
& Prefeitura de
SOROCABA

Serviço Autónomo
de Agua e Esgoto

CONTRATO N' o3 /SLC/2020

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA E A AGUATOP SOLUÇOES SUSTENTÁVEIS
EM MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO LTDA., PARA FORNECIMENTO DE PRODUTO
A BASE DE ORTOPOLIFOSFATO DE SÓDIO, EM SOLUÇÃO AQUOSA, ATÓXICO,
USADO EM SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO
CONSUMO HUMANO, PARA INIBIÇÃO DE CORROSÃO, DESINCRUSTAÇÃO DE
REDES E COUPLEXAÇAO DE METAIS (FERRO E MANGANÉS), DE ACORDO COM
CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA NBR 15007. CONFORME PROCESSO
ADMINISTRATIVO N' 639/2019 - SAAE, NESTE MUNICÍPIO................................................

O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO do município de
Sorocaba, com sede à Avenida Pereira da Silva. n' 1.285, inscrito
no CNPJ/MF sob o n' 71 .480.560/0001-39, neste ato representado
pelo seu Diretor Geral, senhor MAURI GIAO PONGITOR, portador
da Cédula de Identidade RG n' 9.281.828-6 e CPF no

049.851.078-67, doravante denominado SAAE, e a AGUATOP
SOLUÇOES SUSTENTÁVEIS EM MEIO AMBIENTE E
SANEAMENTO LTDA.. com sede à rua José Cardos Freire
Machado, n' 338 - Bloco 02 -- Bairro Simião Machado. na cidade
de Solonópole/CE - CEP.: 63620-000, inscrita no CNPJ-MF sob o
n' 30.274.793/0001-06, representada neste ato, pelo seu Sócio,
senhor HELTON LUIS SIQUEIRA, portador da Cédula de
Identidade

portador
RG n' 9.104.117-0 e CPF n' 050.575.429-07.

doravante designada CONTRATADA, têm entre si, justo
contratado nos termos da Lei Federal no 8.666/93.
conformidade com o Pregão Eletrõnico n' 48/2019 e
Processo Administrativo n' 639/2019 - SAAE, e as cláusulas

da Lei

seguir reciprocamente aceitas

PRIMEIRA - Objeto

1.1. A CONTRATADA em decorrência da adjudicação que Ihe
foi feita no Processo Administrativo n' 639/2019 - SAAE, e por força do presente
nstrumento, se obriga ao fornecimento de produto a base de Ortopolifosfato de sócio,

em solução aquosa, atóxico, usado em sistemas de produção de água pot#tvel
destinada ao consumo humano, para inibição de corrosão, desincrustação de redes e
complexação de metais (ferro e manganês), de acordo com critérios estabeleciqlos
pela NBR 15007, por solicitação da Diretoria de Produção do SAAE, de acordo cora o
abaixo especificado:
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LOTE 02 - AMPLA CONCORRÊNCIA

Qtde. Unid. Especificação do Objeto Marca Valor Unit.
(R$)

R$ 6,48

Valor Total
(R$)

30.400 Kg ORTOPOLIFOSFATO DE SODIO
Especificação: Ortopolifosfato de sódio,
em solução aquosa, atóxico, utilizado em
sistemas de produção de água potável,
para inibição de corrosão, desincrustação
de redes e complexação de metais, (ferro
e manganés). O produto deve atender os
critérios estabelecidos pela NBR 15007
com as seguintes características:

Econox R$
196.992,00

BASE SÓLIDA (% em massa):
Oxida de fósforo (P205) min. 60%
Fosfatos reativos (P04) min. 18%, max

23%
Fosfatos condensados (P04) min. 75%
Sódio (Na) min. 20%, max. 25%

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO NA
SOLUÇÃO AQUOSA:

Concentração em peso 53 a 55 %
Densidade a 20'C graus Celsius. 1,5 -

1 ,6 g/cm3
EMBALAGEM:

Capacidade máxima de 30 quilos

1.2. Todas as obrigações e responsabilidade da
CONTRATADA para a execução do objeto estão descritas no edital e seus anexosXe
devem ser obedecidas integralmente sob pena das sanções estabelecidas.

SEGUNDA Prazo e condições de execução do objeto.

'#
F

2.1. A CONTRATADA é obrigada a entregar e descarregar o
objeto licitada na ETA Eden do SAAE, situada na Avenida Conde Zepelim, n' 700, Bairro
Eden, Sorocaba/SP, das 07:00 às 15:00 horas, em dias úteis.

2.1.1. Correrá por conta da CONTRATADA todio e
qualquer prejuízo causado ao objeto em decorrência do transporte. O veículo deverá
devidamente identificado conforme normas da ABNT/Ministério dos Transportes para
produtos de acordo com a legislação de trânsito
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2.1.2. O produto poderá ser inspecionado. para
análise físico-química, dentro dos parâmetros estabelecidos para o objeto licitada, cabendo
ao SAAE o direito de recusar a entrega realizada, sendo de responsabilidade da
CONTRATADA a retirada dos produtos recusados no prazo máximo de 48 horas

2.2. A CONTRATADA deverá entregar o objeto no prazo
máximo de 08 (oito) dias úteis, contados do recebimento do recebimento de cada
solicitação do SAAE, que será emitida pelo Departamento ou Setor responsável, devendo
observar

laudo de análise do
motorista/caminhão.

2.2.1 .
produto e a ficha

Cada entrega deverá estar acompanhada do
cadastral da transportadora com os dados do

2.2.2. Cada carga a ser recebida pelo SAAE, Sem
excecão, deverá ser acompanhada do LAUDO de análise físico-química a ser entregue ao
Setor de controle Operacional das ETA's, o laudo deverá ser original e estar assinado por
um profissional técnico legalmente habilitado e registrado no respectivo conselho de classe
competente, contendo os parâmetros analíticos descritos no item 2, bem como o número do
lote

06 (seis) meses
CONTRATADA.

após a
2.2.3. O prazo de validade do produto deverá ser de

entrega, durante esse prazo o produto terá a garantia da

2.2.4.
especificações gerais do produto: nome
data de fabricação e validade.

As embalagens deverão apresentar as
componentes do produto e suas concentrações,

2.3. O objeto será considerado recebido após a
aprovação do fiscalizador do SAAE. Constatadas irregularidades no objeto
SAAE, sem prejuízo das penalidades cabíveis. poderá

2.3.1. Rejeita-los no todo ou em parte se não
corresponderem às especificações do Edital e seus anexos, determinando sua(s)
adequação(ões) que deverá(ão) ocorrer no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sendo de
responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e riscos relativos à substituição

2.4. Poderão ser tolerados atrasos, motivado por força maior,
caso fortuito ou interferências imprevistas que retardem o cumprimento contratual, dejsde
que tais eventos sejam devidamente anotados e justificados no processo e acolhibds
pela Administração, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas
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2.5. Fiscalização: O SAAE designará o senhor(a) JOSÉ
AQUINO SALVA - Chefe do Departamento de Tratamento de Agua. para representa-la
na qualidade de fiscalizador do contrato. O fiscalizador poderá designar outros funcionários
para auxilia-lo no exercício da fiscalização

2.5.1. Se houver alteração
responsável deverá comunicar o Setor de Licitação e Contratos

do fiscalizador, o Setor

apostilamento.
2.5.1 .1 A alteração será formalizada por

2.6. Representação da Contratada: A CONTRATADA
manterá, a testa dos serviços, o Sr. HELTON LUIS SIQUEIRA, como preposto e
responsável, que prestará toda a assistência necessária, devendo comparecer ao SAAE
sempre que determinado pela fiscalização.

mediatamente
objeto.

2.6.1. O preposto deverá comunicar ao SAAE,
qualquer ocorrência ou anormalidade que venha interferir na execução do

TERCEIRA Recebimento do objeto

3.1. Recebimento Provisório:
responsável por seu recebimento (no verso da nota fiscal)
verificação da conformidade do material com a especificação.

provisoriamente, pelo
para efeito de posterior

3.2. Recebimento Definitivo: definitivamente, pel-
responsável por sua fiscalização, após a verificação da qualidade e quantidade do materna
e consequente aceitação. \\

QUARTA - Reajuste de preços e pagamentos.

4.1. Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA
todos os custos diretos e indiretos para a execução do objeto, inclusive os trabalhistas, bem
ainda, os custos relacionados ao carregamento e transporte do local de partida até o local
de destino @

4.2. Os preços serão fixos e irreajustáveis por um período de
12 (doze) meses, a contar da data de apresentação da proposta nos termos $1' do ajt. 2o
da Lei Federal 1 0.1 92/2001

n

F
4.3. Os preços terão reajuste de acordo com a variação

Índice de Preços ao Consumidor - IPC/FIPE, observado o intervalo mínimo de um aÓo
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contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, obedecendo a seguinte
fórm ula

P = Po x. l
lo

Onde

P = Preço reajustado
Po = Preço Proposta
l = Índice do mês de reajuste
to = Índice do mês de apresentação da proposta

4.3.1. O reajuste apurado pela fórmula acima, será
aplicado para os serviços realizados a partir do mês subsequente ao do aniversário da
proposta

4.4. O pagamento será
estabelecido na Resolução Ro 08/201 5-SAAE, sendo

efetuado pelo SAAE: conforme

4.4.1. Na sexta feira da primeira semana
subsequente à do ato de conferência e aprovação da nota fiscal/fatura, concluído entre
segunda e terça feira;

4.4.2. Na sexta feira da segunda semana
subsequente à do ato de conferência e aprovação da nota fiscal/fatura, concluído entre
quarta e sexta feira;

4.5. A nota fiscal/fatura deverá ser conferida e aprovada pelo
Departamento/Setor responsável no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da
sua apresentaçãol

4.5.1 .
pelo(s) fiscal(is) e, na sua ausência, a
solicitante;

dias
4.6. O prazo de pagamento não será superior a 30 (trinta)

contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela.

4.6.1. Em caso de inobservância quanto ao critério de
pagamento, o SAAE suportará a incidência, sobre o valor da nota fiscal eletrõnical
variação do "Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM'', acumulado entre a data
exigibilidade e a data de seu efetivo pagamento.

Redigido por Janaina Soler Cavalcantí - Aux. Adn' DNSLC
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4.6.2. A CONTRATADA não poderá suspender o
cumprimento de suas obrigações e deverá tolerar possíveis atrasos de pagamento, de
acordo com o artigo 78, ínciso XV, da Lei Federal n' 8.666/93

4.7. A nota fiscal deverá ser encaminhados ao fiscalizador e
para o e mail Eg111EglQ$éê$gaesorocaba.sp.qov.br

QUINTA - valor total do contrato

5.1. O valor total do presente contrato importa
1 96.992,00 (cento e noventa e seis mil, novecentos e noventa e dois reais).

em R$

SEXTA sanções por inadimplemento

6.1. Pelo inadimplemento de qualquer cláusula ou simples
condição do edital e/ou do presente contrato ou pelo descumprimento parcial ou total do
mesmo, as partes ficarão sujeitas às sanções e consequências legais previstas no art. 86:
87 e 88 da Lei Federal n' 8.666/93, em especial

total da proposta, caso a
sanções estabelecidas

6.1.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor
CONTRATADA não a mantenha, sem prejuízo das demais

6.1.2. O não cumprimento dos prazos
estabelecidos para a execução contratual, conforme estabelecido no edital e seus
anexos acarretará à CONTRATADA a multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do(s)
tem(ns) em desconformidade, por dia de atraso. até o limite de 10% (dez por cento), ao fi
dos quais, se a execução não estiver regularizada, o Contrato poderá, a critério do SAAI
ser rescindido:

6.1.3. Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) do
valor total do Contrato, por dia de descumprimento, até o limite de 1% (um por cento), pelo
descumprimento a qualquer cláusulas

6.1.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor
total do Contrato, em caso de rescisão contratual por inadimplência da CONTRATADA; ©

6.1.5. A licitante que, convocada dentro do prazo de
validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução dejseu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se.,
de modo inidõneo ou cometer fraude fiscal. ficará IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRAI
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, com a União, Estados. Distrito Federal ou MunicíÉldsl
e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a qPei

F
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se refere o incisa XIV do art. 4 da Lei Federal l0.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos
sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais
(Art.7'. Lei Federal 1 0.520/02)

6.2. A aplicação de qualquer penalidade prevista no presente
Pregão Eletrõnico não exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das
penalidades previstas na Lei Federal n' 8.666/93

SÉTIMA - vigência contratual

7.1. A vigência contratual será de 24 (vinte e quatro) meses
contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a critério das partes
nos limites legais permitidos no artigo 57 da Lei Federal Ro 8.666/93

7.1.1. O contrato poderá, a
alterado, com as devidas justificativas, respeitados os limites legais.

qualquer tempo, ser

OITAVA - rescisão contratual

8.1. Em caso de rescisão, a CONTRATADA reconhece
integralmente os direitos do SAAE previstos no Artigo 77 da Lei Federal n' 8.666/93, sem
prejuízo de indenização por perdas e danos que a rescisão possa acarretar.

8.2. A critério da Administração, o contrato poderá ser
rescindido se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, da Lei n' 8.666/93

8.3. Os casos de rescisão, se eventualmente ocorrerem
formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a
defesa

NONA Vinculação ao edital do Pregão Eletrõnico n' 48/201

9.1. Fica a CONTRATADA obrigada a manter durante a
vigência do presente contrato. todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas
por ocasião do processo licitatório

9.2. O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos
do Pregão Eletrõnico n' 48/2019 e da proposta da CONTRATADA apresentada ao
mesmo, constantes do Processo Administrativo n' 639/201 9. FDECIMA -- recurso financeiro

10.1. A despesa decorrente
através das dotações orçamentárias alocadas ao SAAE:

desta licitação será aten
apontando-se para esse fim io
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corrente exercício financeiro, conforme rubrica orçamentária n' 24.06.00 3.3.90.30 17 512
5005 21 65 04

DECIMA PRIMEIRA legislação aplicável

11.1. 0 presente contrato será regido pelas disposições da Lei
Federal no l0.520/2002 e subsidiariamente na Lei Federal no' 8.666/93 e 'posteriores
alterações,.pelo Decreto Municipal no 14.575 de 05/09/2005, Decreto Municipal n' 14.576
de 05/09/2005 e Lei Complementar no 123 de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar
rlo 147 de 07/08/2014, Resolução n' 08/2015, o Código Civil e o' Código de Defesa do
Consumidor, sendo que as partes elegem o Foro de Êorocaba/SP para dirimir qualquer
questão relativa ao presente contrato, com renúncia de qualqLier outro, por mais
privilegiado que seja

termo em 03 (três)
a tudo viram e ass

assinam o presente
) testemunhas que

de 2020

ÓÉkviGÕ ÀÜÍÕNÕÚã ÕÊÃõüXI ÊgêÕiÕ
DE SOROCABA

José Aquino Sirva - Fiscalizador

Helton Luas Siqueira - Sócio

Testemunhas

Redigido por Janaina Soler Cavalcanti - Aux. Adm DWSLC
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DECLARAÇÃO

1. Identificação do Dirigente

Nome: Helton Luis Siqueira CPF: 050.575.429-07
Cargo: Sócio
Empresa: Águatop Soluções Sustentáveis em Meio Ambiente e Saneamento Ltda
Telefone:(88) 351 8-1 567 e-mail: êguatop©)aquatop.com : br

2. Declaração

DECLARO ter conhecimento das vedações constantes no artigo 73-A, da Lei Orgânica do
Município, e no artigo I' da Lei Municipal n' IO.128, de 30 de Maio de 2012, regulamentada
pelo Decreto Municipal 20.786 de 25 de setembro de 2013 e alterado pelo Decreto
Municipal n' 20.903 de ll de dezembro de 2013, onde estabelecem as hipóteses
impeditivas de contratação, e que:

l>$ não incorre em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade previstas no referido artigo

) incorre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no referido artigo

( ) tenho dúvidas se incorre ou não na(s) hipótese(s) de inelegibílidade prevista(s) no(s)
incisa(s) do referido artigo e, por essa razão, apresento os documentos. certidões
e informações complementares que entendo necessários à verificação das hipóteses de
inelegibilidade

DECLARO, ainda, sob as penas da lei, em especial aquelas previstas na Lei Federal n'
7.115. de 29 de Agosto de 1983, e no artigo 299 do Código Penal (Falsidade Ideológica)
que as informações aqui prestadas são verdadeiras

Sorocaba, 2.:à' de /'inca./-L.O, de 2020
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: Serviço Autónomo de Água e Esgoto
CONTRATADO: Aguatop Soluções Sustentáveis em Meio Ambiente e Saneamento Ltda
CONTRATO N' (DE ORIGEM): 03 /SLC/2020
OBJETO: Fornecimento de produto a base de Ortopolifosfato de sódio, em solução

aquosa, atóxico, usado em sistemas de produção de água potável destinada ao
consumo humano, para inibição de corrosão, desincrustação de redes e
complexação de metais (ferro e manganês). de acordo com critérios
estabelecidos pela NBR 15007.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

l Estamos CIENTES de que

a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema
eletrõnicol

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo em vista me extraindo cópias das
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletrõnico, conforme dados abaixo
indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n' O1/2011 do
TCESP

c) Além de disponíveis no processo eletrõnico, todos os Despachos e Decisões
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no
Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, em conformidade como artigo 90 da Lei
Complementar n' 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil:

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrõnico -- ou telefones de
contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. @

P2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicaçãol

b) Se for o caso e de nosso interesse. nos prazos e nas formas legais e regimentais
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Sorocaba, 2:f' de ç=lÇeut'xz.vx,o, de 2020

Redigido por Janaina Soler Cavalcanti - Aux. Adm. DNSLC
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Diretor Geral
RG: 9.281 .828-6

06/01/1 964 Telefone(s): (1 5) 33224-5902
completo: Rua. Padre Roberto Landel1, 75 Condomínio Residencial

E-mail institucional: mauri©lsaaesorocaba.SD.aov.br

E-mail institucional: mauri(®saaesorocaba.SD.aov.br
E mail pessoal: upu rí(@saaesorocaba.sp.aov. br

Nome: José Aquino Silva Cargo: Chefe do Departamento de Tratamento de Água
CPF: 039.782.898-57 RG: 16.187.343
Data de nascimento: 15/06/1962 Telefone(s): (15) 3321-2720
Endereço residencial completo: Rua Francisco B. De Camargo, n' 58, Bairro Nova
Sorocaba, Sorocaba/SP -- CEP.: 1 8070-71 0.

Datarde nascimento: 11/02/1 987 Telefone(s): (41) 99832-0033
Endereço residencial completo: Rua João Trevisan, 410 - Ap. 04 -- Jd. Paulista
Grande do Sul -- PR -- CEP.83430-000
E-mail institucional: aquatoo(â>aauatoo.com.br
E-mail pessoal: he tona)aquatop:com:br

Campina
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

CONTRATANTE: Serviço Autónomo de Água e Esgoto de Sorocaba
CNPJ N': 71 .480.560/0001-39

CONTRATADA: Águatop Soluções Sustentáveis em Meio Ambiente e Saneamento Ltda
CNPJ No: 30.274.793/0001-06

CONTRATO N' (DE ORIGEM): n' 03 /SLC/2020
DATA DA ASSINATURA: 2a / ol /2020

VIGENCIA: 24 (vinte e quatro) meses

OBJETO: Fornecimento de produto a base de Ortopolifosfato de sódio, em solução
aquosa, atóxico, usado em sistemas de produção de água potável destinada ao
consumo humano, para inibição de corrosão, desincrustação de redes e
complexação de metais (ferro e manganês), de acordo com critérios
estabelecidos pela NBR 15007

VALOR (R$): 196.992,00 (cento e noventa e seis mil. novecentos e noventa e dois
reais) .

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas d
que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação. encontram-
respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de C
do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

de 2020

}

Redigido por Janaina Soler Cavalcanti -- Aux. Adm. DNSLC
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ANEXO ll

TERMO DE REFERÊNCIA

1. 0BJETO

1.1 Fornecimento de produto a base de Ortopolifosfato de sódio, em solução aquosa
atóxico, usado em sistemas de produção de água potável destinada ao consumo
humano, para inibição de corrosão, desincrustação de redes e complexação de
metais (ferro e manganês), conforme os critérios estabelecidos pela NBR 1 5007

2. QUANTIDADE TOTAL E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO.'

QTD. UND. ESPECIFICAÇÃO
32.000 KG ORTOPOLIFOSFATO DE SODIO

Especificação: Ortopolifosfato de sódio, em solução aquosa,
atóxico, utilizado em sistemas de produção de água potável,
para inibição de corrosão, desincrustação de redes e
complexação de metais, (ferro e manganés). O produto deve
atender os critérios estabelecidos pela NBR 15007 com as
seguintes características:

BASE SÓLIDA(% em massa):
Oxida de fósforo (P205) min. 60%
Fosfatos reativos (P04) mín. 18%, max. 23%
Fosfatos condensados (P04) min. 75%
Sódio (Na) min. 20%, max. 25%

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO NA SOLUÇÃO AQUOSA
Concentração em peso 53 a 55 %
Densidade a 20'C graus Celsius. 1,5 - 1,6 g/cm3

EMBALAGEM:
Capacidade máxima de 30 quilos

2.1 A Licitante deverá fornecer os laudos embasado na Norma n' 15.784/2014 que
estabelece os requisitos para o controle de qualidade dos produtos químicos
utilizados em sistema de abastecimento de água para consumo humano e os
limites das impurezas nas dosagens máxima de uso indicado pelo fornecedor de
forma a não causar prejuízo a saúde humana

2.1 .1 A exigência acima estabelecida visa o cumprimento do estabelecido na
Portaria de Consolidação n' 05 do Ministério da Saúde, anexo
XX ,origem Portaria 2.914 de 12 de dezembro de 201 1, Alínea "b" e "c'
do inciso 111, art. 13', Seção IV, Capítulo 111 e no capitulo 5o do Art. 39

DWSLC
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2.2. Será reservado 5% do quantitativo para participação exclusiva de ME/EPP

3. PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

3.1 O produto deverá ser entregue na Avenida Conde Zepellim, 700
Sorocaba SP, das 07:00 às 15:00 horas de segunda a sexta-feira
os feriados, devendo ser observado o que segue

Bairro Éden
excluindo-se

3.1.1 O prazo máximo para entrega será de 08 (oito) dias úteis
recebimento da solicitação do SAAE.

após o

3.1 .1 .1 Cada entrega deverá estar acompanhada do laudo segundo
parâmetros contidos no item 2 (especificações do produto) e a
ficha cadastral da transportadora com os dados do
motorista/caminhão

3.1 .1 .2. Cada carga a ser recebida pelo SAAE, sem exceção, deverá ser
acompanhada do LAUDO de análise físico-química a ser
entregue ao Setor de controle Operacional das ETAs, o laudo
deverá ser original e estar assinado por um profissional técnico
legalmente habilitado e registrado no respectivo conselho de
classe competente, contendo os parâmetros analíticos descritos
no item 2 do Termo de Referência -- Anexo 11. bem como o
número do lote

3.1 .1 .3. O prazo de validade do produto deverá ser de 06 (seis) meses
após a entrega, durante esse prazo o produto terá a garantia
do fornecedor.

'\ 3.1 .2.

3.1 .3.

Em temperatura ambiente, caso contrário poderá ser rejeitado

Em embalagem de polietileno, capacidade máxima de 30 quilos cada
as quais não deverão conter resíduos ou qualquer evidência de
substâncias tóxicas ou nocivas que possam provocar ao produto
alterações nas suas características, nem tampouco, ser prejudicial à
saúde, e atender todas as normas de segurança pertinentes

3.1 .3.1 As embalagens deverão apresentar as especificações gerais
do produto: nome, componentes do produto e suas
concentrações, data de fabricação e validade

3.1 .4. O transporte do produto é de responsabilidade da CONTRATADA e o
veículo deverá estar devidamente identificado conforme normas da
ABNT/Ministério dos Transportes para produtos de acordo com a
legislação de trânsito

Redigido por Karen Cruz Chiozzi - Aux. Adm DNSLC
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3.2. Estima-se que os pedidos serão feitos bimestralmente em quantidades
aproximadas de 2500 Kg. durante o período de 24 meses. de acordo com as
necessidades de consumo do SAAE, podendo haver variação de quantitativos
em função das características de aplicação e utilização do produto

3.3. A empresa contratada deverá coletar os recipientes vazios e dar destinaçãa
ambientalmente correta dentro das normas, quando solicitado pelo SAAEI
aproximadamente após cada duas entregas do produto

3.4. O objeto será considerado recebido após a conferência e aprovação do
fiscalizador do SAAE. Constatadas irregularidades no objeto entregue, o SAAE,
sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá'1
3.4.1 Rejeita-los no todo ou em parte se não corresponderem às

especificações do Edital e seus anexos, determinando sua(s)
adequação(ões) que deverá(ão) ocorrer no prazo máximo de 03 (três)
dias úteis, sendo de responsabilidade da licitante vencedora todas as
despesas e riscos relativos à substituição

4. FORMAS DE PAGAMENTO

4.1 O pagamento será efetuado pelo SAAE conforme estabelecido na Resolução no
08/201 5 - SAAE

5. AMOSTRA DA VENCEDORA

5.1 A empresa vencedora deverá entregar, no mesmo prazo de apresentação do
envelope de Habilitação

'\ 5.1 . 1 Amostra do produto numa quantidade mínima de 02 (dois) frascos
lacrados e identificados contendo l (um) litro do produto. a ser
analisados para caracterização das propriedades físico-químicas
juntamente com Laudo de Análises nos termos das especificações
técnicas estabelecidas no item 2 do presente Termo de Referência,
cabendo ao SAAE em caso de desconformidade nos parâmetros, a
desclassificação

5.2. Laudos de Toxicidade e mutagenicidade sendo
DL 50 - ORAL
DL 50 - DERMAL
TESTE SUBCRÓNICO VIA ORAL DE 90 DIAS
TESTE DE AMES
TESTE DE MICRONUCLEO

5.2.1 Os laudos do iten 5.2 deverão ser emitidos por laboratório credenciado
pelo INMETRO, conforme NBR ISO 17025

Redigido por Karen Cruz Chiozzi - Aux. Adm. DA/SL
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5.2.2. Certificado de Análise emitido por órgão de notória especialidade, de
que o produto não contém níveis de Radioatividade superiores aos
limites estabelecidos pela portaria 2914/11 do M.S. indicando a
dosagem utilizada para analise, indicando a fonte de matéria -- prima e o
$eu grau de pureza

5.2.3. Certificado de Análise emitido por órgão de reconhecida capacidade
tecnológica do produto, em conformidade com a Norma ABNT 15007-3
- ANEXO L, TABELA LI, referente a determinação do nível de
contaminantes inorgânicos do produto.

5.2.4. Laudo de Caracterização Estrutural de Ortopolisfosfato de Sódio por
Ressonância Magnética Nuclear de Fósforo e Espectroscopia de
Infravermelho, devendo apresentar cadeia polimérica com parâmetros
igual ou maior que 12 grupos de fosfatos

5.2.5. Laudo de análises realizados no Ortopolifosfato, devera conter no
mínimo as análises específicas discriminadas na tabela 2 da Norma
ABNT NBR 15.784:2014, emitido por laboratório monitorado pelo
INMETRO em BPL (Boas Práticas de Laboratório) e as conclusões
referentes à aprovação do produto LARS)lconstando os resultados
analíticos e o limite de quantificação de cada parâmetro e referência
metodológica

5.2.6. Declaração de Responsabilidade Pública, assinada pelo(s)
representante(s) legal (is) da empresa, informando que as matérias
primas que serão utilizadas em sua fabricação não serão de origem
residual. Não fere as legislações pertinentes, especialmente a Portaria
no. 2914 do Ministério da Saúde ou outra que a substitua. Ainda, que se
ocorrerem problemas de saúde, na população usuária dos sistemas de
tratamento do SAAE SOROCABA, ou ao meio ambiente. advindos da
qualidade de nosso produto, nos responsabilizamos integralmente
perante às leis e opinião pública

6. INSPEÇAO TECNICA

6.1 O produto fornecido pela vencedora estará sujeito à análise físico químico,
cabendo ao SAAE o direito de recusar, caso o mesmo esteja em
desconformidade com os parâmetros especificados no item 2 do presente Termo
de Referência, sendo necessário então a substituição do produto no prazo
máximo de 03 (três) dias uteis

7. UNIDADE FISCALIZADORA

7.1 Fiscal do Contrato: Departamento de Tratamento de Água DTAI Auxiliar de
fiscalização: Setor de Controle Operacional ETA.

Redigido por Karen Cruz Chiozzi - Aux. Adm. DNSLC
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8. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

8.1. Menor preço

9. DISPOSlçOES GERAIS

9.1

9.2.

9.3.

A contratada deverá atender os padrões mínimo de segurança para Empresas
Contratadas conforme a Instrução de Trabalho em anexo

O não cumprimento dos itens deste termo estarão sujeitas a
penalidades previstas na lei federal n ' 8.666/93.

aplicação das

A contratada deverá manter todas as condições técnicas, garantir a qualidade e
a segurança do produto, bem como manter-se habilitada de acordo com o
estabelecido por esta Administração

REGINJ([óO SCHIAVI
Diretor/éle Produção

Redigido por Karen Cruz Chiozzi DNSL
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JUSTIFICATIVA

Em atendimento ao estabelecido no anexo XX da Portaria de Consolidação n' 05 do
Ministério da Saúde, origem Portaria 2.914 de 2011 , no, art. 13o, Seção IV, Capítulo lll -
Das competências e Responsabilidades do Responsável pelo Sistema ou Solução
Alternativa Coletiva de Abastecimento de Água para Consumo Humano em manter e
controlar a qualidade da água produzida e manter a integridade do sistema distribuição. E
ao inciso l do capitulo 4o do Artigo 39 desta Portaria, que permite complexar os íons ferro e
Manganês com produtos químicos de baixo risco a saúde

O produto será utilizado de forma continua como quelante de íons metálicos no sistema de
tratamento de água da ETA ÉDEN, para controle de cor e turbidez, controle do excesso de
ferro e manganés (eliminação de água suja, vermelha / amarelada). inibição de corrosão
em redes de ferro fundido e redução de incrustações na rede de distribuição, mantendo as
condições organolépticas e potabilidade da água de abastecimento público

Essa reação físico-química é fundamental para remoção da cor, turbidez, matéria orgânica
metais, etc. Para controle de corrosão e remoção de incrustação na rede

Cópia parcial da Portaria l da 2914/2011
complexação do ferro e manganês

a aplicação de produtos químicos para a

Art. 39 - A água potável deve estar em conformidade com o padrão organoléptico de
potabilidade expresso no Anexo X a esta Portaria

$ 4' Para os parâmetros ferro e manganês são permitidos valores superiores ao VMPs
estabelecidos no Anexo X desta Portaria, desde que sejam observados os seguintes
critérios

'\ 1 - os elementos ferro e manganês estejam
comprovadamente de baixo risco à saúde

complexados com produtos químicos

11 os VMPs dos demais parâmetros do padrão de potabilidade não sejam violadosl e

111 - as concentrações de ferro e
respectivamente

manganês não ultrapassem 2,4 e 0,4 mg/L

$ 5o - O responsável pelo sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água
deve encaminhar à autoridade de saúde pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios informações sobre os produtos químicos utilizados e a comprovação de baixo
risco à saúde, conforme preconizado no art. 13 e nas normas da ABNT.

Redigido por Karen Cruz Chiozzi -- Aux. Adm. DA/SLC
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CARTA PROPOSTA

Serviço Autónomo de Água e Esgoto de Sorocaba.
pregão Eletrõnico n' 48/2019- Processo Administrativo Ro 639/20lg.

Ao

ê
bote 2 : PRINCIPAL

Especificação do Objeto
Valor

Unit.
(R$)

Valor
Total
(R$)

barca

[ ORTOPOLIFOSF
Especificação:
Ortapolifosfato de sódio, em solução
aquosa. atóxico. utilizado em
sistemas de produção de água
potável, para inibição de corrosão.
desincrustação de redes e
complexação de metais,(ferro e
manganês). O produto deve atender
os critérios estabelecidos pela NBR
1 5007 com as seguintes
características:
Base sólida:

Oxida de fósforo (P205) min. 60%
Fosfatos reativos (P04) min. 18%

max.
23%

Fosfatos condensados(p04) min
75%

Sódio (Na) min. 20%. max. 25%
Características do produto na solução
aquosa
Concentração em peso 53 a 55 %
Densidade a 20 graus C. 1,5 - 1,6
g/cm3
Embalagem: capacidade máxima de
30 quilos

ECONOX 6,48 196.992,00

Kg

30.400

Rua: José Cardos Freire Machado. ng 338 -- bloco 2
Solonópole -- CE -

Simião Machado, CEP: 63620-000
Farte/Fax: (88) 3518-1567



NOVENTA E ooLoUriil::lEO POR ESTA n

.J

PRESA É DE R$ 196.992,00 (CENTO E

Dedaramos que o obleto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Edital e

ê ;HE=Msm...:.
Prazo de validade da propostas 60 (sessenta) dias

Prazo de garantia: 12 (doze) meses

Saneamento:lfl$datoP Soluções Sustentáveis

achado. 338

lIEd:3 !ú r
Agência: 2006-0
Conta Qo: 30779-3

Dados da empresa:

em Meio Ambiente e

Bloc02 Simião Machado

T"''''
E='?m:.qÊg'Ê:1.2H;'-. -'' -"- .
çn#'HgHáãm

contrato

Jardim Paulista Campina Grande do

Solonópole.-CE 25 de novembro de 2019

/
Aguatop Soluções Sustenl

Hel
RG: 91041 17- InlZÍi?siqueiio Amo ente e Saneamento Ltda

SSP/PR e CPF na 050.575.429-07

/

Rua: José Cardos Freira Machado, n9 338 - bloco 2soionópole -- CE - .Simião Machado, CEp: 63620-000
Fode/Fax: (88) 3518-1567



SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
MUNICÍPIO DE SOROCABA - ESTADO DE SÃO PAULO

Avenida Peneira da Silvo, 1 .285 - Sta. Rosália - Sorocaba - SP - CEP: 1 8095-340
'OLHA

FINE:(15) 3224-5810 FAX:(15) 3224-5820 C.N.P.J.: 71.480.560/0001-39 1.E. 669.573.983.111

FORNECEDOR:17528 AGUATOP SOL. SUST.
C.N.P.J. :30.274.793/0001-06
ENDERECO :RUA DOSE CARLOS FREIRA MACHADO
CIDADE
BAIRRO
INSC.EST. :06.762.322-0 CONE:

J
ME 10 AMB . E SANHA . LIDA. ME

RUA
SOLONOPOLE
S IMIAO MACHADO
06 . 762 . 322-0

338 No. 001567 /2019
26/12/2019

63620000 Processo E00048/2019
( 88) 3518-1567

No .

PEDI DO DE COMP RA
No
Data

UF: CE
( 88) 3518-1567

CEP :
FAX :

ITEM l QUANT. ESPECIFICAÇÃO PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

Especi.fi.cacau
qu osa , ltoxj.co, utili

Ortopolifosfato )dj.o , im $ol

desi.ncrustacao de
potavelp para l= .bi.cao de corrosa

tabelecidos pe].a NBR 15007

gares) O produto deve atender os c
:des e

!g

Oxi.do de f-

E'osfatos reagi.vos (P04) min. 18&, m

E'osfatos condensados (P04) min. 75%

CP20S 608

Caracterlsti.cas do produto
Concentração em peso 53 a 55 &

Densa.date a 20 graus C. 1, 5
MARCA: ECONOX' ' ' '

6, 4800 ]. 96 . 992. 00

632 /19 TOTAL

PRAZO DE ENTREGA
LOCAL DE ENTREGA:
CONDIÇOES DE PAGÃ
BSERVACAO

196 . 992 , 00

gR ,OJ , &)

OS PRODUTOS U OU SEF+/IÇOS DEVERÃO ESTAR RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM
EXIGIDAS. 0 NUMERO DE+;TE Pd)tDO. OBRIGATORIAMENTE DEVEF{Á CONSTAR NO Ci
MATERtAtS EM LOCAIS DIFÜ{ENTiS DO CITADO NESTE PEDIDO.

AAE

;AStitO lgb DEVOLUÇÃO CASO NÃO ATENDAM AS ESPECIFICAÇÕES
A ADMINISTRAÇÃO NÃO SE RESPONSABILIZA PELA ENTREGA DE


