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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA E A MASSIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ARGAMASSA LTDA, PARA FORNECIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO EM
SUSPENSÃO AQUOSA COMO ALCALINIZANTE NO TRATAMENTO DE ÁGUA
POTÁVEL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 3921/2020 -- SAAE..............

O SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO do município de
Sorocaba. com sede à Avenida Pereira da Sirva. n' 1.285. inscrito
no CNPJ/MF sob o n' 71 .480.560.0001/39, neste ato representado
pelo seu Diretor Geral, senhor RONALD PEREIRA DA SILyA
portador da Cédula de Identidade RG n' 16.879.879-7 e CPF no
156.609.138-14, doravante denominado simplesmente SAAE, e a
MASSIMAX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARGAMASSA LTDA.
com sede à Rua Benjamin Cione, n' 951 -- Bairro Recreio
Anhanguera, na cidade de Ribeirão Preto/SP - CEP.: 14097-050,
inscrita no CNPJ-MF sob o n' 09.063.176/0001-67, representada
neste ato, pelo seu Sócio Administrador. senhor ALBERTO
FUAD ABDO FILHO, portador(a) da Cédula de Identidade RG n'
29.321.223-5 e CPF n' 214.824.938-02, doravante designada
CONTRATADA, têm entre si, justo e contratado nos termos da Lei
Federal no 8.666/93, em conformidade com o edital do Pregão
Eletrõnico n' 03/2021 - Processo Administrativo n' 3921/2020 -
SAAE, e as cláusulas a seguir reciprocamente aceitas.

PRIMEIRA - Objeto

1.1. A CONTRATADA em decorrência da adjudicação que Ihe
foi feita no Processo Administrativo n' 3921/2020 - SAAE, e por força do presente
nstrumento, se obriga a fornecer para o SAAE, hidróxido de cálcio em suspensão
aquosa como alcalinizante no tratamento de água potável, destinado a Diretoria de
Produção, conforme a quantidade estimada, especificação, e preço apresentado:
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metais pesados fluoretos,
Radionuclídeos, em conformidade
com as seguintes especificações

Hidróxido de Cálcio Ca (OH)2
(m/m)l de 28,0% a 32.0%

Viscosidade em Copo Ford de 4mm
á 25'CI mínimo 17 segundos

Suspensão em 24 horasl mínimo
95%

Massa Especifica a 25'CI 1 ,10 a
1 ,30 g/ml

Retidos em peneiras de 0,075 mml
máximo 1 .50%

Substâncias reativas ao HCI (CaCOs
m/m)l máximo 1 ,80%

Sílica + resíduo Insolúvel (SiO2 + Ri
m/m)l máximo 0,50%

Hidróxido de Magnésio -- Mg(OH)2
máximo 1 ,20 %

Total Geral (R$) 555.968,00

SEGUNDA Prazo e condições de execução do objeto

2.1. A CONTRATADA é obrigada a entregar e descarregar o
objeto na ETA VITORIA REGIA, situada na Avenida Antõnio Saladino, s/n - Vitória
Régia - Sorocaba/SP. das 07h às 15h

2.1.1. Correrá por conta da CONTRATADA todo e
qualquer prejuízo causado ao objeto até o momento da entrega.

2.1.2. O transporte deverá ser efetuado em veículos
devidamente limpos e apropriados para o produto, que não contenham resíduos ou
quaisquer evidências de substâncias tóxicas ou nocivas que possam provocar ao produto
alterações nas suas características físicas e químicas, adequadamente equipados para
este fim e que atendam todas as normas de segurança no manuseio e transporte.

2.1.3. O tanque do caminhão transportador deverá ter
seus compartimentos de carga e descarga devidamente fechados com lacre de segurança
numerado. Esta numeração deverá constar necessariamente no corpo da nota fiscal de
cada lote entregue. Este(s) lacre(s) será(ão) aberto(s) no momento da
recepção/descarregamento do produto por funcionário responsável do SAAE Sorocaba.

2.1.4. Nas entregas realizadas, o veículo
transportador deverá obrigatoriamente portar Tanques especiais para acomodação, do t.

.:#
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produto e sistema de descarregamento próprio em todas as remessas acompanhados de
nota fiscal que deverá estar acompanhada da ficha de emergência e laudo de análise do
produto, no envelope para transporte, de acordo com as normas da ABNT / Ministério dos
transportes, e ticket de pesagem, sem os quais não serão recebidos pelos funcionários
responsáveis do SAAE

2.2. O prazo máximo para entrega do objeto é de 03 (três)
dias úteis, contados do recebimento de cada solicitação do SAAE, que será emitida pelo
Departamento ou Setor responsável

2.2.1. O produto fornecido pela CONTRATADA
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 Termo
de Referência -- Anexo Erros Fonte de referência não encontrada. do edital

2.2.2. Cada carga a ser recebida pelo SAAE
excecão, deverá ser acompanhada dos seguintes documentos:

sem

Produto
2.2.2.1 Ficha de Especificação Técnica do

de Produtos Químicos (FISPQ)
2.2.2.2. Ficha de informação de Segurança

conforme NBR -- 14.725/01 l

NBRs 7.503/01 , 7.504/01 e 8.285/00
2.2.2.3. Ficha de Emergência, conforme

2.2.2.4. Rótulos de riscos

2.2.2.5. Certificado de Qualidade. laudo de
análise do produto, que deverá ser original e conter o lote, as datas de fabricação, os
prazos de validade e o número da Nota Fiscal, da referida remessa

2.2.3. Os objetos serão considerados recebidos após
a conferência e aprovação do fiscalizador do SAAE. Constatadas irregularidades nos
objetos entregues, o SAAE, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá

2.2.3.1. Rejeita-los no todo ou em parte se
não corresponderem às especificações do edital e seus anexos, determinando suas
adequações que deverão ocorrer no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos, sendo de
responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e riscos relativos à substituição.

2.3. Poderão ser tolerados atrasos, motivado por força maior,
caso fortuito ou interferências imprevistas que retardem o cumprimento contratual, desde
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que tais eventos sejam devidamente anotados e justificados no processo e acolhidos
pela Administração, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas

2.4. Fiscalização: O SAAE designará a Senhora ANA
VICTORfA ROMANGNOLI FERNANDES NISHI, CPF n' 383.583.198-43 e e-mail
ananishi(asaaesorocaba:se aov.br, do Departamento de Tratamento de Água para
representa-lo na qualidade de fiscalizador contrato. O fiscalizador poderá designar outros
funcionários para auxilia-lo no exercício da fiscalização

2.4.1. Se houver alteração do fiscalizador, o Setor
responsável deverá comunicar o Setor de Licitação e Contratos, que formalizará a alteração
por apostilamento

2.5. Representação da CONTRATADA: Deverá ser mantido
o Senhor ALBERTO FUAD ABDO FILHO, como preposto e responsável pela execução do
objeto, que prestará toda a assistência necessária, devendo comparecer ao SAAE sempre
que determinado pela fiscalização

2.5.1. Qualquer ocorrência ou anormalidade, que
venha interferir na execução do objeto, deverá ser comunicada ao SAAE imediatamente

TERCEIRA Recebimento do objeto

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

provisoriamente, pelo
para efeito de posterior

3.2. Recebimento Definitivo: definitivamente, pelo
responsável por sua fiscalização, após a verificação da qualidade, quantidade o material 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, bem como, os custos
relacionados ao transporte dos materiais/equipamentos e carregamentos 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 art. 2'
da Lei Federal 1 0.1 92/2001

4.3. Os preços terão reajuste de acordo com a variação do
Índice de Preços ao Consumidor -- IPC/FIPE, observado o »tervalo mínimo de um ano,
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contado a partir da data limite para a apresentação da proposta
fórm ula :

obedecendo a seguinte

P = Po x. l
lo

Onde
P = Preço reajustado
Po = Preço Proposta.
l = Índice do mês de reajuste
lo = 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 n' 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 feiras

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 apresentação

4.5.1. A nota fiscal/fatura, será assinada e datada
pelo(s) fiscal(is) e, na sua ausência, a liberação poderá ser realizada pelo chefe da área
solicítantel

4.5.2. Se forem constatados erros no documento
fiscal, suspender-se-á o prazo de vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado, a
partir da apresentação do documento corrigido

4.6. O prazo de pagamento não será superior a 30 (trinta)
dias, 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 eletrõnica, da
variação do "Índice Geral de Preços de Mercado ' IGPM", acumulado entre a data da
exigibilidade e a data de seu efetivo pagamento

(r'
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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, inciso XV, da Lei Federal Ro 8.666/93.

4.7. A nota fiscal deverá ser encaminhada ao fiscalizador e
para o e mail contratos(ã>saaesorocaba.sp.aov.br.

QUINTA Sanções por inadimplemento

5.1. Pelo inadimplemento de qualquer cláusula ou simples
condição do edital contrato e/ou do presente compromisso 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:

5.1.1. Advertência, a critério do SAAE. nos casos de
descumprimento das condições de execução pela CONTRATADA, quando não
couber as sanções pecuniárias

5.1.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor
total da proposta, caso a CONTRATADA não a mantenha, sem prejuízo das demais
sanções estabelecidas.

5.1.3. 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)
item(ns) em desconformldade, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), ao fim
dos quais, se a execução não estiver regularizada, o contrato poderá, a critério do SAAE,
ser rescindido

5.1.4. Multa de 1% (um por cento) do valor total do
contrato, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), pelo descumprimento a
qualquer cláusula;

5.1.5. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor
total do contrato, em caso de rescisão por inadimplência da CONTRATADA

5.1.6. 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 de seu
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 CONTRATAR
pelo prazo de até 05 (cinco) anos. com a União, Estados. Distrito Federal ou Municípios
e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que
se refere o inciso XIV do art. 4 da Lei Federal l0.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos

,4
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sem prejuízo dasamultas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais

H :: .;ã:.;ilH: Úgl=s:'lâ:n m"s:=.E:= :.H:;u:
SEXTA - Recurso financeiro

SETIMA Vincuação ao edital do Pregão Eletrõnico n'

mm;«u:lz:.ü: .hHlgl & :nm,;âã

documentos exigidos por ocasião do cer ame sendo: aditamentos serão solicitados os

Geral), conforme o caso
7.3.1 EIAElylAçÂQ...!!yBlDl98(art. 28 da Lei

no Registro
sedes

Público de Empresas Mercantis,
a

No caso de empresário individual: inscrição
a cargo da Junta Comercial da respectiva

n: à !mn@b3H$11; *: :$ài
::.:bm'u's.='.;a:;;s'::;eG:ll:1111 !F~ÊJí"sF;;J ;w
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d) No caso de microempresa ou empresa de
pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte, OU declaração, sob as penas da Lei, de que cumpre os requisitos legais
para a qualificação como ME ou EPP, OU pela adesão da empresa ao Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas ME ou EPP - Simples
Nacional (disciplinado no Capítulo IV da Lei Complementar n' 123/06)

e) No caso de
estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização:

empresa ou sociedade

f) Inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser
o participante sucursal, filial ou agência

g) No caso de sociedade cooperativa: ata de
fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n' 5.764, de 19711

7.3.1.1. Os documentos acima deverão
estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva

(art. 29 da Lei Geral)
7.3.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ)l

b) Prova de inscrição no Cadastro de
Contribuintes Estadual relativo ao domicílio ou sede da CONTRATADA, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto deste certame;

c) Prova de regularidade para com as
Fazendas Federal e Estadual, do domicílio ou sede da CONTRATADA, ou outra
equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:

cl) Certidão Conjunta Negativa de
Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive contribuição social, expedida pela
Secretaria da Receita Federall

c2) Certidão de Regularidade de ICMS
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda

Redigido por Caren F. Rodrigues - Chefe SL
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E Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Tributários expedidas
pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo.

d) Prova de regularidade perante o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de
Regularidade do FGTS

e) Prova de inexistência de débitos
nadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os
mesmos efeitos da certidão negativa (CNDT-EN)

f) A comprovação de regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito da
assinatura do pedido de compra originado da Ata de Registro de Preço ou do Aditamento
No entanto, .toda.a documentação exiçlida para.efeito de comprovação de regularidade
fiscal deve ser aoresentada. mesmo aue esta aoresente alguma restrição. sob oena de
nabilitacão

fl) Havendo alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal. será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa

f2) A não regularização da
documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na preclusão do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital

f3) A participação na condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas
categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei

EINANçg1114 (art. 31 da Lei Geral):
7.3.3 QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO

a) Fazer prova de possuir capital social
registrado gg património líquido não inferior a 8% (oito por cento) do valor total registrado
comprovado através da apresentação da cópia do Certificado de Registro Cadastral:
Contrato Social ou alteração contratual devidamente registrado na Junta Comercial ou no
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou apresentação do balanço

al) Se a opção da CONTRATADA for
pela comprovação do património líquido deverá ser apresent#flg o Balanço Patrimonial e

Redigido por Caren F. Rodrigues - Chefe SL DA/SL'
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Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigível e apresentado na forma da
lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta

al.l) O balanço patrimonial e
demonstrações contábeis serão aceitos, na forma da Lei, quando apresentados por meio
de

Oficiall ou
Publicação em Diário

Publicação em Jornall ou

Cópia ou fotocópia
registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou do domicílio da CONTRATADA
ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.

Comprovação porSped

b) Certidão Negativa de Falência, insolvência,
recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
CONTRATADA pessoa jurídica ou empresário individual

bl) Nos casos de Recuperação Judicial e
Extrajudicial, serão aceitas certidões positivas, com demonstração do plano de
recuperação, já homologado pelo juízo competente em pleno vigor, apto a comprovar sua
viabilidade económico-financeira

7.3.4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

a) Declaração de que não existem no quadro
de funcionários da empresa, menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho noturno
perigoso ou insalubre ou ainda. empregado com idade inferior a 16 (dezesseis) anos
efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz. a partir de 14 (quatorze) anos,
conforme Anexo Erro! Fonte de referência não encontrada. do edital

7.3.5. Será verificado o eventual descumprimento
das condições de participação, espeçiglmentQ; qyg
imneca a participação nQ.certame Qy g futura.;çQn
seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inldõneas
e Suspensas - CEIS, mantido pela Controlaqoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceia)l

Redigido por Caren F. Rodnoues Chete SL ..&2 DN

10



i)B(i. Prefeitura de
;É;+& SOROCABA

Serviço Autónomo
de Agua e Esgoto

CONTRATO N' J9 /SLC/2021

por Alas de Improbidade Administrativa mantidoastro Nacional de Condenações Cíveis
lwwwcnJ jus.br/improbidade.adm/consultaLreq ferido php). nserno Nacional de Justiça

do Estado de São Paulo (httPs://Wwwtce.sp.gov. br/pe de isa-na-relacao-de'apenados);buna

$

:n :m sn*:: f BI UBl$1:iE%i!::
OITAVA - valor total do contrato.

555.968,00(quinhentos e c inquenta eorinco mil e novecentos e sessenimpooao eeaí R$
NONA -- vigência contratual

Ê !:bg=:â='=:.:E;W.,oi"'..,..=':1:Ü;Sl?:?E,:g,.9:::'.1=:=;1:À.=:1:i:;

alterado, com as devidas justificativas, respe tados os limites egais. qualquer tempo, ser

DECIMA- rescisão contratual.

n::n .gii:gbã ÜB iJ mn
I0.2. A

rescindido se ocorrer qualquer das

Redigido por Caren F. Rodrigues - Chefe SL



R Prefeitura de
SOROCABA

Serviço Autónomo
de Agua e Esgoto

CONTRATO N' ]y /SLC/2021

l0.3. Os casos de rescisão, se eventualmente ocorrerem. serão
formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla
defesa

DÉCIMA PRIMEIRA -- legislação aplicável

11.1. 0 presente contrato será regido pelas disposições da Lei
Federal n' l0.520/2002 e subsidiariamente na Lei Federal n' 8.666/93 e posteriores
alterações, pelo Decreto Municipal n' 14.575 de 05/09/2005, Decreto Municipal n' 14.576
de 05/09/2005 e Lei Complementar n' 123 de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar
n' 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 Sorocaba/SP para dirimir qualquer
questão relativa ao presente contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

11.2. E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente
termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma e na presença de 02 (duas) testemunhas que
a tudo viram e assistiram, para fins e efeitos legais.

ç:'.r'.''aba ol:P de de 2021

SERVIÇO AUtÕIJÓIÜÓ bÉ ÁêIIVE ESGO'ro DE SOROCABA
Ronald Peréiib da Sirva

Diretdr Geral

gÊRVIêÓ ÁÜtÕIÜÓÚÓ OE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
Ana Victória Romangnoli Fernandes Nishi

Chefe do Departamento de Tratamento de Agua

MASSIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARGAMASSA LTDA
Alberto Fuad Abdo Filho

Sócio Administrador

\\

Testemunhas

Redigido por Caren F. Rodrigues - Chefe SL
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DECLARAÇÃO

1. Identificação do Dirigente

Nome: Alberto Fuad Abdo Filho CPF: 214.824.938-02

Cargo: Sócio Administrador

Empresa: Massimax Indústria e Comércio de Argamassa Ltda

Telefone: (16) 3965-4777 e-mail l icita ca o ©) m as sürlax:çpln:b

2. Declaração:

impeditivas de contratação, e que

!,,/anão incorre em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade previstas no referido artigo.

(
) incorre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no referido artigo

nelegibilidade.

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, O} de de 2021

ASMA LTDA
Alberto Fuad Abdo Filho - sócio Administrador
RG no 29.321 .223-5

\

Redigido par Caren F Roddgues - Chefe . JC) DA/SL\
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: Serviço Autónomo de Água e Esgoto de Sorocaba

CONTRATADO: Massimax Indústria e Comércio de Argamassa Ltda

CONTRATO N' (DE ORIGEM): ]3 /SLC/2021

OBJETO Fornecimento de hidróxido de cálcio em suspensão aquosa como alcalinizante
no tratamento de água potável

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) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema
eletrõnicol

c) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletrõnico, em consonância com o
estabelecido na Resolução n' 01/201 1 do TCESPI

além de disponíveis no processo eletrõnico, todos os Despachos e Decisões que
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 com o artigo 90 da Le
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 Civill

e) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no
módulo eletrõnico do "Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP", nos termos
previstos no Artigo 2' das Instruções n'01/2020, conforme "Declaração(ões) de
Atualização Cadastral" anexa (s)l e) é de exclusiva responsabilidade do
contratado manter seus dados sempre atualizados

2 Damo-nos por NOTIFICADOS para

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

Redigido por Caren F. Rodrigues - Chefe SL DA/SD
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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, O:$ de (:}(Ur-fxlxB+ de 2021

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE
Nome: Ronald Pereira da Silva
Cargo: Diretor Geral
CPF: 1 56.609.1 38-14

RESPONSÁVEISHPELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXlqIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: Ronald P#4irá da Silva
Cargo: Diretor
CPF: 1 56.609.158-

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE

Pelo CONTRATA)yTE

Nome: Roiiãid F#i:di/á Zlã êiiçã
Cargo: Diretor (geral
CPF: 1 56.609.Í38-14

Cargo: Diáetor/He Produção
CPF: 1 22.807(858-03

Pela CONTRATADA

Nome: Alberto Fuad Abdo Filho
Cargo: Sócio Administrador
CPF: 214.824.938-02

ORDENADOR Dâ DESPESA DA CONTRATANTE

Nome: Ronáid Fddrá da goiva
Cargo: Diretor Gdrhl'
CPF: 1 56.609.1 38-14

Redigida por Caren F Rodrigues - Chefe SL :€2 DNS
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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 No: 71 .480.560/0001-39

CONTRATADA: Massimax Indústria e Comércio de Argamassa Ltda

CNPJ No: 09.063.1 76/0001-67

CONTRATO N' (DE ORIGEM): n' -i$ /SLC/2021

DATA DA ASSINATURA: 0'+ / 0C3 /2021

VIGENCIA: 12 (doze) meses

OBJETO: Fornecimento de hidróxido de cálcio em suspensão aquosa como alcalinizante
no tratamento de água potável

VALOR (R$): R$ 555.968,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil e novecentos e sessenta
e oito reais)

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei
que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no
respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

de 2021

Redigido por Caren F. Rodrigues - Chefe SL DNSL
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ANEXO II 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

Esse termo tem como objetivo o fornecimento parcelado de 1400 ton. (um mil e 
quatrocentas toneladas) de Hidróxido de Cálcio em Suspensão Aquosa como 
alcalinizante no tratamento de água potável.  

2. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

2.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO- Hidróxido de Cálcio em suspensão aquosa 

Hidróxido de Cálcio em suspensão aquosa, em conformidade com a ABNT NBR 
15784/2017 e Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017.Metodologia de análise baseada 
na ABNT NBR 10790/2016, isento de Dioxina, furanos, impureza metálica, metais pesados 
fluoretos, Radionuclídeos, em conformidade com as especificações: 

2.1.1 - Hidróxido de Cálcio - Ca(OH)2  (m/m)            De 28,0% a 32,0% 

2.1.2 - Viscosidade em Copo Ford de 4mm á 25°C         mínimo 17 segundos 

2.1.3 – Suspensão em 24 horas      mínimo 95% 

2.1.4 – Massa Especifica a 25ºC      1,10 a 1,30 g/ml 

2.1.5 – Retidos em peneiras de 0,075 mm    máximo 1,50% 

2.1.6 – Substâncias reativas ao HCl (CaCO3 m/m)   máximo 1,80% 

2.1.7- Sílica + resíduo Insolúvel (SiO2 + Ri m/m)    máximo 0,50% 

2.1.8 - Hidróxido de Magnésio – Mg(OH)2    máximo 1,20 % 

3. GARANTIA DA QUALIDADE DO PRODUTO 

3.1. Relatório dos estudos realizados nos Produtos Químicos, objeto deste Termo, contendo 
as análises específicas descriminadas nas tabelas constantes na Norma Brasileira   Nº 
15.784/2017 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 na dosagem máxima de uso indicado pelo fornecedor de forma  a 
não causar prejuízo a saúde humana, pertinentes a cada produto, bem como o cálculo da 
CIPA (Concentração de Impurezas Padronizadas na Água para Consumo Humano) e as 
conclusões referentes à aprovação do produto, de acordo com o que preconiza a referida 
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Norma, inclusive a DMU (dosagem máxima utilizada). O prazo de validade do estudo 
mencionado deverá ser de no máximo 02 (um) ano. 

3.2. Apresentar Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde – LARS, em papel 
timbrado do Laboratório, conforme Modelo de Documento Aprovado pelo Ministério da 
Saúde. 

3.3. Apresentar comprovante de Baixo Risco a Saúde – CBRS, pelo uso do produto 
químico em tratamento de água para consumo humano, na DMU especificada, assinado 
pela licitante vencedora, conforme Modelo de Documento Aprovado pelo Ministério da 
Saúde. 

3.4. A vencedora deverá apresentar 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 de Consolidação nº.5 do Ministério da Saúde, 
ref.2914 ou outra que a substitua. 

4. DA ENTREGA. 

4.1. A contratada deverá entregar o produto objeto do presente contrato de forma 
parcelada, a granel em caminhões-tanque conforme demanda estimada de 116,66 ton. 
(cento e dezesseis toneladas e sessenta e seis quilos) mês. Esta estimativa foi realizada 
pelo projeto piloto na época do projeto executivo, mais os dados obtidos em jartest 
recentemente, realizados por este departamento, portanto pode haver uma grande variação 
nos valores estimados de consumo, tendo em vista que o manancial ainda não foi utilizado 
como fonte de adução para tratamento de água. Lembramos, também, que devido a 
sazonalidades podem ocorres grandes variações na qualidade do manancial. 

4.1.1. O produto deverá ser entregue e descarregados por conta e risco da CONTRATADA, 
nos dias úteis. Das 07h00min às 15h00min horas, no seguinte locai: 

ETA Vitória Régia, à Av. Antonio Saladino, s/n - Vitória Régia 

4.2. Por se tratar de produto essencial para o tratamento de água de abastecimento público, 
a CONTRATADA deverá obrigatoriamente dentro da programação normal, proceder a 
entrega ao SAAE, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da data efetiva da 
solicitação.  

4.3. O transporte deverá ser efetuado em veículos devidamente limpos e apropriados para 
o produto, que não contenham resíduos ou quaisquer evidências de substâncias tóxicas ou 
nocivas que possam provocar ao produto alterações nas suas características físicas e 
químicas, adequadamente equipados para este fim e que atendam todas as normas de 
segurança no manuseio e transporte. 

4.4. O tanque do caminhão transportador deverá ter seus compartimentos de carga e 
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descarga devidamente fechados com lacre de segurança numerado. Esta numeração 
deverá constar necessariamente no corpo da nota fiscal de cada lote entregue. Este(s) 
lacre(s) será(ão) aberto(s) no momento da recepção/descarregamento do produto por 
funcionário responsável do SAAE Sorocaba. 

4.5. A critério e necessidade do SAAE, poderão ocorrer programações antecipadas, onde 
as datas de entregas serão informadas via fone e ou e-mails, obedecendo aos prazos 
estabelecidos no item 4.2. Excepcionalmente podem ocorrer ainda emergências e, estes 
prazos de entregas poderão ser reduzidos. Caso isso ocorra, o SAAE, através do setor de 
Controle e Operação de ETA entrará em contato com a CONTRATADA para acordar e 
justificar a necessidade eventual do pedido emergencial. 

4.6. Nas entregas realizadas, o veículo transportador deverá obrigatoriamente portar 
Tanques especiais para acomodação, do produto e sistema de descarregamento próprio  
em todas as remessas acompanhados de nota fiscal que deverá estar acompanhada da 
ficha de emergência e laudo de análise do produto, no envelope para transporte, de acordo 
com as normas da ABNT / Ministério dos transportes, e ticket de pesagem, sem os quais 
não serão recebidos pelos funcionários responsáveis do SAAE. 

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

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

6. DA APROVAÇÃO DA AMOSTRA 

6.1. A empresa declarada vencedora deverá apresentar juntamente com o envelope de 
habilitação 02 amostras do produto numa quantidade total de 02 L (Litros), em frascos 
lacrado e identificado, acompanhado de Certificado de Analise, contendo resultados 
analíticos contemplados no item 2.1, para a realização de análises em laboratório. 

6.4. A amostra da vencedora estará sujeita á analise físico química cabendo ao SAAE o 
direito de reprovar, caso o mesmo esteja em desconformidade com os parâmetros 
especificados nos itens 2.1.  

6.5. Quando ocorrer alguma desconformidade ou esse SAAE necessitar de comprovação 
de valores dos parâmetros apontados no item 2.1 poderá solicitar ( por e-mail) 
certificado de análises e os laudos emitidos por laboratório credenciado pelo INMETRO, 
conforme NBR ISO 17025, onde devera ser entregue no prazo de 20 dias uteis após a 
solicitação. 

7. EXIGÊNCIAS PARA AS ENTREGAS DO PRODUTO. 
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7.1. A cada entrega o produto será analisado e inspecionados pelo Setor de Qualidade e 
deverão estar acompanhados de: 

a. Ficha de Especificação Técnica do Produto; 

b. Ficha de informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ), conforme NBR – 
14.725/01; 

c. Ficha de Emergência, conforme NBRs 7.503/01, 7.504/01 e 8.285/00; 

d. Rótulos de riscos; 

e. Certificado de Qualidade, laudo de análise do produto, que deverá ser original e conter o 
lote, as datas de fabricação, os prazos de validade e o número da Nota Fiscal, da referida 
remessa; 

7.2. 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 2.1, sendo necessário então a substituição do produto no prazo 
máximo de 5 dias uteis. 

7.3 Junto com a amostra, o fornecedor deverá apresentar a Metodologia descritiva de 
análise dos parâmetros utilizados na verificação do produto para apreciação do Controle de 
Qualidade do SAAE. 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. Os resultados obtidos com o produto dosado em planta após o processo final de 
tratamento deverão estar dentro dos padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação 
n° 05 do Ministério da Saúde em todos os parâmetros do anexo XX. 

8.2 - A aceitação do produto não isenta o fornecedor de sua responsabilidade quanto ao 
cumprimento dos termos da garantia do produto. 

8.3. Na hipótese de impossibilidade da realização de análise de prova nos laboratórios 
do SAAE, esta será executada em laboratório de reconhecida fé pública e acreditado. 

9. MODALIDADE E CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

Menor preço unitário. 

10. NORMAS DE SEGURANÇA 

A contratada deverá atender os padrões mínimo de segurança conforme a Instrução de 
Trabalho em anexo. 
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11. UNIDADE FISCALIZADORA: 

11.1. Fiscal:  Departamento de Tratamento de Água 

11.2. Auxiliar de Fiscal: Chefe do Controle Operacional do Tratamento de Água 

12. VIGÊNCIA: 

12.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) 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 nº 8.666/93. 

 

Sorocaba, 19 de fevereiro de 2021 

 

 

 
ANA VICTÓRIA ROMANGNOLI FERNANDES NISHI 

Chefe Departamento de Tratamento de Água 
 
 

REGINALDO SCHIAVI 
Diretor de Produção 
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JUSTIFICATIVA 

O hidróxido de cálcio em suspensão aquosa é um alcalinizante seguro que atende à norma 
ABNT 15784/2014 (Produtos químicos utilizados no tratamento de água para consumo 
humano), e os requisitos da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. 

Alcalinizantes são compostos que conferem a água complementação de alcalinidade 
necessária a coagulação ou ao equilíbrio do Carbonato de Cálcio, (efeito tampão), 
essencial para agrefar as micropartículas dissolvidas na água inatura, corrigir o pH, 
neutralizar, e prevenir o aumento da acidez no Tratamento de Água das ETAs. 

O pH tem por objetivo expressar a acidez de uma solução trata-se de um parâmetro 
importante, principalmente nas etapas coagulação, filtração, desinfecção e controle da 
corrosão. Nos sistemas de abastecimento, águas com valores baixos de pH tendem a ser 
corrosivas ou agressivas a certos metais e paredes de concreto.  

 

 

 
ANA VICTÓRIA ROMANGNOLI FERNANDES NISHI 

Chefe Departamento de Tratamento de Água 
 
 

REGINALDO SCHIAVI 
Diretor de Produção 



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

Avenida Pereira da Silva, 1 .285 - Sta. Rosália Sorocaba -- SP -- CEP: 1 8095-340
FOLHA l

FONE: (15) 3224-5810 FAX: (15) 3224-5820 C.N.P.J.: 71 .480.560/0001 -39 l.E. 669.573.983.1 1 1

FORNECEDOR:17473 MASSIMAX IND. COM. DE ARGAMASSA EIRELJI
C.N.P.J. :09.063.176/0001--67
ENDERECO : ROA BENJAMIN CLONE
CIDADE : RIBEIRAS PRET
BAIRRO : RECRE 10 ANHANGUERA
INSC.EST. :582.877.458.116 CONE:

No. 95]. No. 000422 /2021
Data 07/0 6/202 1

CEP: 14097050 Processo E00003 /2021
FAX : (16) 3965-4777

951
PEDI DO DE COM P RA

(16)
UF: SP

3965-4777

EI'I'GREGA: CONFORME CONTRATO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: SOL. 08/15
OBSERVAÇÃO ENTREGA:AV.ANTONIO PALADINO. S/N. VITORIA REGIA. ETA

VITORIA REGIA . ' '

DEACORDO / /

FORNECEDORDATA
OS PRODUTOS U OU SERVIÇOS DEVERÃO ESTAR RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM ESTE PEDIDO. SENDO PASSIVO DE DEVOLUÇÃO CASO NÃO ATENDAM AS ESPECIFICAÇÕES
EXIGIDAS. O NÚMERO DESTE PEDIDO. OBRIGATORIAMENTE DEVEFiÁ CONSTAR NO CORPO DA NOTA FISCAL. A ADMtNESTRAÇÃO NÃO SE RESPONSABILIZA PELA ENTREGA DE

ES DO CITADO NESTE PEDIDO

ITEM QUANT. UN ESPECIFICAÇÃO PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

ENTE
EDI'r 

SSPeCifiCaCaa: HtdrOXld0 de CalCIQ en aSPeRSãO
qaosa. em conformidade con a ABNT NBR 15784/20L7

dologia de analise baseada na ABNT NBR 1:79C/2016
iSentO aO diOXina, flranOS, Impureza metálica, me

peSadOS flaOretQ6, radionJClldeos, en
dado COm as eSPeClfiCaCOeS

Hidroxldo de CálCiO Ca(0H)2 (rr/n)

âe 28, ]# a 32,0%

VISCOSidade err COPO FOrd ae 4m a 25 Gruas C
Mínimo 17 segundos

S ]SPenSao em 24 horas

T inln 0 9S%

blaSSa eSpeCi fica a 25 Graus C
L, 10 d 1, 30 g/ml

RetIdOS em peneiras de 0, 075-.

SUb$t
raXÍmo 1 . 80%

Sílica + reSídUO inS0lUVel rS102 + R]

naXirr0 0 , SO %

HiaraXid0 de magneSi0 [4g (DH}2

ntaXimo ] , 20%

W:!g Ê T X::gii':Hg if: .Ei:?;B.É?'Râ'â:êiÍt/"  

555 968, 00

555 . 968 , 00








