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ANEXO IV 
 

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLO SOCIOAMBIENTAL SESC PANTANAL 

 

 

 

 

 

OBJETO: FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO E 

LIMPEZA DE PISCINAS DO POLO SOCIOAMBIENTAL SESC 

PANTANAL. 

 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 



 

Sesc - Serviço Social do Comércio | Polo Socioambiental Sesc Pantanal | www.sescpantanal.com.br 
Av. Filinto Müller, 218 – Jardim Aeroporto – Várzea Grande - MT | CEP 78.125-044 | Tel.: 65 3688 2000 

 

 

1.  INTRODUÇÃO 

1.1. Destina-se o presente Termo de Referência, fornecer dados e informações mínimas 

necessárias aos interessados em participar do certame licitatório, promovido para 

fornecimento de produtos para limpeza e tratamento de piscinas do Polo Socioambiental 

Sesc Pantanal, bem como estabelecer as obrigações da empresa sobre a qual recair a 

adjudicação deste certame. 

 

2.  ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS 

 

IT
E

M
 (

A
n
e
x
o
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ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO  QUANTIDADE EMBALAGEM 

1 ALGICIDA DE CHOQUE / HTH CAIXA C/ 16 

FRASCO C/ 1000 ML 

800 FR 

2 ALGICIDA DE MANUTENCAO 1000ML, 

MARCAS: HTH CAIXA C/ 16 FRASCO C/ 

1000ML 

1200 FR 

3 CLARMAX HTH / CLARIFICANTE CAIXA C/ 

16 FRASCO DE 1000 ML 

1200 FR 

4 CLORO GRANULADO BALDE DE  10KG - 

HTH / 

600 BD 

5 LIMPA BORDA HTH / CAIXA C/ 16 FRASCO 

DE 1000 ML 

250 FR 

6 MAXFLOC HTH / CLARIFICANTE CAIXA C/ 

16 FRASCO DE 1000 ML 

1200 FR 

7 TABLETE DE CLORO ESTABILIZADO 90%  

DE CLORO ATIVO 200GR. 

MARCAS: GENCO, HTH, PACE, LIMPER 

400 UN 

 

 

 

2.2. AMOSTRAS: 

2.2.1 As empresas interessadas em participar do processo licitatório, deverão enviar 

amostras dos seus produtos na Base Administrativa situada na Avenida Senador Filinto 

Müller Nº150, Bairro Jardim Aeroporto, cidade de Várzea Grande - MT para análise da área 

técnica com a finalidade de homologar a marca. 
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2.2.2 O resultado das análises feita pela área técnica será divulgado em até 05 dias úteis 

contados a partir do recebimento as amostras pela área técnica. 

 

3. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: 

3.1. A presente contratação terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir 

da data de sua assinatura, podendo ser renovado mediante manifestação expressa das 

partes. 

3.2 Durante o prazo de vigência do Contrato, o Polo Socioambiental Sesc Pantanal 

não está obrigado a adquirir a totalidade do objeto, visto se tratar de quantidades 

estimadas. 

 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

4.1 Efetuar o fornecimento do objeto da licitação, dentro das especificações e/ou condições 

constantes da proposta da Contratada, bem como do Edital e seus anexos, nas quantidades 

solicitadas e de acordo com a necessidade do Sesc Pantanal. 

4.2 Cumprir fielmente as obrigações assumidas e as descrições/quantidades relativas aos 

itens descritos neste processo licitatório, Edital, Anexos, proposta de preço, bem como pelas 

determinações e orientações que, durante o prazo contratual, lhe forem repassadas pela 

Fiscalização do Contratante. 

4.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá alegar desconhecimento das Cláusulas, 

condições e especificações deste processo licitatório. 

4.4. Entregar os itens objeto da licitação, dentro dos prazos determinados na Ordem de 

Compras emitida pelo Polo Socioambiental Sesc Pantanal, nas quantidades solicitadas e 

especificações previstas neste Termo de Referência, bem como no Edital e anexos. 

4.5 Responsabilizar-se por todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta e 

indiretamente, sobre o fornecimento do produto, bem como eventual custo adicional de frete 

na entrega ou no transporte. 

4.6 Não transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem 

subcontratar, quaisquer das prestações a que está obrigada por força do Edital e seus 

anexos. 

4.7 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, obrigando-se 

a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade e quantidade da 

entrega. 

4.8 Exercer rigoroso controle de qualidade sobre os produtos, sem prejuízo do controle feito 

pelo Contratante e observado o disposto nas cláusulas seguintes: 

4.8.1 Caso o Contratante constate a existência de quaisquer irregularidades no que tange 

às especificações dos produtos, a mesma poderá recusar sua aceitação quando da entrega 
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dos respectivos produtos e efetuar sua devolução à Contratada, para que esta os substituam 

sem quaisquer ônus ao Contratante. 

4.9 Substituir, sem custos adicionais, todos os itens que estiverem em desacordo com as 

especificações estabelecidas no Edital e anexos, bem como aqueles que apresentarem 

vícios ocultos ou posteriores à entrega. 

4.9.1 Quando houver necessidade de troca dos produtos, seja por irregularidades 

perceptíveis na entrega ou por vícios ocultos ou apresentados posteriormente, esta deverá 

acontecer a entrega ou envio do material em até 02 (dois) dias corridos contados da 

solicitação do contratante, sem ônus para Sesc Pantanal. 

4.10 Receber o responsável técnico ou outro funcionário designado pelo Contratante em 

suas dependências, sempre que necessário, apresentando toda a documentação solicitada. 

4.11 Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições que culminaram em sua 

habilitação e qualificação na fase da licitação, sob pena de rescisão, sem prejuízo das 

penalidades cabíveis. 

4.12 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ou indiretamente ao Contratante 

ou à terceiros, em razão de ação ou omissão e decorrentes de culpa ou 

dolo, bem como de quem em seu nome agir ou omitir-se, quando da entrega do objeto, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, quando da fiscalização ou o 

acompanhamento pelo Contratante. 

4.13 O descumprimento dos prazos previstos implicará nas sanções previstas em cláusulas 

contratuais e legislação vigente. 

 

5. PRAZOS  

5.1 A entrega dos materiais objeto deste memorial dar-se-á de forma parcelada pelo período 

de 12 (doze) meses, conforme solicitações do Sesc Pantanal, encaminhadas via e-mail, 

confirmando a entrega e a quantidade dos materiais. 

5.2 Fica estabelecido que o prazo para entrega ou envio dos itens deverá ser de até 05 

(cinco) dias úteis após a Ordem de Compra enviada pelo Polo Socioambiental Sesc 

Pantanal. 

5.3 Fica estabelecido que a validade dos produtos será determinada pela data expressa no 

rótulo do fabricante, devendo ser superior a 12 (doze) meses a contar da data de entrega 

dos produtos. 

5.4 Não serão aceitos, sob quaisquer pretextos, produtos que não atendam ao padrão 

estabelecido, conforme especificações técnicas contidas no neste Termo de Referência. 

 

6. CONDIÇÕES DE ENTREGA 
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6.1. As entregas deverão ser feitas na Unidade Hotel Sesc Porto Cercado (HSPC) localizado 

na MT 060, Rodovia Poconé Porto Cercado, Km 45, Poconé-MT, no horário das 08:30 às 

15:00 horas, devendo as mesmas ocorrerem, de segunda à sexta-feira, estando sujeito a 

alterações. 

6.2. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos foram entregues em 

desacordo com a proposta, se for o caso, com defeito, fora de especificação ou incompletos, 

a Contratada será notificada por escrito. 

6.3. A Contratada assegurará ao Contratante validade do(s) produto(s) fornecido(s), pelo 

período mínimo de 06 (seis) meses, contados da data de sua entrega, salvo se houver outra 

mais vantajosa. 

6.4. O recebimento provisório do objeto, para efeito de posterior verificação da sua 

conformidade com as especificações, será realizado, em regra, no ato da entrega. 

6.5. O recebimento definitivo será realizado, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados 

do recebimento provisório. Caso o Contratante não se manifeste nesse prazo, considera-se 

que houve o recebimento definitivo com o aceite do objeto. 

6.6. No ato de entrega do objeto, a Contratada deverá apresentar documento fiscal válido 

correspondente ao objeto, juntamente com a indicação da correspondente Ordem de 

Compra (OC) de origem do pedido. 

6.7. Para recebimento dos produtos, todos os objetos entregues deverão apresentar 

exatamente as especificações técnicas constantes neste Termo de Referência e demais 

documentos anexos à licitação.  

6.8. Os produtos objeto da licitação deverão obedecer aos seguintes requisitos mínimos: 

estar acondicionados em embalagem original de seu fabricante e em perfeitas condições 

sem sinais de violação ou avaria, constar o nome e endereço do fabricante, indicando de 

forma legível a data de fabricação/lote, prazos de validade, quantidade do produto e 

procedência. 

6.9. Todos os custos e as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do transporte e entrega 

do objeto correrão por conta da CONTRATADA. 

6.10. A entrega do(s) produto(s) será fiscalizada pelo Contratante, pelos funcionários da 

Seção de Almoxarifado situado no HSPC, que poderão fornecer à Contratada orientação 

quanto à execução e qualidade exigidas no fornecimento dos produtos e, ainda, solicitar 

apresentação de relatório contendo todas as solicitações ocorridas no mês. A referida 

Fiscalização não exime a Contratada da responsabilidade no controle e fiscalização no 

fornecimento dos produtos. 

6.11. A Fiscalização do Contratante poderá suspender o fornecimento, total ou parcial, em 

qualquer tempo, sempre que, a seu critério, considerar esta medida necessária à regular 

execução deste, ou à salvaguarda dos interesses do Sesc Pantanal. 
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6.12. A Fiscalização do Contratante poderá recusar os métodos de trabalho, processos de 

execução do serviço de entrega, ou o recebimento dos produtos que, a seu critério, estejam 

em desacordo com as exigências e padrões técnicos e administrativos estipulados, 

controlando as condições da entrega e ajustando com a Contratada as alterações na 

sequência da execução, de modo a exigir desta, na ocorrência de atraso nas entregas, a 

adoção de procedimento diferente.  

 

7. PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será realizado mediante a apresentação de Nota Fiscal, após conferência 

e recebimento, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da Contratada, no 

prazo de até 30 (trinta) dias corridos após ateste da Nota Fiscal. 

7.2. A Nota Fiscal deve apresentar os preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, 

incluindo, obrigatoriamente, todas as despesas com encargos sociais, tributos, (inclusive o 

ICMS do Estado de Mato Grosso, para aquelas empresas que sejam de outra praça), 

descontos, emolumentos, impostos, fretes, despesas diretas e indiretas em geral e demais 

condições de fornecimento que sejam devidas em decorrência, direta e indireta, do 

fornecimento do objeto da contratação. 

 

08. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR 

08.1. O Polo Socioambiental Sesc Pantanal no início de todas as suas contratações realiza 

uma reunião de “Kick Off” (início do projeto), entre o(s) representante(s) legal(is) da empresa 

e o Fiscal do Contrato/Sesc. Essa reunião, obrigatória, tem o objetivo de apresentar ao 

fornecedor, de forma mais detalhada, o Polo Socioambiental Sesc Pantanal, suas Unidades 

e resultados esperados, além de serem alinhadas todas as necessidades e expectativas do 

projeto, validando os objetivos, recursos, restrições, prazos, entregáveis e cronogramas 

referentes à contratação e metodologia de Gestão de Fornecedores do Polo Socioambiental 

Sesc Pantanal. 

08.2. A Gestão de Fornecedores tem o objetivo de qualificar os nossos fornecedores, para 

que possam atender aos nossos critérios de fornecimento, que são: prazo de entrega, 

atendimento as especificações, documentação e cumprimento da legislação pertinente a 

cada fornecimento, entre outros.  

08.3 Esta avaliação poderá ser realizada semestralmente e/ou anualmente conforme 

processo de Gestão de Fornecedores do Sesc Pantanal, e nela são analisadas as prestações 

de serviços de todos os fornecedores, que iniciarão o contrato com a pontuação de 

desenvolvimento constando 100 (cem) pontos, os quais poderão ser mantidos ou não, 

conforme análise de impacto de ocorrências. Sempre que tiver redução de pontuação, o 

fornecedor será notificado a apresentar um plano de ação para solução dos apontamentos 

verificados e caso atinja o mínimo de 60 pontos, ficará impedido de receber Atestado de 
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Capacidade Técnica, podendo ainda sofrer as sanções previstas nas normas internas e 

legislações vigentes. 

08.3. O fornecedor que se negar a participar desta reunião poderá ter seu contrato rescindido, 

conforme o caso. 

 

09. CRITÉRIOS AVALIATIVOS 

 

PRODUTO  RÓTULO EMBALAGEM 
COMPOSIÇÃ
O QUIMICA 

APLICAÇÃO 

INFORMAÇÕES 
SOBRE 

REGULAMENTAÇÕ
ES 

RESULTADO 

NOME DO PRODUTO 
Marca: NOME DA 
MARCA 

( ) Conforme 
( ) Não 
Conforme 

( ) Conforme 
( ) Não 
Conforme 

( ) Conforme 
( ) Não 
Conforme 
( ) Não se 
aplica 

( ) Conforme 
( ) Não 
Conforme 

( ) Conforme 
( ) Não Conforme 

 
 

 
 
RÓTULO: Avaliar informações tais como: concentração do produto ativo, dados do 
fabricante, registro em órgão de inspeção federal ou estadual, data de fabricação, prazo de 
validade, nome do produto, informações no rótulo sobre uso do produto e armazenamento 
do mesmo. 
 
EMBALAGEM: Avaliar a integridade das embalagens, devendo ser apresentadas intactas, 
não apresentar vazamentos, ter a opção de fechamento após o uso para armazenamento, 
ser impermeáveis para não ter contato com água ou outro produto. 
 
COMPOSIÇÃO QUÍMICA (SOMENTE PARA O ITEM CLORO GRANULADO): Avaliar se 
possui os ingredientes hipoclorito de cálcio e inertes/teor de cloro ativo disponível 65%. 
 
APLICAÇÃO: Tratamento de águas para consumo, desinfecção de efluentes tratados, 
tratamento de águas de piscinas. 
 
INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES: Regulamentações ABNT NBR – 14725 
Resolução 420 – ANTT. 
 
NOTA: Os produtos obrigatoriamente deverão atender a todos os critérios exigidos. 

 


