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NEPOMUCENO

. MG

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO 002/2021
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto epomuceno - MG. Abertura de processo licitatório
188/2021, Pregão Eletrônico_ 0212021; Registro de preços para o objeto: (PAC 09 a 11%) Policloreto de
alumínio líquido a granel, solicitado pelo Sistema de Água. Regime menor preço por item. A sessão será
realizada no dia 20/10/2021 as 09:30. A sessão será realizada na plataforma LICITA ET, devendo os
interessados se credenciar ao sistema PREGÃO ELETRÔ leO, através do site https://licitanet.com.br,
Maiores informações (35)3861-2066, e pelo e-mail compraselicitacao@saaenep.com.br
Nepomuceno
04/10/2021 - Pregoeiro. - Edivaldo José Dias. Registra-se e Publique-se
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO

Processo nO: 188/202 I
Modalidade:

Pregão 02/2021

Edital nO:06/2021
Forma: Eletrônica
Tipo: Menor Preço por Item.
Sistema de Registro de Preços
Objeto: PÓUCLORETO
1.

DE ALlI;\IINIO (PAC) 09 A 11% para tratamento de água,

DO OBJETO:

1.1 Seu objeto será o Registro de Preços para aquisição POLlCLORETO
DE ALUMINIO
(PAC) 09 A 11% para tratamento de água, na quantidade e descrição deste Termo, para
ser adquirido se houver necessidade, atendendo solicitação do departamento de água,
conforme as condições e especificações constantes no Termo de Referência e condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Preço Unitário
ITEM

UN

QTD.

DESCRiÇÃO

médio

01

Ton.

80

POllCLORETO
destinado

DE ALUMINIO-

ao tratamento

Deve ser uma solução

clara a ligeiramente

visíveis ou sedimentos.

Densidade:

AI203

~ 11,0% Basicidade

limite

máximo

utilizada

~ 4,4 mg/kg;
Parâmetros

Mercúrio

danosos

Deve ser isento de materiais

7,0 ~ BAS ~ 67,0% Turbidez

(conforme

dosagem

Arsênio

~ 4,4 mg/kg;

~ 0,4 mg/kg;

Selênio

impurezas:

ou prejudiciais

material

brumosa.

máxima

9,0% S

~ SO NTU.

do material

Bário ~ 311,1 mg/kg;

~ 4,4 mg/kg;

estranhos

de alumínio:

de 22S.0 mg/L a ser

Cádmio

~ 2,2 mg/kg;

Chumbo

Prata ~ 2,2 mg/kg.

de recebimento:

Temperatura

líquido

de impurezas

no tratamento):

características:

1,23 e 1,27 g/cm3 Teor de trióxido

entre

química:

R$ 2.300,00

PAC A GRANEL,

de água com as seguintes

não deve conter

substâncias

à saúde dos consumidores

policio reto de alumínio

líquido.

em quantidade

capaz de produzir

da água adequadamente

Apresentação:

forma

tratada

aquosa (líquida)

efeitos

com o

Embalagem:

a granel.

Deverão

ser apresentados

atendimento

aos requisitos

comprovadamente

juntamente

com a proposta

de saúde - LARS e relatório

monitorado

e no momento
de estudos

pelo INMETRO em BPL, conforme

inciso 111 do ar!. 13 e ao §Sº d art. 39 do ANEXO XX da Portaria
Ministério

da Saúde. Comprovante

em tratamento
conforme

de documento

humano.

atendimento

de Consolidação

aprovado

na DMU especificada,

pelo Ministério

Laudo de

pelo laboratório
a alínea b, do
OS/2017 do

de baixo risco a saúde - CBRS pelo uso do produto

de água para consumo

modelo

do fornecimento:

emitido

assinado

químico

pelo fornecedor,

da Saúde em 17/07/2013

para

atendimento

a alínea b, do inciso 111 do art. 13 e ao §5º do ar!. 39 do ANEXO XX da Portaria

Consolidação

OS/2017 do Ministério

químico

- FISPQ

da Saúde. Ficha de informações

de seg

de

o produto
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Tel (35) 3861-2066 - CNPJ 02 230.481í0001-57 - Site: \wM.saaenepcolTl.br

2

JUSTIFICATIVA

E FUNDAMENTAÇÃO

LEGAL

A aquisição dos produtos químicos se faz necessária para tratamento de água e cumprir dos trabalhos do
SAAE dentro do perímetro urbano do Município durante o ano de 2021/2022

Mais informações
Cônego

Menezes.

e Edital completo junto ao Serviço Autônomo
246,

com prasclici tacao(ilsaaclll'p.com.

Centro,

pelo

telefone

(35)3861-2066

br.

de 2021

EDIVAL
PREGOEIRO

de Água e Esgoto, à Praça
e

2161

e

