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Codd/MA, 07 de fevereiro de 2022. 

AO SENHOR DIRETOR GERAL. 

Assunto: AQUISIGAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAAE - 
SERVI¢O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CODO. 

1. Solicitamos a Vossa Exceléncia que autorize a compra. 

2. Encaminhamos, em anexo, o Termo de Referéncia, com todas as informagdes necessarias 

para a futura contratagao. 

Respeitosamente, 

& 
ale \ . @ 

Ei Aerts eS auld we, 

Diretor Comercial 

Portaria n® 20,12 de Janeiro de 2021 

MARCOS ANDRE GOMES DOS SANTOS 
DIRETOR COMERCIAL DO SAAE - SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CODO 
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TERMO DE REFERENCIA 

  

1. OBJETO 

1.1.0 presente Termo de Referéncia tem como objeto AQUISIGAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA 
TRATAMENTO DA AGUA DE INTERESSE DO SAAE — SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE 
CODO, de acordo com as condigées, especificagdes e quantitativos deste Termo de Referéncia. 

2, JUSTIFICATIVA 

2.1.Em atendimento a Portaria do Ministério da Saude 2914/2011, é necessaria a aquisigao de diversos 
compostos quimicos que deverdao ser utilizados neste tipo de tratamento, os quais sao indispensaveis para 

producgao de agua em atendimento aos padrées de potabilidade. O pedido se justifica pela necessidade de 

realizagao de procedimentos que visam o tratamento da agua distribuida pelo SAAE Servigo Aut6nomo de 
Agua e Esgoto de Codé — MA. 

3. PRAZO DE FORNECIMENTO 

3.1.0 prazo de inicio de entrega dos materiais é de até 05 (cinco) dias, contados a partir da data de 

recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento expedida pelo SAAE — Servigo Aut6nomo de Agua e 
Esgoto de Codd. 

3.2. O prazo de fornecimento dos materiais podera ser excepcionalmente prorrogado, desde que demonstrado 
Oo interesse publico e a critério da Administragao, observado o disposto no artigo 57, § 1°, da Lei Federal n° 

8.666/1993. 

4. LOCAL DO FORNECIMENTO 

O fornecimento dos materiais sera nas dependéncias do SAAE — Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de 

Cod6, situada na Av. 1° de Maio, 1879, Centro, Cod6/MA. 

5. RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 

5.1. O recebimento dos produtos sera acompanhado pelo setor de fiscalizagao de contrato do SAAE — Servicgo 

Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6, aplicando-se subsidiariamente o artigo 15, § 8°, da Lei Federal n° 
8.666/1993. 

5.2.0 recebimento dos produtos observara os seguintes procedimentos: 

a) Recebimento Definitivo: O fornecimento definitivo sera recebido definitivamente apds a verificagao pelo 

Setor de Fiscalizag4o de Contrato e consequente aceitagao, mediante “ateste” dos produtos. 

5.3. O Recebimento Definitivo 6 condigado indispensavel para o pagamento dos produtos. 

6. OBRIGAGOES DA CONTRATADA 

6.1. Dentre outras atribuigGes decorrentes da celebragdo da contratagao para fornecimento dos materiais, a 

CONTRATADA, obriga-se a: 

a) Os materiais a serem fornecidos devem estar devidamente embalados, de forma a nao serem danificados 

durante a operacgdo de transporte e de carga e descarga. 

b) Ter as especificagdes técnicas em explicita conformidade com a qualidade preconizada em compéndios 

oficiais reconhecidos pela ABNT; 

c) Cumprir com os prazos de fornecimento determinados neste Termo de Referéncia; 
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d) Submeter-se a fiscalizagdéo do SAAE — Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6, através do setor 
competente, que acompanhara a entrega dos itens ofertados para verificagao da qualidade e quantidade, 
orientando, fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato 
cumprimento das condigdes pactuadas; 

e) Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas nas legislagdes especificas de 

acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, tais como 
salarios, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuigdes, indenizagées e outras que porventura venham 
a ser criadas e exigidas por Lei; 

f) Substituir os produtos recusados pelo SAAE — Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Codé, no caso 
de defeitos/vicios, erro quanto ao produto solicitado, quantidade solicitada; 

g) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Setor Solicitante, obrigando-se a atender, de 

imediato, todas as reclamagées a respeito da qualidade dos materiais, bem como providenciar a sua 

comprova¢ao, devendo arcar com as despesas resultantes. 

h} Proceder com a entrega dos materiais no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados a partir do 

recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento; 

8.2) providenciar a seguinte documentagao para fins de instrugao do processo de pagamento, devidamente 

atualizados: 

a) Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da Uniao; 

b) Certidao Negativa de Débitos Fiscais, junto a Fazenda Estadual; 

c) Certidao Negativa de Inscrigao de Débitos na Divida Ativa, junto a Fazenda Estadual; 

d) Certidao Negativa de Débitos Fiscais, junto 4 Fazenda Municipal; 

e) Certidao Negativa de Inscrigao de Débitos na Divida Ativa, junto a Fazenda Municipal; 

f) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; 

a) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 

b) designar preposto e apresentar relagdo com enderegos fisico e eletrénico (e-mail), telefones, fac-similes, 

nomes dos responsaveis, para fins de contato para os chamados que se fizerem necessarios; 

¢) comunicar imediatamente qualquer alteragdo no seu estatuto social, razao social, CNPJ, dados bancarios, 
endereco, telefone, fax e outros dados que forem importantes; 

d) arcar com as despesas de frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, 

contribuicdes e obrigacées sociais, trabalhistas e previdenciarias e quaisquer outras despesas decorrentes do 

servico; 

e) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de seguranga da reparti¢ao publica onde serao 

entregues os materiais; 

f) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de seguranga, higiene e medicina do trabalho; 

g) Responder pela supervisao, diregdo técnica e administrativa e mao-de-obra necessarias a execucao do 

fornecimento, como Unica e exclusiva empregadora; 

h) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em servigo, por tudo 

quanto as leis trabalhistas e previdenciarias |hes assegurem; 

i) manter seu pessoal com uniforme devidamente padronizado que identifique a contratante. 

j) acatar todas as exigéncias do CONTRATANTE, sujeitando-se a ampla e irrestrita fiscalizagao, prestando 

todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamagoées formuladas, 
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k) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente a Administragdo ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestagdo de servigos, nado excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fisealizagao ou o acompanhamento pela Administracao; 

I) manter, durante a vigéncia do Contrato, enquanto condicdo para futuras e eventuais contratagdes, em 
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitagao e qualificagao 

exigidas. 

9) OBRIGAGOES DA CONTRATANTE 

9.1) O SAAE — Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6, pessoa juridica de direito publico interno, 
obriga-se a: 

a) Acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos por intermédio do Setor de Fiscalizagao de Contrato; 

b) Verificar se os produtos estéo em conformidade com as especificagées, quantidade, qualidade, prazos e 
demais condigées estabelecidas neste Termo de Referéncia e na Proposta de Pregos da CONTRATADA; 

c) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovado o fornecimento dos produtos; 

d) Notificar a CONTRATADA, para a substituigdo dos produtos que apresentarem vicios redibit6rios apds a 

assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo, conforme Termo de Recusa; 

e) Efetuar os pagamentos 4 CONTRATADA de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando as 

normas administrativas e financeiras em vigor; 

f) Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com o fornecimento dos materiais; 

g) Prestar as informagées e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 
CONTRATADA; 

h) Propor a aplicagado das sangées administrativas e demais cominagées legais pelo descumprimento das 

obrigagdes assumidas pela CONTRATADA; 

i) Fiscalizar para que, durante a vigéncia do Contrato, sejam mantidas todas as condicées de habilitagao e 

qualificagao exigidas na licitagado. 

10) CONDICOES DA CONTRATAGAO 

10.1) ACONTRATADA devera fornecer os produtos: 

a) Cabera ao Setor de Fiscalizagaéo de Contrato, a responsabilidade de gerenciar os produtos, 
fiscalizando e controlando o fornecimento que serao indicadas na Ordem de Fornecimento. 

b) O SAAE - Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Codé, nao se responsabilizara por prejuizos de 
qualquer natureza, provenientes de agdes de prepostos da Contratada, e sera de inteira responsabilidade 

da CONTRATADA qualquer dano causado pela atuagdo da CONTRATADA a servico deste orgao, bem 

como prejuizos causados a terceiros. 

c) Todas as despesas inerentes ao fornecimento dos produtos, tais como: seguros, taxas, impostos, 
salarios, encargos trabalhistas, sdcios e outros que resultarem do fiel cumprimento das obrigagdes, serao 

inteiramente de responsabilidade da empresa CONTRATADA. 

d) A nao prorrogacaéo do prazo de vigéncia contratual por conveniéncia da Administragao nao gerara a 

CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenizagao. 

11) FISCALIZAGAO 

a) A fiscalizagdéo do cumprimento do Contrato cabera ao SAAE — Servigo Aut6nomo de Agua e Esgoto 

de Cod6, através do Setor de Fiscalizagao de Contrato. 
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b) Verificada a ocorréncia de irregularidade na execugao dos servigos, a fiscalizagdo tomara as medidas 
cabiveis. 

42) PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 

12.1) O Contrato a ser firmado em decorréncia desta licitagao tera vigéncia da data de sua assinatura até 
31/12/2022, condicionada sua eficacia 4 publicagao no Diario Oficial do Estado do Maranhao — 
DOE/MA. 

12.2) O prazo previsto no item anterior podera ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos com vistas 

a obtengao de precos e condigdes mais vantajosas para este Grgdo, limitada a 60 (sessenta) meses, 
conforme disp6e o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/1993, desde que preenchidos os requisitos 

abaixo enumerados de forma simultanea e autorizado formalmente pela autoridade competente: 

a) Os materiais tenham sido entregues em étimo estado; 

b) A CONTRATADA nao tenha sofrido punicaéo de natureza pecuniaria por mais de 3 (trés) vezes, a cada 

periodo de vigéncia do Contrato Administrativo; 

c) O valor do Contrato permaneca economicamente vantajoso para a Administracao; e 

d) A CONTRATADA concorde com a prorrogagao. 

e) A nao prorrogagao do prazo de vigéncia contratual por conveniéncia da Administragao nao gerara a 
CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenizagao. 

13) SUBCONTRATAGAO, CESSAO OU TRANSFERENCIA DOS DIREITOS E OBRIGAGOES 
CONTRATUAIS 

f) A CONTRATADA nao podera subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como 

cedé-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisao e aplicagdo das sangdes 

administrativas cabiveis. 

14) SANCOES ADMINISTRATIVAS 

14.1) O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigagdes ora estabelecidas, sujeitara a 
CONTRATADA 4s sangées previstas na Lei Federal n° 10.520/2002, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 

Federal n° 8.666/1993. 

14.2) Aplicando-se o disposto no artigo 86, da Lei Federal n° 8.666/1993, o atraso injustificado na prestagao 
dos servicos sujeitara a CONTRATADA 4s seguintes multas de mora: 

a) Multa moratéria diaria de 0,06% (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total dos servicos 

prestados com atraso, até o limite de 10% (dez por cento); 

b) Multa moratoria didria de 0,06% (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total dos servicos 

prestados, até o limite de 10% (dez por cento). 

14.3) Diante da inexecugdo total ou parcial do Contrato, além das multas aludidas no item anterior, a 
Administragao podera, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes: 

a) Adverténcia; 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato; 

c) Suspens4o temporaria de participacdo em licitagao e impedimento de contratar com a Administragao, por 

prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitagao perante a propria autoridade 

que aplicou 2 penalidade. 
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    14.4) As sancGes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” poderdo ser aplicadas conjUfitamente com a prevista 

na alinea “b”. Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execugdo do certame, nao mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execugdo da contratagdo, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaragdo 
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficara impedida de licitar e 
contratar com SAAE —- Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6o, pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagao 

perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo da aplicagao das multas previstas 

neste item e das demais cominagées legais. 

14.5) Cabera a Fiscalizagao de Contrato propor a aplicagdo das penalidades previstas, mediante relatdrio 

circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposigao. 

14.6) Apés a aplicagao de qualquer penalidade sera feita comunicagéo escrita 4 CONTRATADA e 
publicagao no Diario Oficial do Estado do Maranhao — DOE/MA, constando o fundamento legal, 
excluidas os casos de aplicagao das penalidades de adverténcia e multa de mora. 

14.7) As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado da data da notificagao, 

em conta bancaria a ser informada pelo CONTRATANTE. 

14.8) Os valores das multas poderao ser descontados dos pagamentos devidos pela Administragao ou 
cobrados diretamente da CONTRATADA, amigavel ou judicialmente. 

15) PAGAMENTO 

15.1) Prazo de pagamento nao superior a 30 (trinta) dias consecutivos, contado a partir da data final do 

periodo de adimplemento de cada parcela, conforme dispde o artigo 40, alinea “a’, da Lei Federal n° 
8.666/1993, através de depdsito bancario, na conta corrente da CONTRATADA, por meio de ordem 
bancaria, mediante apresentagao de Nota fiscal/Fatura, em 02 (duas) vias, atestada pelo Setor de 

Fiscalizagao de Contrato, acompanhada da: 

a) Copia do Contrato; 

b) Cépia da Nota de Empenho; 

c) Certidac Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da Uniao; 

d) Certidac Negativa de Débitos Fiscais, junto a Fazenda Estadual; 

e) Certidao Negativa de Inscrigao de Débitos na Divida Ativa, junto a Fazenda Estadual; 

f) Certiddo Negativa de Débitos Fiscais, junto a Fazenda Municipal; 

g) Certidao Negativa de Inscricao de Débitos na Divida Ativa, junto a Fazenda Municipal; 

h) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; 

i) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 
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PLANILHA ORGCAMENTARIA 

  

  

  

  

ACIDO TRICLOROISOCIANURICO, EM TABLETES DE 200 

GRAMAS CONTENDO 90% DE TEOR DE CLORO ATIVO 

INCLUINDO COMODATO DE 40 CLORADORES COM 

      EMBALADO EM BALDES DE 10 KG NO MAXIMO   
1 5 KG 3.600 

CAPACIDACE MINIMA DE 3,0 KG E PRESSAO DE TRABALHO 

MAXIMA ADMISSIVEL DE 10 KG/CM?. 

DICLOROISOCIANURATO DE SODIO (ATIVO) GRANULADO, 
2 COM NO MINIMO 42% P/P, REGISTRADO NA ANVISA E KG 60     
  

 


