnologia e o município tem a necessidade de instalação de filtros para remoção de ferro, 

através de sistema de absorção em carvão ativado de osso, na rede de abastecimento da localidade de Jacuí, 

em águas oriundas de poços artesianos que apresentam excesso de ferro acima dos limites permitidos pelo 

Ministério da Saúde, conforme Portaria GM/MS n°888, de 4 de maio de 2021, anexa. 

Ressalta-se que o excesso de ingestão de ferro em águas utilizadas para consumo humano, irá acarretar 

conseqüências distintas para cada parte do corpo. No fígado, altos níveis do mineral que podem causar 

cirrose, no pâncreas, diabetes, no coração, insuficiência cardíaca, nas glândulas mau funcionamento e 

problemas na produção hormonal, sendo assim se fazem de extrema necessidade a instalação deste filtro 

para aumento da qualidade de vida dos moradores destas residências. 

 

6. JUSTIFICATIVA DE PREÇO: 

6.1. O preço é condizente com os serviços que deverão ser prestados. 

 

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

Restinga Sêca, 01 de Julho de 2021. 

 

 

 

 

PAULO RICARDO SALERNO 

Prefeito Municipal 

Este edital e seus anexos foram 

examinados e estão de acordo com a 

legislação vigente. 

 

 

MARCELO SELHORST 

Procurador Jurídico 

OAB/RS – 70.896 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Item Descrição Unid Quant. Valor 

unit. R$ 

Subtotal 

R$ 

1 Serviço de instalação e aferição de filtros de redução de 

ferro em águas oriundas de poços artesianos, serviços de 

amostras de água para determinação de ferro, pelo 

período de 12 meses contados a partir da assinatura do 

contrato e de acordo com projeto Anexo II. 

 

 

Serviço 

 

 

1 

 

 

50.523,00 

 

 

50.523,00 
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ANEXO II – PROJETO  

Sistema de remoção do excesso de ferro de águas de abastecimento público: unidade piloto 

 

1.  Identificação do Projeto 

1.1. Título do projeto 

Sistema de remoção do excesso de ferro de águas de abastecimento público: unidade piloto 

1.2. Período 

12 (doze) meses 

1.3. Coordenador 

Dr. Adilson Ben da Costa (Professor Adjunto/Pesquisador da UNISC) 

Universidade de Santa Cruz do Sul, Departamento de  Ciências da Vida 

Telefone (051) 3717-7519. E-mail: adilson@unisc.br 

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2604778196819181  

1.4. Equipe Técnica do Projeto  

Dr. Eduardo A. Lobo, Biólogo, Doutor Ciências Aquáticas. http://lattes.cnpq.br/8859956902184574. 

Dra. Roberta Oliveira Santos, Engenheira de Alimentos, Doutora em Ciência e Tecnologia. 

http://lattes.cnpq.br/6806681510274006. 

Eng. Demis Pessatto Faqui, Engenheiro Civil, Mestrando em Tecnologia ambiental. 

http://lattes.cnpq.br/3294385321303961 

 

2. Objetivos e Metas 

2.1. Objetivo Geral  

Desenvolver uma unidade piloto de remoção do excesso de ferro da água do sistema de abastecimento de 

comunidade de Jacuí, no município de Restinga Seca, RS, Brasil. 

2.2. Objetivos Específicos 

● Dimensionar um sistema piloto de remoção do excesso de ferro para uma comunidade de 20 famílias 

(10.000 litros por dia); 

● Desenvolver o projeto civil de instalação do sistema tratamento de água; 

● Instalação do sistema tratamento de água; 

● Monitoramento da qualidade da água; 

● Confecção de um manual de operação do sistema de tratamento de água. 

2.3. Metas/Indicadores 

As metas e respectivos indicadores estão apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1. Metas e indicadores. 

Metas Indicadores 

1. Determinação das condições de operação do sistema de tratamento 

para a produção de 10.000 L dia
-1

 
Modelo matemático de dimensionamento do 

sistema de tratamento 

http://lattes.cnpq.br/8859956902184574
http://lattes.cnpq.br/6806681510274006
http://lattes.cnpq.br/3294385321303961
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2. Detalhamento das características construtivas do sistema de 

tratamento e aquisição de materiais e equipamentos 
Projeto executivo do sistema de tratamento 

Memorial descritivo e quantitativo de 

materiais 

Aquisição dos materiais e equipamentos 

3. Orientação e supervisão do processo de montagem de sistema de 

tratamento 
Relatório de instalação do equipamento 

4. Analise a eficiência do sistema de tratamento em condições reais de 

operação 

Relatório de monitoramento da qualidade da 

água tratada 

Relatório de monitoramento da geração de 

resíduos. 

5.Desenvolvimento de um manual de operação e manutenção do 

sistema de tratamento 

Relatório final do projeto 

 

 

3. Descrição do sistema de tratamento 

O sistema de tratamento de água proposto será projetado como uma unidade piloto para o tratamento da água, 

projetada para operar por 12 meses. Construída tanque fibra de vidro (compósito) como unidade de filtração em 

carvão ativado de osso, com e um tanque auxiliar para resíduos. Este sistema será instalado imediatamente após a 

saída do reservatório principal da comunidade. A Figura 1 apresenta as principais características construtivas. 

 

Figura 1. Ilustração do sistema piloto de tratamento de água. 

 

4. Etapas de execução e cronograma de atividades 

As etapas de execução e o respectivo cronograma de atividades, distribuídos em períodos de 12 meses, pode 

ser observado na Tabela 2. 
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A. Aquisição de materiais e reagentes; 

B. Desenvolvimento do projeto executivo do sistema de tratamento; 

C. Montagem do sistema de tratamento; 

D. Monitoramento da qualidade da água bruta e tratada (turbidez, condutividade elétrica e ferro); 

E. Elaboração do manual de operação e manutenção do sistema; 

F. Relatório parcial e relatório final. 

 

Tabela 2. Cronograma de atividades. 

Atividades Bimestres 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A x x           

B x x x          

C  x x x         

D   x x x x x x x x x  

E    x x x x x x x x  

F      x x    x x 

 
5. Orçamento 

A Tabela 3 apresenta os itens de orçamento deste projeto. 

Tabela 3. Orçamento do projeto. 

 Itens de orçamento R$, total 

Recursos humanos 22.393,50 

Tanque Hidrofiltros 30x72 4” T e 4” B Azul Tripod 8.500,00* 

Válvula Manual para filtro F56F 6m³/h 250,00 

Válvula Automatic filtro F67B-A Entr/Saída 1” 6m³/h (ou equivalente) 2.000,00* 

Carvão ativado de osso (20x50 mesh) 10.000,00 

Transporte e deslocamento 1.100,00 

Reagentes e materiais para monitoramento da qualidade da água 5.000,00 

Infraestrutura e apoio técnico administrativo 11.779,50 

Total: 61.023,00 

Itens de empréstimo: - 10.500,00* 

Total final: 50.523,00 

Os itens identificados com “*” serão fornecidos pela UNISC, como comodato. Fica estabelecido que, findo 

o projeto, e comprovada à eficiência do sistema de tratamento de água, objeto deste contrato, a 

CONTRATANTE pode adquirir os equipamentos mencionados no termo de referência, mediante avaliação 

e recomendação do órgão municipal competente e o devido trâmite legal, ao custo de R$ 10.500,00 (dez mil 

e quinhentos reais).  

 

IMPORTANTE: Não estão incluídos o serviço de instalação hidráulica, obra civil, transporte de materiais e 

deslocamento. 
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