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RESULTADO PREGÃO ELETRONICO 02/2021
DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
AQUISIÇÃO EVENTUAL DE PAC (POLICLORETO DE ALUMINIO)
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 188/2021
PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2021
Ata de Registro de Preços de POLICLORETO DE
ALUMINIO a serem adquiridos quando necessário,
que entre si celebram o SAAE - SERVIÇO
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NEPOMUCENO
e CALDAS QUIMICA E COMERCIO LTDA EPP
O SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE NEPOMUCENO MG, Autarquia
Municipal criada pela Lei n.º 013/97, de 14/03/97 com sede na Praça Cônego Menezes, 246, Centro,
inscrito no CGC(MF) sob o n.º 02.230.481/0001-57, representado neste ato por seu diretor Elton
Santos Lima Barrios, portador do CPF nº 061.433.066-13 , de um lado, doravante chamado
simplesmente AUTARQUIA e a empresa CALDAS QUIMICA E COMERCIO LTDA EPP, estabelecida no

Distrito Santana de caldas, s/nº, Caldas Estado de minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF 01.591.897/0001-38,
representada por Neusa Clea de Carvalho Zanco, portadora do CPF n.º 120.633.628-58, e CI n.º RG14.646.2993 SSP-SP, brasileira, casada e empresaria, residente e domiciliada na cidade de Caldas, MG à Chácara Paturi
s/n, km 20 – BR 459 Bairro Santana de Caldas, neste ato denominada simplesmente DETENTORA DA ATA,

estabelecem entre si fulcrados na lei Federal 8.666/93 e suas alterações, conforme Processo
Licitatório nº 188/2021, na modalidade “Pregão Eletrônico nº 002/2021”, celebram o presente
Registro de Preço de PAC Policloreto de Alumínio, para aquisição quando necessário, que regerse-á segundo as cláusulas seguintes:
CLÁUSULA I – DO OBJETO
1.1 Através da presente Ata, fica(m) registrado o(s) preço(s) para eventual aquisição parcelada de
Aquisição POLICLORETO DE ALUMINIO (PAC) 09 A 11% para tratamento de água. em atendimento à
solicitação do Serviço de Manutenção do sistema de Água, conforme segue:
L

Descrição dos produtos

QTD

Unid.

Marca/
Procedência

TON

GUAÇU
FLOC

ESTIMADA

01

POLICLORETO DE ALUMINIO- PAC A GRANEL,

destinado ao tratamento de água com as
seguintes características:
Deve ser uma solução clara a ligeiramente brumosa. Deve ser
isento de materiais estranhos visíveis ou sedimentos. Densidade:
entre 1,23 e 1,27 g/cm³ Teor de trióxido de alumínio: 9,0% ≤ Al2O3
≤ 11,0% Basicidade química: 7,0 ≤ BAS ≤ 67,0% Turbidez ≤ 50
NTU.
Limite máximo de impurezas (conforme dosagem máxima
material de 225,0 mg/L a ser utilizada no tratamento): Arsênio ≤
mg/kg; Bário ≤ 311,1 mg/kg; Cádmio ≤ 2,2 mg/kg; Chumbo ≤
mg/kg; Mercúrio ≤ 0,4 mg/kg; Selênio ≤ 4,4 mg/kg; Prata ≤
mg/kg.

do
4,4
4,4
2,2

Parâmetros de recebimento:
Temperatura impurezas: não deve conter substâncias em
quantidade capaz de produzir efeitos danosos ou prejudiciais à
saúde dos consumidores da água adequadamente tratada com o
material policloreto de alumínio líquido. Apresentação: forma

80

Preço
unitário
registrado
1395,00
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aquosa (líquida) Embalagem: líquido a granel.
Deverão ser apresentados juntamente com a proposta e no momento do
fornecimento: Laudo de atendimento aos requisitos de saúde – LARS e
relatório de estudos emitido pelo laboratório comprovadamente
monitorado pelo INMETRO em BPL, conforme atendimento a alínea b, do
inciso III do art. 13 e ao §5º d art. 39 do ANEXO XX da Portaria de
Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. Comprovante de baixo
risco a saúde – CBRS pelo uso do produto químico em tratamento de água
para consumo humano, na DMU especificada, assinado pelo fornecedor,
conforme modelo de documento aprovado pelo Ministério da Saúde em
17/07/2013 para atendimento a alínea b, do inciso III do art. 13 e ao §5º do
art. 39 do ANEXO XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério
da Saúde. Ficha de informações de segurança do produto químico – FISPQ

VALOR TOTAL

111.600,00

CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 A presente “Ata de Registro de Preços”, tem validade de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de assinatura, podendo ser prorrogado nos casos previstos em Lei.
2.2 Nos termos do Art. 15, § 4º da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8883/94, durante o
prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E
ESGOTO DE NEPOMUCENO não será obrigado a adquirir exclusivamente por seu intermédio, os
produtos descritos na Cláusula Primeira desta Ata de Registro de Preços, podendo utilizar, para tanto,
outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie à empresa detentora.
2.3 Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e
condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº. 02/2021, que a precedeu e integra o
presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento
das partes.

