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CONTRATO Nº 004/2021 

 

PROCESSO N° 044 DE 28/01/2021. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021 - CONSÓRCIO CISABES 

Processo Licitatório nº 050/2020 

Pregão Eletrônico nº 06/2020 

 

TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO DE JOÃO NEIVA (ES) E A 

EMPRESA CALDAS PRODUTOS 

QUÍMICOS EIRELI – EPP. 

 

 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JOÃO NEIVA, com sede na 

Avenida Presidente Vargas, n° 343, Salas n° 103, 202 e 204, Centro, João Neiva - 

ES, inscrito no CNPJ n° 31.776.248/0001-72, neste ato representado pelo Diretor 

Geral, o Sr. CLAUDIO ROBERTO PEREIRA LISBOA, inscrito no CPF n° 

977.937.527-91, residente na Rua Jose Aurelio dos Santos, n°1.698 – Bairro Santa 

Luzia – João Neiva/ES, CEP 29.680-000, doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE e do outro lado a Empresa CALDAS PRODUTOS QUÍMICOS 

EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ sob n° 15.159.173/0001-24, com sede na Avenida 

João Venâncio de Freitas, n° 310, Bairro Santana de Caladas, Caldas/MG, CEP: 

37.785-000, aqui denominada CONTRATADA, neste ato representada pela 

proprietária Sr.ª ALINE DE CARVALHO ZANCO, portadora do CPF N° 066.667.856-

14, residente na Rua Barão do Campo Místico, n° 3, Apto A, Bairro Centro, 

Caldas/MG, CEP: 37.780-000, acordam e ajustam firmar o presente contrato, em 

conformidade com o Pregão Eletrônico nº 006/2020, e a legislação vigente, mediante 

as cláusulas e condições que reciprocamente se outorgam e se obrigam: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO  

 
1.1. Constitui objeto deste contrato o fornecimento de produtos químicos conforme 
abaixo: 

➢ FLUOSSILICATO DE SÓDIO 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL   
 
2.1. Pela aquisição constante na CLÁUSULA PRIMEIRA, o contratante pagará à 

contratada o valor total de R$ 24.002,00 (vinte e quatro mil e dois reais), sendo 
R$ 10,91 (dez reais e noventa e um centavos) o QUILO. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DO OBJETO DO CONTRATO  
 

3.1. A entrega do produto ocorrerá de forma única, após a solicitação feita pela 
Administração. 
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3.2. A verificação da entrega do material, com a emissão dos respectivos termos de 
recebimento provisório e definitivo ficará a cargo do responsável pelo setor 

Administrativo podendo haver a substituição desse agente a critério do órgão 
fiscalizador.  

 
3.2.1. A contratada será a única responsável pela qualidade do material fornecido.  
 

3.2.2. A entrega dos bens não significará a respectiva aceitação, a qual será efetivada 
após a devida fiscalização pelo contratante.  

 
3.2.3. Ocorrendo a entrega deficiente, a contratada será notificada pelo contratante 
para as correções cabíveis. 

 
3.2.4. O fornecimento deverá estar de acordo com as exigências do edital, e também 

do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante aos vícios de 
qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a 
que se destinam ou lhes diminuam o valor, conforme o art. 18 do referido diploma 

legal.  
 

3.3 O transporte dos produtos deverá obedecer à legislação vigente no que toca ao 
transporte de cargas perigosas, uma vez que correrá por conta do Licitante vencedor 

qualquer responsabilidade civil no caso de acidentes. Para a descarga dos produtos 
químicos no almoxarifado ou local indicado pelos consorciados, os responsáveis pelo 
descarregamento deverão estar portados de EPI’s (equipamentos de proteção 

individual) para a realização da atividade.  
 

Deverão ser fornecidos junto com a entrega dos produtos químicos:  
 
a) Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ); 

 
b) Certificado de qualidade ou laudo do fabricante que ateste as características físico 

químicas das matérias-primas;  
 
c) Certificado de qualidade do fabricante ou ficha de especificação Técnica que ateste 

as características físico-químicas do produto;  
 

d) Ficha de emergência conforme NBR 7.503/08 ou 7.503/05;  
 
e) Laudos de atendimento aos requisitos de saúde – LARS, em papel timbrado do 

laboratório, conforme modelo de Documento Aprovado pelo Ministério da Saúde em 
17/07/2013 para atendimento a alínea b, do inciso III, do artigo 13 e ao § 5°, do 

artigo 39 da Portaria 2614/2011, disponível no site http://www.abes-
dn.org.br/ctqpq/.  
 

f) Informação da Dosagem Máxima de Uso (DMU) do produto químico. A DMU 
informada deve ser igual ou maior que a Dosagem Máxima de Uso de interesse 

(DMU). (Atendimento aos requisitos especificados na NBR 15.784).  
g) Relatório de Estudos realizados, contendo todos os analíticos químicos específicos 
pertinentes que estão relacionados nas Tabelas 1 a 4, bem como outros dependentes 

da formulação do produto, do processo de fabricação e das matérias-primas 
empregadas, conforme estabelecido na NBR 15.784, em especial no item 5.7(5.8 na 
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NBR revisada). O relatório deverá ainda conter o cálculo da CIPA e as conclusões 
referentes à aprovação do produto, de acordo com o que preconiza esta Norma e 
conforme conteúdo mínimo definido na NIT – DICLA – 035. O prazo de validade 

desses estudos será de no máximo 02(dois) anos. Nota1: O produto químico será 
aprovado quando a Concentração de Impureza Padronizada na Água para Consumo 

Humano (CIPA) for menor ou igual à Concentração de Impureza Permissível por 
Produto (CIPP), ou seja, CIPA ≤ CIPP para cada uma das impurezas analisadas.  
 

h) Comprovação de Baixo Risco a Saúde pelo uso do produto químico no tratamento 
de água para consumo humano – CBRS (Anexo II): elaborado para atender ao 

disposto no Art. 39, parágrafo 5° da Portaria de Potabilidade. O CBRS deve ser 
assinado pelo Responsável Técnico da Empresa Fornecedora do Produto Químico e 
tem como objetivo comprovar que o produto químico utilizado não oferece riscos à 

saúde humana. O CBRS deve ser elaborado para cada produto químico utilizado no 
tratamento da água. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO  
 

4.1 O pagamento será feito da seguinte forma: será feito até o 15º (décimo quinto) 
dia após o recebimento e aceite dos produtos, sendo que poderá ser expedida a nota 

fiscal mesmo que o contratante não tenho emitido os termos de recebimento 
provisórios ou definitivos da entrega.  

4.2. Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para 
pagamento será de cinco dias a partir da sua reapresentação.  
 

4.3. O pagamento onerará o orçamento do SAAE na seguinte dotação orçamentária:  
 

Órgão: 031 - Unidade: 101 - Programa de trabalho: 1751200462.151 
Elemento de Despesa: 33903000000- Fonte: 10010000000 - Ficha: 42 

 

4.4. Vigorará, o presente contrato, até o dia 31 de Dezembro de 2021. 

CLÁUSULA QUINTA DOS REAJUSTES  
 

5.1 Os valores estabelecidos neste contrato são fixos e irreajustáveis, com exceção 
da superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências 
incalculadas, capazes de retardar ou impedir a execução do ajuste, ou ainda de casos 

de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, com a configuração de álea 
econômica extraordinária e extracontratual, hipóteses nas quais será mantido o 

equilíbrio econômico-financeiro inicial contratado.  
 
§1°Com o intuito de garantir a plena preservação do equilíbrio econômico-financeiro 

do contrato, assim definido como a relação existente entre o conjunto dos encargos 
impostos à empresa com preços registrados ou contratada pela Administração e a 

remuneração correspondente recebida pelo objeto licitado, fica assegurada a 
recomposição, reajuste e atualização monetária dos preços constantes na Ata de 
Registro de Preços ou no contrato.  

 
§2° Para efeitos de concessão de recomposição, reajuste e atualização monetária à 

empresa com preços registrados ou contratada pela Administração, fica definido que 

mailto:licitacao@saaejn.com.br


 

 

4 

Avenida Presidente Vargas, 343 – Centro – João Neiva (ES) – CEP: 29.680-000. 
Tel. (27)3258-1909 / 3319 
CNPJ: 31.776.248/0001-72 

Email: licitacao@saaejn.com.br  
 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO _ JOÃO NEIVA (ES) 
AUTARQUIA MUNICIPAL 
LEI DE CRIAÇÃO N°. 1.388 de 01/08/1988 

será preservado o equilíbrio econômico-financeiro estabelecido no instante em que a 
proposta foi formulada, em caráter final, pela empresa.  
 

§3° Fica definido que haverá ensejo à aplicação de recomposição, atualização 
monetária, reajuste e garantia do equilíbrio econômico-financeiro diante da 

superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculadas, 
capazes de retardar ou impedir a execução do ajuste, ou ainda de casos de força 
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, com a configuração de álea econômica 

extraordinária e extracontratual.  
 

§4° Será deferida a aplicação de recomposição, atualização monetária e reajuste dos 
preços registrados ou contratados sempre que for verificado e devidamente 
comprovado pela empresa o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro.  

 
§5° A solicitação da empresa deverá estar devidamente fundamentada e comprovar, 

de forma incontestável e irrefutável, que houve o rompimento do equilíbrio 
econômico financeiro, salientando-se que a Administração poderá recusar o pleito 
formulado mediante a ausência dos pressupostos necessários para o deferimento, 

dentre eles:  
 

I – ausência de elevação dos encargos da empresa;  
II – ocorrência do evento causador do desequilíbrio antes da formulação da proposta;  

III – ausência de vínculo de causalidade entre o evento ensejador do desequilíbrio e 
a majoração dos encargos da empresa com preços registrados ou contratados; o 
contratado;  

IV – culpa exclusiva da empresa com preços registrados ou contratados pela 
majoração dos encargos, incluindo-se a previsibilidade da ocorrência dos eventos 

ensejadores.  
 
§6° Fica expressamente previsto que, da mesma forma, poderá haver a redução do 

valor registrado e/ou contratado caso a Administração verifique a oscilação, para 

baixo, dos preços de mercado. 

CLÁUSULA SEXTA DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES  
 

6.1 São obrigações:  
 

6.2. POR PARTE DA CONTRATADA:  
 
6.2.1. A Contratada será a única responsável pela qualidade dos objetos fornecidos. 

Os produtos a serem entregues deverão estar de acordo com as exigências do edital, 
bem como do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante aos vícios 

de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao uso a que 
se destinam ou lhes diminuam o valor, conforme o artigo 18 do referido diploma 

legal. 

6.2.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação.  
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6.2.3. Fornecer os EPI’s para a manobra de descarregamento dos produtos químicos, 
e os mesmos devem ser definidos de acordo com a especificação de segurança de 
cada produto.  

 
6.3.  POR PARTE DO CONTRATANTE:  

 
6.3.1. Promover o pagamento dos valores estabelecidos neste contrato.  
 

6.3.2. Fiscalizar a manobra de descarregamento no quesito segurança, podendo 
questionar e paralisar o serviço de entrega. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA DA FISCALIZAÇÃO  
 

7.1 A fiscalização contratual será exercida pelo contratante por meio do setor de 
compras, o qual poderá, junto ao representante legal da contratada, solicitar a 

correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se 
não forem sanadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, darão início a 
procedimento formal de rescisão unilateral e aplicação de penalidades contratuais.  

 
PARÁGRAFO ÚNICO. As solicitações, reclamações, exigências, observações e 

ocorrências relacionadas com a execução do objeto deste contrato serão registradas 
pelo contratante. 

 
CLÁUSULA OITAVA DA RESCISÃO CONTRATUAL  
 

8.1 Constituem motivo para a rescisão contratual:  
 

8.1.1. De forma unilateral:  
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;  
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;  

c) A lentidão do seu cumprimento, levando o contratante a comprovar a 
impossibilidade da conclusão do fornecimento nos prazos estipulados;  

d) O atraso injustificado no fornecimento;  
e) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao 
contratante;  

f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação; 
g) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;  

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §1o do 
art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93;  

i) A decretação de falência;  
j) A dissolução da sociedade;  
k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da contratada 

que prejudique a execução do contrato;  
l) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas 

e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o 
contrato;  

m) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do contrato; 
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8.2. De forma amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo 
da licitação, desde que haja conveniência para a Administração.  
 

8.3. Constituem ainda motivos para a rescisão contratual:  
 

1) A supressão do fornecimento, por parte do contratante, acarretando modificação 
do valor inicial do contrato além do limite permitido no §1o do art. 65 da Lei Federal 
n° 8.666/93;  

 
2) A suspensão de sua execução, por ordem escrita do contratante, por prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 

indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
mobilizações e outras previstas, assegurado à contratada, nesses casos, o direito de 

optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação;  
 

3) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo contratante 
decorrentes de serviços, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em 

caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 
assegurado à contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas 

obrigações até que seja normalizada a situação; 

4) a não liberação, por parte do contratante, de local ou condições técnicas para o 

adequado fornecimento, nos prazos contratuais;  
 
5) descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93, 

sem prejuízo das sanções penais cabíveis.  
 

§2° Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  
§3° A contratada reconhece os direitos do contratante, em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n° 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA DAS PENALIDADES  
 
9.1 A falta de entrega de qualquer um dos produtos solicitados, no prazo e condições 

determinados, acarretará a aplicação das seguintes penalidades e procedimentos, 
exclusivamente por parte do SAAE:  

 
a) Falta de entrega de qualquer quantidade de qualquer produto solicitado: aplicação 
de primeira advertência automática à empresa, a qual será publicada no órgão de 

imprensa oficial do Município, sem prejuízo da obrigação de entrega;  
 

b) Persistência na falta de entrega de qualquer quantidade de qualquer produto 
licitado, após a aplicação da primeira advertência: rescisão unilateral do contrato 
administrativo, aplicação de multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor 

total dos produtos constantes na solicitação que não foi atendida e aplicação da 
declaração de inidoneidade; salienta-se que o não pagamento da multa sujeitará a 

inscrição em Dívida Ativa e envio para protesto.  
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PARÁGRAFO ÚNICO: Salienta-se que a empresa que tiver sido advertida em 
qualquer momento da execução contratual ficará submetida à aplicação da rescisão 
unilateral do contrato caso deixe de entregar qualquer quantidade de qualquer 

produto solicitado em qualquer outro momento da execução contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA – HORÁRIO E LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

10.1. Os produtos serão entregues na ETAS Estações de Tratamento de Água 

localizado no Bairro de Fátima, Rua Devens Guasti, s/n, no horário de expediente 
(07h e 30 min. Às 16h), de segundas as sextas-feiras.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO   
 

11.1. A fiscalização da execução dos serviços será feita pela contratante por um 
servidor indicado através de Portaria de forma a fazer cumprir, todas as condições 

estabelecidas neste Termo de Referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO  

 
12.1. Fica eleito o foro da Comarca de João Neiva/ES, para dirimir quaisquer dúvidas 

e/ou procedimento relacionados com o cumprimento deste contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA PUBLICAÇÃO  

 
13.1. Fica definido que será dada publicidade do presente contrato no órgão oficial 

do Município, em cumprimento ao disposto no artigo 61, §1º da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS    
 

14.1. Fazem parte integrantes deste contrato, independente de transcrição, as 
condições estabelecidas na licitação respectiva e as normas contidas na Lei Federal 
nº 8.666/93, a qual será aplicada aos casos omissos.  

 
E, por estarem justos e de comum acordo, assinam o presente Contrato em 03 (três) 

vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para que produza os 
efeitos legais. 

 

João Neiva, 11 de fevereiro de 2021. 

 

SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE JN 
CONTRATANTE 

 

 
 

CALDAS PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI – EPP  
CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS:  
01) __________________________ 02) _______________________  
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ANEXO ÚNICO 

 

 

LOTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO UN. QUANT. MARCA 
VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

04 

FLUOSSILICATO DE SÓDIO – 

Fórmula química Na2SIF6, 

embalagem de 25 Kg. Fórmula - 

Na2SiF6  

Composição do Produto:  

Pureza mínima........................98% 

Teor do flúor mínimo............59,4% 

Umidade máxima ..................0,5% 

Insolúveis máximo................ 0,5% 

Características físicas:  

Aspecto: pó branco brilhante 

cristalino Granuladometria 

passante:  

Malha 325……….....25% máximo 

Malha 80 – 100% 

Embalagem de 25 Kg. 

Kg 2.200 Quirios 
R$ 

10,91 

R$ 

24.002,00 

VALOR TOTAL 
R$ 

24.002,00 
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