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ANEXO II 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

Fornecimento parcelado de Cloro Gás Liquefeito (Cl2) com comodato de 20 cilindros e 
testes hidrostáticos. 

2. ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO DO OBJETO. 

A solicitação do SAAE será realizada por e-mail ou telefone, devendo a 
CONTRATADA retirar e entregar os cilindros, por sua conta e risco, nos dias úteis, das 
07h às 15h, nos locais constantes na solicitação do SAAE, conforme os seguintes 
endereços: 

Cilindro de 900 Kg: 

ETA Cerrado, Av. General Carneiro, N° 2001- Bairro Cerrado 
ETA Éden, Av. Conde Zeppelin, N° 700 – Bairro Éden 
ETA Vitória Regia, Av. Antônio Saladino, s/n - Vitória Regia 

Cilindro de 68Kg: 

ETE Quintais, Rua Emiliano Ramos N° 510, Bairro Quintais do Imperador   
ETE Aparecidinha, Rua Orlando Scatena S/N °, Jardim Topázio. 

Os cilindros entregue pela contratada deverão estar com todos componentes em 
perfeito estado de funcionamento conservação, devendo ser atestado através de 
documento comprobatório de Inspeção dos cilindros ao termino do teste hidrostático, 
em caso de desconformidade devera resolver o problema em 05 (cinco) dias úteis, 
arcando com as responsabilidades. 

- Por ocasião dos serviços de carregamento e descarregamento dos cilindros nos 
locais indicados, será utilizada a talha elétrica da autarquia, a qual será operada por 
um funcionário do SAAE. 

2.1. LOTE 1 

2.1.1. TESTE HIDROSTÁTICO 

Inspeção e teste hidrostático, com fornecimento de peças, em cilindros de 
propriedade do SAAE, conforme relação descrita no anexo A, que estiverem com o 
prazo de validade a vencer durante a vigência do contrato, de acordo com a instrução 
normativa n° 04/89 da Abiclor (Associação Brasileira da Indústria de Álcalis, Cloro e 
Derivados) e com a NBR 13.295 da ABNT. 
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Os cilindros que forem retirados para o teste hidrostático deverão ser devolvidos pela 
CONTRATADA ao SAAE, vazios ou não, após os testes terem sido realizados. 

DETALHAMENTO DA INSPEÇÃO: 

- Degasagem de cloro 

- Pesagem para medição de tara. 

- Lavagem líquida 

- Secagem de ponto de orvalho 

- Teste hidrostático e ultrassom 

- Recuperação de luvas. 

- Jateamento de areia. 

- Pintura no padrão e identificação do N° e nome SAAE. 

- Fixação de plaqueta de inspeção. 

- Troca de válvulas e bujões. 

No prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contratada deverá retirar os cilindros de 
propriedade do SAAE na ETA Cerrado, na ETA Éden, na ETA Vitória Régia, na ETE 
Aparecidinha ou na ETE Quintais do Imperador, a contar da solicitação do setor 
responsável, relacionados no Anexo A do Termo de Referência, que estejam vencidos 
ou a vencer, para realização da inspeção e testes hidrostáticos, para execução dos 
testes no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis. 

No período que os cilindros estiverem em manutenção (testes hidrostáticos) a 
empresa deverá realizar o empréstimo de cilindros para a reposição dos 
mesmos, sem ônus para o SAAE. 

Após a realização dos serviços, a empresa contratada deverá emitir o laudo atestando 
o prazo de validade dos cilindros, constando sua assinatura e número do registro na 
entidade competente. Caso haja reprovação do cilindro o mesmo deverá ser devolvido 
degasado, com as válvulas e bujões em separado. 

A empresa contratada deverá agendar a retirada e entrega, após o término da 
inspeção e emissão de laudo, pelos fones (15) 3222- 1007 ou (15) 3321-2122, com o 
Chefe de Departamento de Tratamento ou Chefe do Setor de Controle Operacional de 
ETA. As despesas com a retirada e devolução dos cilindros serão por conta da 
contratada. 
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3. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA responsabilizar-se-á, conforme o caso, integralmente pelo serviço a 
ser prestado nos termos da legislação vigente. 

4. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 

O prazo de vigência contratual para utilização do quantitativo especificado neste 
Termo de Referência será de 24 (vinte e quatro meses) com entregas parceladas de 
acordo com o anexo. 

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A vencedora deverá apresentar atestado(s) expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 
direito público ou privado em nome da empresa, comprovando a execução dos 
serviços, equivalentes ou superiores a 50% (cinquenta por cento), similares e 
compatíveis com o objeto desta licitação, devendo nele(s) constar quantidades, 
prazos e características dos serviços (Súmula 24 do TCESP). 

Os atestados que não estejam em nome da licitante somente serão aceitos nos casos 
de cisão, fusão e incorporação da pessoa jurídica, bem como na hipótese da 
constituição de subsidiária integral nos termos dos arts. 251 e 252 da Lei 6.404/76 e 
do inc. II do art. 50 da Lei 11.101/05, em que esteja comprovada, inequívoca e 
documentalmente, a transferência definitiva, para si, do acervo técnico. 

É permitido o somatório de atestados. 

O(s) atestado(s) deverá (ão) ser apresentado(s) em papel timbrado, no original ou 
cópia reprográfica autenticada, assinado(s) por autoridade ou representante de quem 
o(s) expediu, com a devida identificação. 

6. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO SAAE: 

Fornecer as informações sobre locais e horários para retirada dos cilindros; 

Designar responsável pela fiscalização e gestão do contrato e acompanhamento dos 
serviços disponibilizando os respectivos telefones de contato à CONTRATADA; 

Devolver à CONTRATADA, os referidos cilindros caso por qualquer razão ele seja 
reprovado no teste; 

7. PRECAUÇÃO DE SEGURANÇA; 

Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial 
durante o transporte e descarga dos cilindros; 
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A contratada deverá atender os padrões mínimo de segurança para Empresas 
Contratadas conforme a Instrução de Trabalho em anexo. Responsabilizar-se pelo 
cumprimento por parte de sua mão-de-obra das normas disciplinares e de segurança 
determinadas pelo CONTRATANTE, provendo-os dos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) que garantam a proteção da pele, mucosas, via respiratória e 
digestiva do trabalhador; 

Instruir sua mão-de-obra quanto à prevenção de acidentes de acordo com as normas 
vigentes e instituídas pela CIPA; 

Responder por danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo 
CONTRATANTE; 

8. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

Preço menor por lote. 

9. FISCAL DO CONTRATO 

Chefe do Departamento de Tratamento de Água e ou Chefe do Departamento de 
Tratamento de Esgoto 

Auxiliares: Chefe do Setor de Controle Operacional de Estação de Tratamento de 
água, Chefe do Setor de Controle Operacional de Estação de Tratamento de Esgoto. 

Sorocaba 10 de julho de 2020 

 

 
REGINALDO SCHIAVI 

DIRETOR DE PRODUÇÃO 



Redigido por Priscila Gonçalves de T. P. Leite – Chefe DA _________                                                        DA/SL _________ 

30 

JUSTIFICATIVA 

 

Em cumprimento a Leis Federal n° 8666/93 e n° 10520/02, justificamos ao 
fornecimento de Cloro Gás, tendo em vista ser um produto essencial no tratamento da 
Água. Atua como desinfetante, ou seja, tem a função de destruição de microrganismos 
patogênicos capazes de causar doenças ou de outros compostos indesejáveis. 

Esse fornecimento de Cloro gás ocorre através de cilindros com capacidade 
de 900kg e 68kg, que seguem norma para esse tipo de armazenamento. 

O teste hidrostático é exigido pela NBR 13295, a qual determina que a 
cada 5 (cinco) anos os cilindros devem ser submetidos a testes hidrostáticos e 
validação. Portanto expirado esse prazo o fornecedor fica impedido de efetuar o 
envasamento dos mesmos. 

Sorocaba 26 de novembro de 2019. 

 

 
REGINALDO SCHIAVI 

DIRETOR DE PRODUÇÃO 








