
 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Administração – SEGEDAM
Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio – SELIP
Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratações – DIPLAG
Serviço de Planejamento de Contratações - SPC

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

A Objeto:  
Aquisição de refis filtro/elementos filtrantes para purificador de água e dispensers/porta copos 
nas especificações e quantidades informadas pela Secretaria do TCU no Estado de Pernambuco 
- SEC-PE. 

 
B Justificativa: 

A aquisição visa o atendimento das necessidades de consumo de água potável e de existência de 
local seguro e apropriado para armazenamento dos copos descartáveis, atendendo demandas da 
SEC-PE. 

 
C Da entrega dos produtos: 

A licitante vencedora fornecerá os produtos no prazo máximo de 10 dias úteis contados a 
respectiva nota de empenho. A entrega será realizada na Secretaria do Tribunal de Contas da 
União no Estado de Pernambuco (SEC-PE). 
 
Endereço: Rua Major Codeceira 121, Santo Amaro, Recife-PE. CEP: 50100-070. 

 
D Orçamento Estimado: 

R$ 1.539,02 (Mil, quinhentos e trinta e nove reais e dois centavos) 
 

Item Descrição Unidade Quantidade Valor 
Unitário 

Valor Total 

1 Refil tipo filtro / elemento 
filtrante para purificador de água 
Acquaflex Libell. Função de reter 
impurezas na água, bem como 
reduzir a concentração de cloro, 
odores e gostos desagradáveis. Vida 
útil estimada: 4.000 litros ou 6 
meses, no mínimo.  
O produto deve funcionar 
perfeitamente no modelo do 
purificador Libell AcquaFlex. 
Modelo para referência: Refil Flex - 
Original Libell 
 

Unidade 10 R$ 75,45 R$ 754,50 

2 Dispenser/porta-copos   
descartáveis de água com 
acionamento por botão que permita 
a liberação de um copo por vez. 
Produzido em polietileno, abs  ou 
material de alta qualidade, com tubo 
rígido ou semi-rígido, sem emendas, 
e tampa superior para manter os 
copos organizados e livres de sujeira 
externa. Deve acompanhar o kit de 
instalação (parafusos e buchas) para 

Unidade 
 

6 R$ 83,88 R$ 503,28 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67166390.



fixação na parede. Deve ter 
capacidade mínima para copos de 
até 200 ml. 
 

3 Dispenser/porta-copos   
descartáveis de café com 
acionamento por botão que permita 
a liberação de um copo por vez. 
Produzido em polietileno, abs  ou 
material de alta qualidade, com tubo 
rígido ou semi-rígido, sem emendas, 
e tampa superior para manter os 
copos organizados e livres de sujeira 
externa. Deve acompanhar o kit de 
instalação (parafusos e buchas) para 
fixação na parede. Deve ter 
capacidade mínima para copos de 
até 80 ml. 

Unidade 4 R$ 70,31 R$ 281,24 

 
E Obrigações: 

Os produtos devem ser novos, entregues em embalagem lacrada e ter garantia contra defeitos de 
fabricação e de funcionamento. O valor da proposta deve abranger o frete, impostos, entre outros 
custos. Informar marca e modelo. Em caso de desconformidade, os produtos deverão ser 
substituídos às custas da fornecedora. A cotação não será adjudicada em preço superior ao valor 
de referência. 

 
F Fiscalização/atestação: 

Secretaria do Tribunal de Contas da União no Estado de Pernambuco (SEC-PE). 

 
G Responsável pela elaboração do termo de referência: 

SPC/Diplag/Selip 
 

H Sanção: 
- Pelo descumprimento do pacto, a contratada sujeita-se às penalidades previstas na Lei 8.666/93.  
- Pelo atraso injustificado na entrega ou pela entrega parcial dos produtos, após feita a autorização 
de fornecimento, sujeitará a fornecedora à multa de 1,00 % (um por cento) sobre o valor total da 
entrega, por dia de atraso. 
- Pelo fornecimento de produtos inadequados, sujeitar-se-á a fornecedora à multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total do contrato. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67166390.


