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“É preciso haver cientistas e técnicos 

que estudem as questões da água e que depois 

informem as pessoas para que procedam bem”. 

(Carta Europeia da Água proclamada pelo 

Conselho da Europa em Maio de 1968) 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

A disponibilidade de água potável, própria para o consumo humano, é um dos desafios já 
proeminentes à sociedade contemporânea. Nesse contexto, surgiram algumas técnicas para 
aplicação do reuso da água a partir de águas residuária, cujo uso da água para reuso deve ser 
feito de acordo com os padrões físico-químicos e microbiológicos da água estabelecidos pela 
Resolução n. 357 de 2005 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. O estado de São 
Paulo, por exemplo, passa por uma crise hídrica, determinada por fatores climáticos e má 
gestão dos recursos hídricos, onde propostas de intervenções têm o potencial para amenizar a 
escassez de água em algumas regiões. Assim, o presente estudo objetiva fazer um 
planejamento a fim de implementar um sistema de desinfecção da fase líquida do efluente da 
Estação de Tratamento de Esgoto Sorocaba 1 do município de Sorocaba, São Paulo, 
articulando a gestão dos recursos hídricos das Bacias Hidrográficas rio Sorocaba e Médio 
Tietê. Para isso, I- identificou-se o problema resultante do não tratamento de desinfecção do 
efluente, o qual é destinado ao rio Sorocaba e pode gerar poluição no referido corpo hídrico; 
II- realizou-se o levantamento de referencial teórico sobre o reuso da água em Estações de 
Tratamento de Esgoto e, finalmente, III- realizou-se o levantamento dos recursos materiais e 
humanos necessários para a implantação do projeto. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Sorocaba deve ajudar na implementação do projeto ao fornecer mão-de-obra qualificada 
para implantação, controle e monitoramento do sistema de desinfecção na Estação de 
Tratamento de Esgoto Sorocaba 1, de maneira que a autarquia ou alguma agência de fomento 
deve investir apenas R$ 3.591,96 para aquisição de material. Além disso, a Estação de 
Tratamento de Esgoto 1 de Sorocaba, utilizando água de reuso da própria unidade, poupa o 
consumo de água potável: serão 13.543,25 litros de água de reuso por mês. A proposta é que a 
água de reuso seja inicialmente usada nos laboratórios físico-químico e bacteriológico da 
Estação de Tratamento de Esgoto Sorocaba 1, sendo que o sistema poderá ser ampliado, 
futuramente, atendendo às necessidades de outras atividades internas, por exemplo, lavagem 
de pisos e descargas dos vasos sanitários. Finalmente, a implantação do projeto é plausível de 
ser executada, na medida em que é economicamente viável, conta com o apoio da autarquia e 
já tem o Termo de Referência elaborado no presente trabalho baseado no Edital Pregão 
Eletrônico n.º 01/2018 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. No entanto, a efetividade do 
projeto proposto depende do interesse e empenho das partes envolvidas, que devem iniciar a 
execução do projeto em 02 de julho de 2018, e controlar e monitorar o projeto em 03 de 
setembro de 2018, como previsto no cronograma desenvolvido. 

 
Palavras-chave: Água de reuso. Águas residuárias. Gestão hídrica. Bacia Hidrográfica. 
Tratamento de Esgoto.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

 
One of the already prominent challenges in contemporary society is the availability of 
drinking water suitable for human consumption. In this context, some techniques have 
emerged for the application of water reuse from wastewater which must be done according to 
the physical-chemical and microbiological standards of water established by Resolution no. 
357 of 2005 of the National Council of Water resources. For example, the state of São 
Paulo/BR goes through a water crisis determined by climatic factors and poor management of 
water resources. Proposals for interventions have the potential to alleviate water scarcity in 
those regions. The present study aims to implement a disinfection system for the liquid phase 
of the effluent from the Sewage Treatment Plant Sorocaba 1 in the city of Sorocaba, São 
Paulo, articulating the management of the water resources of the Sorocaba River Basin and 
Middle Tietê. For this, I- identified the problem resulting from the non-disinfection treatment 
of the effluent, which goes to the Sorocaba river and can generate pollution in this water 
body; II- the survey of theoretical reference on the reuse of water in Sewage Treatment 
Stations, and finally III- the survey of the material and human resources necessary for the 
implementation of the project was carried out. The Sorocaba Autonomous Water and Sewage 
Service should assist in the project by providing skilled labor for the implantation, control and 
monitoring of the disinfection system at the Sorocaba Sewage Treatment Plant 1, so that the 
municipality or some development agency should invest only R$ 3,591.96 for material 
acquisition. Sorocaba Sewage Treatment Plant 1, using the unit's own reuse water, saves 
consumption of potable water: 13,543.25 liters of reuse water per month. The proposal is that 
reuse water should initially be used in the physico-chemical and bacteriological laboratories 
of Sorocaba Sewage Treatment Plant 1. The system may be expanded in the future taking into 
account the needs of other internal activities, such as washing of floors and discharges of 
toilets. Finally, the implementation of the project is plausible to be executed: it is 
economically feasible, has the support of the municipality and already has the Term of 
Reference elaborated in the present work based on the Call Notice Eletronic no. 01/2018 of 
the Sorocaba Autonomous Water and Sewage Service. In so far as the effectiveness of the 
proposed project depends on the interest and commitment of the parties involved (who must 
begin the project execution on July 2, 2018) and monitor and control the project on September 
3, 2018, as provided in the timeline developed. 

 
Keywords: Water reuse. Wastewaster. Water management. Watershed. Sewage treatment.. 
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1-INTRODUÇÃO 

 

A água ocupa aproximadamente 70% da superfície da Terra e é a principal 

responsável pela existência da vida no nosso planeta (CASTRO, 2012). Por isso, ainda 

segundo Castro (2012), a água é tida como um composto primordial para várias atividades 

antrópicas, como a agricultura, consumo humano, dessedentação animal e diversos processos. 

Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA, 2010), 97,5% de toda água existente no 

planeta é salgada, enquanto apenas 2,5% é doce. Ainda, segundo essa agência, “da parcela de 

água doce, 68,9% encontram-se nas geleiras, calotas polares ou em regiões montanhosas; 

29,9% em águas subterrâneas; 0,99% compõe a umidade do solo e dos pântanos e apenas 

0,3% constitui a porção superficial de água doce presente em rios e lagos”. 

Iwaki (2015, p.1), afirma que “há mais de dois mil anos, na época dos romanos, a 

política de importar água de bacias cada vez mais distantes para atender ao crescimento da 

demanda deu origem aos notáveis aquedutos”, bem como favoreceu a modernização e 

expansão dos sistemas de abastecimento públicos. Ainda, segundo Iwaki (2015, p.1), “a 

prática ainda existe, resolvendo, precariamente, o problema de abastecimento de água de uma 

região, em prejuízo daquela que a fornece”.  

De acordo com dados do Relatório Mundial das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento dos Recursos Hídricos, a população mundial total cresceu de 5,4 bilhões 

para 7,2 bilhões durante o período de 1991 a 2014. A estimativa é que cresça mais 33% no 

período entre 2011 e 2050, aumentando de 7,2 bilhões para 9,3 bilhões de pessoas, enquanto 

que a demanda por alimento aumentará 60% (UNESCO, 2016). Em outras palavras, a 

demanda por recursos hídricos crescerá, ampliando a pressão sobre os mananciais e 

comprometendo o desenvolvimento econômico mundial. Pois, ainda segundo o Relatório, o 

aumento das pressões para atender à crescente demanda de alimentos, combinado com a 

mudança climática, irá exacerbar os desafios relacionados à degradação do uso do solo, ao 

desenvolvimento industrial e ao crescimento das cidades (UNESCO, 2016). Esse fato tem 

potencial considerável para deteriorar os recursos hídricos e, consequentemente, reduzir a 

disponibilidade para consumo humano no futuro, o que exige que o uso da água seja feito de 

forma planejada, fomentando discussões sobre o uso das águas residuárias.  

Segundo Iwaki (2015, p.1), “as soluções mais modernas em termos de gestão de 

recursos hídricos consistem em tratar e reusar esgotos já disponíveis nas próprias áreas 

urbanas para complementar o abastecimento público”. Para isso, existem dois métodos a 

serem destacados: I- reuso direto, onde a água obtida é proveniente do tratamento do próprio 
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efluente que seria despejado no meio ambiente, e II- reuso indireto, que capta a água em um 

manancial contaminado à jusante dos pontos de lançamento dos efluentes (BONFIGLIOLI, 

2011). A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) já adotou a 

classificação do reuso de água feita por Westerhoff (1984). Essa classificação divide o reuso 

da água em duas categorias: potável e não potável, sendo amplamente divulgada pela ABES 

na seção São Paulo, da série “Cadernos de Engenharia Sanitária e Ambiental” em 1992. Dessa 

forma, é importante ressaltar que o reuso de água é, de acordo com a ANA (2010, apud 

ZARED FILHO et al., 2007), “parte de uma atividade mais abrangente que é o uso racional 

ou eficiente da água, que compreende também o controle de perdas e desperdícios, e a 

minimização da produção de efluentes e do consumo de água”. 

Assim, “o reuso de efluentes é uma das mais importantes práticas de conservação da 

água e, por isso, tem crescido significativamente nos últimos anos no Brasil, em virtude da 

baixa disponibilidade hídrica característica de algumas regiões” (RIBEIRO, 2012, p.3). Pode-

se observar essa preocupação com o uso da água na região do município de Sorocaba, São 

Paulo, visto que esse estado, atualmente, está vivenciando uma crise hídrica significativa 

(MARENGO, 2015). Nesse sentido, é válido ressaltar que essa crise não é apenas fruto das 

mudanças climáticas, mas também é resultado da falta de investimento dos governos estaduais 

e municipais na melhoria dos sistemas de captação, adução e tratamento de água, bem como, 

em programas de consumo consciente. No mais, deve ainda ser ressaltado que a bacia do rio 

Sorocaba Médio Tietê tem alguns dos seus cursos d’água impróprios para consumo humano, 

devido ao recebimento de cargas poluidoras provenientes da grande São Paulo.  

Levando em consideração o exposto acima, a presente pesquisa visa nortear 

alternativas para um melhor aproveitamento dos recursos hídricos, que liberem as fontes de 

boa qualidade para atender o abastecimento público e os outros usos prioritários, atentando-se 

a melhorias nos sistemas de captação, adução e tratamento de água com procedimentos de 

menor custo.  

Destarte, o objetivo geral deste trabalho é contribuir para a articulação da gestão dos 

recursos hídricos das Bacias Hidrográficas rio Sorocaba e Médio Tietê (CBH-SMT), através 

de um projeto de implantação do sistema de desinfecção da fase líquida do efluente da ETE 

S1 do município de Sorocaba. Para tanto, é necessário cumprir os seguintes objetivos 

específicos: I- Analisar as possibilidades de aproveitamento da fase líquida do efluente gerado 

no processo de tratamento da ETE Sorocaba 1 – S1, e II- Desenvolver um Projeto de 

Intervenção na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Sorocaba 1 – S1. 
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Finalmente, para atender aos objetivos, o projeto de implantação do sistema de 

desinfecção da fase líquida do efluente da ETE S1 da cidade de Sorocaba será composto de 

cinco etapas. Onde: 

•  Etapa 1 – Referencial teórico: levantamento de literatura sobre reuso de água e sua 

possibilidade de utilização; 

•  Etapa 2 – Documentação: Definição do local e dos materiais para construção do galpão 

de abrigo do sistema, bem como, dos equipamentos necessários para implantação do 

sistema de desinfecção da fase líquida do efluente da ETE S1; Levantamento dos 

órgãos e agências de fomentos para captação dos recursos financeiros; Elaboração de 

três orçamentos com empresas do ramo. 

•  Etapa 3 – Execução: Construção do galpão e montagem dos equipamentos do sistema 

de desinfecção. 

•  Etapa 4 – Operação: Funcionamento do sistema de desinfecção e rede de distribuição da 

água de reuso. 

•  Etapa 5 – Monitoramento e controle: Definição dos parâmetros, coletas e análises das 

amostras do efluente tratado. 

 

2- REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A água na natureza 

 

A água ocupa aproximadamente 70% da superfície da Terra e é a principal 

responsável pela existência da vida no nosso planeta (CASTRO, 2012). Por isso, o autor 

afirma ainda que a água é tida como um elemento primordial para várias atividades 

antrópicas, como a agricultura, consumo humano, dessedentação animal e diversos processos. 

Segundo a ANA (2010, p.4), de toda água existente no planeta, 97,5% é salgada e 

apenas 2,5% é doce. Ainda, segundo essa agência: 

 
Da parcela de água doce, 68,9% encontram-se nas geleiras, calotas polares ou em 
regiões montanhosas; 29,9% em águas subterrâneas; 0,99% compõe a umidade do 
solo e dos pântanos e apenas 0,3% constitui a porção superficial de água doce 
presente em rios e lagos (ANA, 2010, p.4).  
 

Conforme pode ser observado na figura 1, abaixo: 
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Figura 1- Distribuição hídrica do planeta 

 
                        Fonte: Produção do autor a partir de dados da ANA, 2010. 
 

Deve ser ressaltado que a distribuição da água doce no planeta não é uniforme 

(BRASIL, 2005). Segundo o Programa Hidrológico Internacional da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), “na América do Sul encontra-se 

26% do total de água doce disponível no planeta e abriga apenas 6% da população mundial, 

enquanto o continente asiático possui 36% do total de água e abriga 60% da população 

mundial” (BRASIL, 2005). 

 

2.2 Consumo de água no mundo e no Brasil 
 

Segundo a ANA (2013), no mundo, a irrigação responde por 73% do consumo de 

água, a indústria por 21% e o consumo doméstico por apenas 6%. O consumo de água no 

Brasil está representado na figura 2. 
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Figura 2- Uso da água no Brasil 

 
 

        Fonte: Produção do autor a partir de dados da ANA, 2010. 
 
Como pode ser observado na figura 2, o maior consumo de água doce no Brasil 

concentra-se na irrigação, acompanhando a estatística mundial e é resultado de perdas dos 

sistemas. Estima-se que “cerca de metade da água utilizada em projetos de irrigação de maior 

porte é perdida na condução, distribuição e aplicação nas parcelas” (ANA, 2010, p.8). Ainda, 

segundo a ANA (2010, p. 8), “os sistemas mais simples, como os das fazendas, não estão 

livres das perdas. Porém, as perdas significativas normalmente ocorrem nas parcelas e ficam 

em patamar bem menor que o anteriormente citado”. 

 

2.3 Uso da água da bacia hidrográfica do rio Sorocaba 

 

 Segundo o Plano Regional Integrado de Saneamento Básico para a UGRHI (Unidades 

Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos) 10, na região das Bacias 

Hidrográficas do Rio Sorocaba e Médio Tietê a “população é atendida preferencialmente por 

mananciais superficiais (18 municípios; que corresponde a 52,9% dos municípios que 

compõem a bacia), porém, estes sistemas representam apenas 16% do volume consumido” 

(SÃO PAULO, 2011). Já os sistemas mistos estão presentes em sete municípios (20,6%), mas 

respondem por 54,7% do volume consumido” (SÃO PAULO, 2011). 

O relatório também apontou que os sistemas de abastecimento que exclusivamente 

captam águas subterrâneas, estão presentes em sete municípios (20,6%) e respondem por 

43,7% do volume total consumido na UGRHI 10 (que é de 13.314.113,0 m3/mês) (SÃO 

PAULO, 2011). Também foi constatada a existência de 71 poços de abastecimento público na 
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Bacia que se encontram em operação, dentre os quais 51 estão outorgados pelo Departamento 

de Águas e Energia Elétrica (DAEE) (SÃO PAULO, 2011). 

 

2.4 Água Residuária 
 

A Resolução nº 54/2005 do CNRH (Conselho Nacional de Recursos Hídricos) define 

as águas residuárias como os esgotos, a água descartada, os efluentes líquidos de edificações, 

indústrias, agroindústrias e agropecuária, tratados ou não (BRASIL, 2005). Ou seja, o descarte 

de qualquer água resultante de um processo ocorrido pelas atividades humanas. Segundo a 

ANA (2010, p.10), as águas residuárias transportam um grau variado de quantidade de 

poluentes e, se lançadas nos cursos d’água, podem prejudicar a qualidade das águas. Ainda, 

segundo a ANA (2010, p.10), esse descarte pode comprometer não só a biota, mas também a 

potencialidade de utilização das águas superficiais e subterrâneas. 

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) destaca que as águas 

residuárias podem ter diferentes origens (ANA, 2010, p.10). Destacando as águas residuárias 

domésticas provenientes de banho, cozinhas, lavagens, etc; as águas residuárias industriais 

provenientes de processos diversos das indústrias, águas de infiltração resultante de infiltração 

nos coletores de água existentes nos terrenos; águas urbanas resultantes de chuvas, lavagem 

de pavimentos, regas (ANA, 2010).  

 

2.5 Reuso de água 
 

Para Iwaki (2015, p.1), “a prática de reuso para fins não potáveis já é reconhecida em 

diversos países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento”. Ainda, de acordo com o autor, 

atualmente, é nítido um avanço da prática do reuso por meio das redes de distribuição já 

existentes como forma de eliminar os custos operacionais de construção e manutenção de 

redes paralelas. 

A Resolução nº 54 de 28 de novembro de 2005 do CNRH define o reuso de água como 

uma prática de racionalização e conservação dos recursos hídricos, conforme princípios 

estabelecidos na Agenda 21 (CUNHA, 2012, p.5).  

Segundo Cunha (2012, p.5), “o reuso pode ser definido como uso de águas residuárias 

ou água de qualidade inferior tratada ou não”. Para a autora, o processo de tratamento adotado 

deverá considerar a finalidade do uso dessa água. O que pode encarecer e inviabilizar seu 
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emprego em determinadas atividades. Porém, para Hespanhol (2002), o reuso da água é uma 

promissora solução para atividades que tolerem águas de qualidade inferior. 

O artigo 2º da Resolução nº 54 de 28 de novembro de 2005 do CNRH possui as 

seguintes definições: 

 
I - água residuária: esgoto, água descartada, efluentes líquidos de edificações, 
indústrias, agroindústrias e agropecuária, tratadas ou não; II - reuso de água: 
utilização de água residuária; III - água de reuso: água residuária, que se encontra 
dentro dos padrões exigidos para sua utilização nas modalidades pretendidas; IV - 
reuso direto de água: uso planejado de água de reuso conduzido ao local de 
utilização, sem lançamento ou diluição prévia em corpos hídrica s superficiais ou 
subterrâneos; V - produtor de água de reuso: pessoa física ou jurídica, de direito 
público ou privado, que produz água de reuso; VI - distribuidor de água de reuso: 
pessoa física o u jurídica, de direito público ou privado, que distribui água de reuso; 
e VII - usuário de água de reuso: pessoa física ou jurídica, de direito público ou 
privado, que utiliza água de reuso (BRASIL, 2005). 

 
É valido ressaltar que a água deve atender aos parâmetros de qualidades exigidas na 

legislação brasileira e pode ser usada para fins que não sejam o consumo humano, por 

exemplo, irrigação agrícola e recreação (ANA, 2010, p.12).  No quadro 1 pode ser observado 

o requisito qualitativo necessários para uso de água residuária nos diversos setores da cidade, 

segundo a Resolução nº 357 de 2005 do CNRH. 

 
Quadro 1-Requisitos de qualidade necessários para uso de água residuária 

 
Fonte: Gohringer (2006), citando (1) Aisse et al.(2004); (2) Aisse et al.(2002); (3) EPA (2004); (4) SABESP, 
citado por Semura et al. (2005); (5) CANADÁ, citado por Schaefer et al. (2004); (6) OMS (2006). 
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2.5.1 Tipos de água de reuso e pontos com potencial de aplicação 
 

Westerhoff (1984) classifica o reuso de água em duas grandes categorias: potável e 

não potável. O reuso potável direto acontece quando o efluente recuperado, por meio de 

tratamento avançado, é diretamente reutilizado no sistema de água potável. Já o reuso potável 

indireto, por sua vez, é quando o efluente tratado é disposto na coleção de águas superficiais 

ou subterrâneas para diluição, purificação natural e subsequente captação, tratamento para ser, 

finalmente, utilizado como água potável (ANA, apud WESTERHOFF, 1984). 

 Esse costuma ser o caso típico encontrado nas cidades brasileiras, onde após 

tratamento dado pelas Estações de Tratamento de Água (ETAs), a água potável é 

disponibilizada para consumo humano. Após o consumo, a água resultante é coletada pela 

rede de coleta e afastamento de esgoto, sendo direcionada às Estações de Tratamento de 

Esgoto (ETEs) a fim de ser tratada. Nos processos de tratamento adotados nessas unidades, a 

fase líquida do efluente é direcionada aos cursos de água, que finaliza a ação de tratamento 

naturalmente.   

Por outro lado, o reuso não potável vem se tornando economicamente viável por não 

requerer elevados níveis de tratamento e apresenta um amplo potencial de aplicação (IKAWI, 

2015, p.1). O reuso de água não potável pode ser empregado para fins agrícolas, industriais, 

recreativos, domésticos, manutenção de vazões, entre outros: 

 

– Reuso não potável para fins agrícolas: embora, quando se pratica essa 
modalidade de reuso haja como subproduto, recarga do lençol subterrâneo o 
objetivo dela é a irrigação de plantas alimentícias, tais como árvores frutíferas, 
cereais, etc, e plantas não alimentícias, tais como pastagens e forrações, além de ser 
aplicável para dessedentação de animais; 
– Reuso não potável para fins industriais: abrange os usos industriais de 
refrigeração, águas de processo, para utilização em caldeiras, etc; 
– Reuso não potável para fins recreativos: classificação reservada à irrigação de 
plantas ornamentais, campos de esportes, parques e também para enchimento de 
lagos ornamentais, etc; 
– Reuso não potável para fins domésticos: são considerados aqui os casos de 
reuso de água para a rega de jardins para descargas sanitárias e utilização desse tipo 
de água em grandes edifícios; 
– Reuso para manutenção de vazões: a manutenção de vazões de cursos de água 
promove a utilização planejada de efluentes tratados, visando a uma adequada 
diluição de eventuais cargas poluidoras a eles carreadas, incluindo-se fontes 
difusas, além de propiciar uma vazão mínima na estiagem;  
– Aquicultura: consiste na produção de peixes e plantas aquáticas visando a 
obtenção de alimentos e/ou energia, utilizando – se os nutrientes presentes nos 
efluentes tratados; 
– Recarga de aquíferos subterrâneos: é a recarga dos aquíferos subterrâneos com 
efluentes tratados, podendo se dar de forma direta, pela injeção sob pressão, ou de 
forma indireta, utilizando-se águas superficiais que tenham recebido descargas de 
efluentes tratados a montante (IWAKI, 2015, p.1). 
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Segundo a ANA (2010, p.9), “o reuso não potável para fins agrícolas é classificado de 

acordo com o tipo de cultura que o utiliza, apresentando-se em dois grupos”. O primeiro 

grupo contém as plantas não comestíveis, como silvicultura, pastagens, fibras e sementes, 

enquanto o segundo grupo contempla as plantas consumidas cozidas e cruas. 

De acordo com Hespanhol (2008, p.10), “as possibilidades e as formas potenciais de 

reuso dependem, evidentemente, de características, condições e fatores locais, tais como 

decisão política, esquemas institucionais, disponibilidade técnica e fatores econômicos, 

sociais e culturais”. Dessa forma, ainda segundo Hespanhol (2008, p.10), “a qualidade da 

água utilizada e o objeto específico do reuso estabelecerão os níveis de tratamento 

recomendados, os critérios de segurança a serem adotados e os custos de capital e de operação 

e manutenção associados”.   

A figura 3 apresenta um esquema dos tipos básicos de usos potenciais de esgotos 

tratados que podem ser implementados, tanto em áreas urbanas como em áreas rurais, 

considerando a reutilização de efluentes domésticos e industriais (HESPANHOL, 1999). 

 
Figura 3- Tipos de reuso e principais aplicações 

 
   Fonte: HESPANHOL, 2008, p.10. 

 

2.5.2 Tipos de reuso associados aos riscos à saúde 
 

O reuso de água tem sido largamente utilizado, de forma segura e controlada, em 

diversos países como Estados Unidos, Japão, Austrália, Israel e Tunísia, nas mais diversas 

aplicações, inclusive para aumentar o suprimento de água potável, como é o caso da Namíbia, 
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desde 1968 (ANA, apud ASANO, 2002). Contudo uma enorme e variada quantidade de 

produtos e compostos químicos sintéticos que adentram o mercado consumidor, acabam nos 

corpos hídricos, os quais constituem as fontes de abastecimento de água (HESPANHOL, 

2015, p. 4). 

Para o autor, esses compostos são originários da fabricação de medicamentos para o 

uso humano e veterinário, cosméticos e artigos de perfumaria, sabões, sabonetes e detergentes 

sintéticos, fertilizantes, fungicidas, herbicidas, inseticidas e produtos de limpeza em geral. E 

podem permanecer nos corpos hídricos e afetar o sistema endócrino humano quando ingerido, 

visto que os processos de tratamentos tradicionais não conseguem eliminá-los.  

Ziegler (2014, p.1) alerta para “o risco de que estrógeno natural ou sintético não 

filtrado na água possa provocar reações a homens e mulheres, uma vez que esses 

componentes químicos atuariam no sistema endócrino das pessoas”. Segundo a autora, uma 

hipótese é que meninas teriam a primeira menstruação mais cedo e mulheres teriam 

infertilidades, dado que tais acontecimentos já foram verificados em animais. Entre as 

consequências observadas em animais está a ocorrência da feminização em peixes em um 

lago no Canadá, quando em uma experiência, um lago recebeu estrógeno (etinil estradiol) e os 

resultados foram monitorados (ZIEGLER, 2014, p.1).  

A preocupação com contaminantes do meio ambiente que afetam o equilíbrio do 

sistema hormonal dos seres vivos é internacional (ORSI, 2013, p.1). Em 2012 dois órgãos da 

Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), publicaram um relatório 

conjunto – O Estado da Ciência dos Produtos Químicos Interferentes Endócrinos – avisando 

sobre os possíveis riscos dessas substâncias. Esse relatório destaca algumas associações entre 

a exposição a desreguladores endócrinos (EDC, na sigla em inglês) e problemas de saúde, 

como os cânceres de mama, próstata e tireóide, além de déficit de atenção e hiperatividade em 

crianças (OMS, 2012). 

Paralelamente ao crescimento de produtos químicos, diversos organismos patogênicos 

emergem ou reemergem após um longo período de inatividade em função de alterações 

ambientais, de comportamento humano ou de desenvolvimento tecnológico (HESPANHOL, 

2015, p. 5). E ainda, segundo o autor, alguns desses patogênicos são micro-organismos 

totalmente novos, cujas doenças cresceram nas últimas décadas e apresentam potencial de 

crescimento futuro, como é o caso dos vírus da imunodeficiência humana VIH-1 e VIH-2 e o 

da gripe aviária H5N1. 

 De acordo com Hespanhol (2015):  
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Há outros que já eram conhecidos e apenas recentemente foram considerados como 
patogênicos (como o Helico-bacter pylori), ou os que já eram conhecidos, mas 
apresentaram aumento de virulência (como o Streptococcus pyogenes) ou os que 
adquiriram resistência a antibióticos (como o S. pneumoniae, o Mycobacterium 
tuberculosis, o Staphylococcus aureus e o Enterococcus faecium) (HESPANHOL, 
2015, p. 5). 

 
Diversas doenças que foram consideradas sob controle, tais como a tuberculose, a 

cólera, a febre amarela e a dengue, estão, atualmente, se disseminando em diversas regiões do 

mundo (HESPANHOL, 2015, p. 5). Diante desse cenário, especialistas alertam sobre os 

possíveis riscos à saúde oriundos do consumo de águas residuais e recomendam o 

monitoramento de químicos que entram em contato com o meio ambiente por meio dos 

despejos industrial e urbano, escoamento agrícola e pela queima e liberação de resíduos 

(PORTAL ONUBR NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL, 2013).  

De qualquer forma, a Sociedade Brasileira de Metabologia e Endocrinologia, 

recomendou o uso de águas residuais apenas em processos industriais, como o acontece com o 

projeto Aquapolo1, que trata água de reuso em Santo André (SP) e bombeia mil litros de água 

por segundo para o polo petroquímico (ZIEGLER, 2014, p.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Saiba mais sobre o projeto Aquapolo no site: http://www.aquapolo.com.br/quem-somos/sobre-o-

aquapolo/.  
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3-DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

3.1 Bacias Hidrográficas do Rio Sorocaba e Médio Tietê (CBH-SMT).   
 

Pioneiro em gestão de recursos hídricos, o estado de São Paulo aprovou em 1991, a lei 

7.663/91, que instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos, adotando a bacia 

hidrográfica como unidade físico-territorial para fins de planejamento e gerenciamento. Essa 

lei dividiu o estado de São Paulo em 22 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(UGRHI), considerando como critério os fatores e características físicas, climáticas, sociais e 

econômicas. 

Segundo o Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH 2016 -2019, a Bacia 

Hidrográfica dos rios Sorocaba e Médio Tietê, constituinte da UGRHI 10 está localizada no 

centro-sudeste do Estado de São Paulo e é constituída pela Bacia do rio Sorocaba e outros rios 

tributários do rio Tietê (SÃO PAULO, 2017). 

O relatório ressalva que a UGRHI 10 situa-se na margem esquerda e direita do rio 

Tietê, trecho que compreende a Barragem de Rasgão, localizada no município de Pirapora do 

Bom Jesus e a Barragem de Barra Bonita, localizada no município de Barra Bonita, onde 

funciona a Usina Hidrelétrica Barra Bonita. Porém, excluem as bacias dos rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí, afluentes do rio Tietê pela margem direita. Essas bacias fazem parte da 

UGRHI 5, com limite ao norte e nordeste da UGRHI 10. 

É válido destacar que a UGRHI 10 recebe as águas do Alto Tietê (UGRHI 06), a leste, 

e confronta a jusante (noroeste) com a UGRHI 13 (Tietê/Jacaré) (SÃO PAULO, 2017).  E de 

acordo com o Plano Regional Integrado de Saneamento Básico (2011), faz limite no sentido 

sul-sudoeste-noroeste com as bacias do Alto e Médio Paranapanema (UGRHIs 14 e 17, 

respectivamente) (SÃO PAULO, 2011). Conforme pode ser observado na figura 4. 
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Figura 4- Bacia Hidrográfica Sorocaba e Médio Tietê (CBH-SM) - UGRHI 10 

 
                  Fonte: Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH, 2016 -2019. 

 

3.1.2 Composição da Bacia Hidrográfica Sorocaba e Médio Tietê (CBH-SMT) 
 

A Bacia Hidrográfica Sorocaba e Médio Tietê (CBH-SMT) é composta por 54 

municípios, dos quais 34 com sede em seu território e 20 possuindo apenas áreas rurais. 

Sendo que 16 estão situados na Bacia do Médio Tietê e 18 na Bacia do Rio Sorocaba (SÃO 

PAULO, 2013), conforme quadro 2: 

 

Quadro 2- Sub-bacias da Bacia Hidrográfica Sorocaba e Médio Tietê (CBH-SMT) 

 
Fonte: Projeto de Lei do Plano Estadual de Recursos Hídricos 1996/1999 
 Fonte: CETESB / Regional Sorocaba 
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No mais, a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos é norte para criação e 

formação de Comitês de Bacias Hidrográficas. Sendo que o município de Sorocaba é 

integrante do Comitê de Bacia Hidrográfica Sorocaba e Médio Tietê (CBH-SMT). 

 

3.2 Município de Sorocaba 
 

Sorocaba é um município do interior sudoeste paulista. Localizado a cerca de 96 km 

da capital do estado. Possui, aproximadamente, 659.871 habitantes, população estimada pelo 

IBGE para 1 de julho de 2017, sendo que mais de 98% desta população vive na zona urbana. 

É capital regional da Região Metropolitana de Sorocaba, composta por 26 municípios que 

somam aproximadamente 2,06 milhões de habitantes. Têm nas indústrias de autopeças e 

componentes eletrônicos, comércio e prestação de serviços, suas principais atividades 

econômicas (IBGE, 2017). 

O município de Sorocaba é cortado pelo rio Sorocaba que pertence a região UGRHI 

10, Bacias Hidrográficas do Rio Sorocaba e Médio Tietê, e é formado pelos rios Sorocabuçu, 

Sorocamirim e Una (SÃO PAULO, 2011).   

A figura 5 apresenta a visão aérea da área central do município de Sorocaba, a partir 

da Avenida Dom Aguirre, marginal do lado direito do rio Sorocaba.  

 
Figura 5-  Foto aérea do município Sorocaba 

 
                          Fonte: Zaqueu Proença, Prefeitura de Sorocaba, 2017. 
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3.3  Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) 
 

Em Sorocaba, a autarquia municipal SAAE é a responsável pela adução, tratamento e 

distribuição da água na cidade, incluindo tratamento de esgoto e drenagem urbana e rural.  

De acordo com o portal da autarquia, o SAAE foi criado pela Lei nº 1.390/65 

(CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, 1965), como entidade autárquica municipal, 

com personalidade jurídica própria, sede e foro na cidade de Sorocaba, dispondo de 

autonomia financeira e administrativa dentro dos limites estabelecidos pela referida Lei. 

 

3.4 ETE Sorocaba 1 (S1) 
 

Segundo dados divulgados pelo SAAE – Sorocaba, a ETE Sorocaba 1, conhecida 

como S1, é a primeira estação de tratamento de esgoto de Sorocaba. Entrou em operação em 

maio de 2005 e tem capacidade para tratar até 100 milhões de litros de esgoto por dia, ou seja, 

44% do total dos efluentes sanitários despejados no rio Sorocaba. A ETE S1 é uma das dez 

ETEs de Sorocaba que trata esgoto doméstico, utilizando o sistema convencional de lodo 

ativado com aeração prolongada. 

 

A figura 6 apresenta a visão aérea da Estação de Tratamento de Esgoto Sorocaba 1 – 

S1.  

Figura 6-  Estação de Tratamento de Esgoto Sorocaba 1 – S1 

 
  Fonte: SAAE, 2017. 
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3.4.1 Processo de tratamento de esgoto da ETE S1 

 

O processo de tratamento de esgoto na ETE Sorocaba 1 começa com um pré-

tratamento do esgoto por meio de um gradeamento e peneiras rotativas, quando são retirados 

os sólidos grosseiros dos esgotos. Na sequência, o esgoto é conduzido às caixas de areia para 

remoção de areia e aos decantadores primários para a retirada de parte dos sólidos 

sedimentáveis, representando cerca de 30% da carga orgânica e em seguida enviados aos 

tanques (lagoas) de aeração prolongada. Neste local, o material é misturado ao oxigênio para 

promover o crescimento da massa biológica antes de ser conduzido aos decantadores 

secundários, onde ocorre a separação da fase líquida da sólida. A fase líquida retorna ao rio 

Sorocaba, enquanto a fase sólida passa por mais duas etapas de tratamento: adensadores e 

centrifugação. Na etapa de centrifugação é adicionado um polímero (produto químico) para 

favorecer a desidratação do esgoto. O produto desse processo é transportado por uma empresa 

contratada em carretas apropriadas ao aterro sanitário do município de Paulínia/SP, localizado 

a cerca de 111 km de Sorocaba, via SP-075. 

Vale ressaltar que, com exceção da ETE Sorocaba 1 (S1), as ETEs não possuem 

decantadores primários. Apenas a ETE Aparecidinha, responsável pelo tratamento do esgoto 

dos bairros de Brigadeiro Tobias e Aparecidinha, possui sistema de desinfecção com cloro 

ativo na saída do efluente que é despejado no rio.  E não há coleta e tratamento dos gases 

gerados nas ETEs de Sorocaba. 
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3.4.2 Fluxograma do tratamento de esgoto 
 

A figura 7 mostra o fluxograma do processo de tratamento de lodo ativado 

convencional com aeração prolongada que é utilizado em todas as dez ETEs de Sorocaba, 

com exceção da ETE Sorocaba 1 que tem os decantadores primários no processo.  

 
Figura 7- Processo de tratamento 

 
              Fonte: Adaptado de VON SPERLING (1996). 
 

 

Considerando a questão discutida no presente trabalho, faz-se necessário elaborar uma 

proposta de intervenção que mude a realidade encontrada na Bacia Hidrográfica Sorocaba e 

Médio Tietê (CBH-SMT), mais especificamente no município de Sorocaba. 
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4- PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 
 

 4.1 Identificação do problema  
 

Atualmente, a fase líquida do efluente resultante do processo de tratamento da ETE 

Sorocaba 1 - S1 até a etapa de decantação secundária, é descartada diretamente no rio 

Sorocaba e outra parte é coletada e armazenada em um reservatório elevado com capacidade 

de 10 mil litros. Essa água não recebe nenhum tratamento de desinfecção e pode causar 

poluição das águas do rio com coliformes fecais e outras bactérias que causam doenças como 

também, ocasionar a morte de peixes e outros seres vivos que habitam o rio Sorocaba, ao 

diminuir o nível de oxigênio de suas águas. Devido aos riscos de contaminação e 

disseminação de doenças, a água armazenada no reservatório é utilizada apenas para na 

limpeza (salão, equipamentos, etc) e preparo de polímero na etapa de desidratação do lodo. 

 

4.2Justificativa 
 

Segundo Marengo (2015), o estado de São Paulo está vivenciando a maior crise 

hídrica dos últimos vinte anos. Essa crise é fruto das mudanças climáticas, mas, 

principalmente, da falta de investimento dos governos estaduais e municipais na melhoria dos 

sistemas de captação, adução e tratamento de água, bem como, em programas de consumo 

consciente. 

Tendo em vista que a realização de melhorias nos sistemas de captação, adução e 

tratamento de água requerem altos investimentos, é imprescindível que se busque alternativas 

para um melhor aproveitamento dos recursos hídricos e que libere as fontes de boa qualidade 

para atender o abastecimento público e os outros usos prioritários. 

Nesse contexto, a reutilização da fase líquida de efluente pós-tratado de ETEs (Estação 

de Tratamento de Esgoto) tem sido apontado por especialistas como uma alternativa 

economicamente viável para conservação dos recursos, “ao reduzir a demanda sobre os 

mananciais de água devido à substituição de água potável por outra de qualidade inferior” 

(BRASIL, 2005). Dentre as diversas aplicações, destacam-se o emprego na área industrial, 

agrícolas, irrigação de praças e jardins, limpeza urbana, e outros.  
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4.3 Objetivos 
 

4.3.1 Objetivo Geral 
 

Implantar um sistema de desinfecção da fase líquida do efluente da ETE Sorocaba 1 da 

cidade de Sorocaba (SP). 

 
4.3.2 Objetivos Específicos 

 

•  Analisar as possibilidades de aproveitamento da fase líquida do efluente resultante do 

processo de tratamento da ETE Sorocaba 1 da cidade de Sorocaba (SP). 

• Levantar equipamentos e materiais necessários para a implantação do sistema de 

desinfecção da fase líquida do efluente da ETE Sorocaba 1 da cidade de Sorocaba (SP). 

• Fazer três orçamentos dos equipamentos e materiais selecionados para a implantação do 

sistema de desinfecção da fase líquida do efluente da ETE Sorocaba 1 da cidade de 

Sorocaba (SP). 

 

4.4 Resultados e Impactos esperados 

 

Com a implantação do sistema de desinfecção a água de reuso será disponibilizada 

para o consumo nas atividades rotineiras dos laboratórios físico-químico e bacteriológico da 

ETE Sorocaba 1. Espera-se que haja a redução de no mínimo 10% no consumo de água 

potável no prédio administrativo dessa unidade, que, atualmente, é próximo de 67.838 litros 

por mês. 

Futuramente, espera-se que o projeto seja adaptado e replicado para as outras nove 

ETEs de Sorocaba e outras cidades da região, favorecendo a redução da pressão sobre os 

mananciais e manutenção dos recursos hídricos das bacias do Rio Sorocaba e Médio Tietê. 

 

4.5 Ações de Intervenção 

 

4.5.1 Atividades do Projeto de Implantação 

 

Seguem abaixo as etapas do projeto de implantação do sistema de desinfecção da fase 

líquida do efluente da ETE Sorocaba 1). 
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4.5.1.1 Atividade 1- Analisar as possibilidades de aproveitamento da fase líquida do 
efluente resultante do processo de tratamento da ETE Sorocaba 1 da cidade de 
Sorocaba (SP) 

 

• Ação de intervenção 1: Levantamento de possíveis atividades que poderão utilizar a 

água de reuso dentro da unidade; 

• Atores envolvidos: Equipe técnica do SAAE 1, formada por dois técnicos em Química 

do SAAE; Chefia do Setor de Controle de ETE; 

 
4.5.1.2 Atividade 2 - Levantar equipamentos necessários para a implantação do sistema 
de desinfecção da fase líquida do efluente da ETE Sorocaba 1 da cidade de Sorocaba 
(SP) 

 

• Ação de intervenção 1: Definição do local de implantação do sistema de desinfecção; 

• Atores envolvidos: Equipe técnica do SAAE 2, formada por um engenheiro sanitário, 

um engenheiro mecânico e um engenheiro elétrico; Chefia do Setor de Controle de 

ETE; 

• Ação de intervenção 2: Levantamento dos equipamentos necessário para a implantação 

do sistema de desinfecção; 

• Atores envolvidos: Equipe técnica do SAAE 2, formada por um engenheiro sanitário, 

um engenheiro mecânico e um engenheiro elétrico; Chefia do Setor de Controle de 

ETE; 

 
4.5.1.3 Atividade 3- Definir os custos para a implantação do sistema de desinfecção da 
fase líquida do efluente da ETE Sorocaba 1 da cidade de Sorocaba (SP) 

 

• Ação de intervenção 1: Elaboração do orçamento dos produtos em três empresas do 

ramo; 

• Atores envolvidos: Equipe técnica do SAAE 3, formada por uma assistente de 

secretaria nível II e uma técnica de controle administrativo; Chefia do Setor de 

Controle de ETE; 

 

• Ação de intervenção 2: Levantamento dos órgãos e agências de fomentos para captação 

dos recursos financeiros; 
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• Atores envolvidos: Equipe técnica do SAAE 3, formada por uma assistente de 

secretaria nível II e uma técnica de controle administrativo; Chefia do Setor de 

Controle de ETE; 

 

• Ação de intervenção 3: Realização do pregão eletrônico; 

• Atores envolvidos: Equipe técnica do SAAE 8, formada por dois pregoeiros, uma 

assistente de secretaria nível II e uma técnica de controle administrativo; Chefia do 

Setor de Controle de ETE; Chefia do Setor de Licitações e Contratos; Chefia do Setor 

de Compras; 

 

• Ação de intervenção 4: Recebimento dos materiais adquiridos via pregão eletrônico;  

• Atores envolvidos: Equipe técnica do SAAE 9, formada por estoquista, uma assistente 

de secretaria nível II e uma técnica de controle administrativo; Chefia do Setor de 

Controle de ETE; Chefia do Setor de Materiais e Logística; 

 

4.5.1.4 Atividade 4- Execução do projeto do sistema de desinfecção da fase líquida do 
efluente da ETE Sorocaba 1 da cidade de Sorocaba (SP) 

 

• Ação de intervenção 1: Construção do galpão onde os equipamentos do sistema de 

desinfecção serão instalados. 

• Atores envolvidos: Equipe técnica do SAAE 4, formada por um mestre de obra, um 

pedreiro, dois ajudantes, um pintor; Chefia do Setor de Controle de ETE; Chefia do 

Setor de Materiais e Logística 

 

• Ação de intervenção 2: Instalação dos equipamentos do sistema de desinfecção. 

• Atores envolvidos: Equipe técnica do SAAE 5: formada por um mecânico, um 

eletricista e dois agentes de apoio sanitário; Equipe técnica do SAAE 6: formada por 

dois encanadores e um agente de apoio sanitário; Chefia do Setor de Controle de ETE; 

 

• Ação de intervenção 3: Bateria de Teste - Funcionamento do sistema de desinfecção. 

• Atores envolvidos: Equipe técnica do SAAE 5: formada por um mecânico, um 

eletricista e dois agentes de apoio sanitário; Equipe técnica do SAAE 6: formada por 

dois encanadores e um agente de apoio sanitário; Chefia do Setor de Controle de ETE; 
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4.5.1.6 Atividade 5- Operação do projeto do sistema de desinfecção da fase líquida do 
efluente da ETE Sorocaba 1 da cidade de Sorocaba (SP) 

 

• Ação de intervenção 1: Início de operação do sistema de desinfecção. 

• Atores envolvidos: Equipe técnica do SAAE 7, formada por oito técnicos de 

tratamento, divididos em quatro duplas que correm turnos; Chefia do Setor de 

Controle de ETE; 

 

4.5.1.7 Atividade 6: Controle e Monitoramento do projeto do sistema de desinfecção da 
fase líquida do efluente da ETE Sorocaba 1 da cidade de Sorocaba (SP) 

 

• Ação de intervenção 1: Coletas e análises de amostras da água tratada. 

• Atores envolvidos: Equipe técnica do SAAE 1, formada por dois técnicos em Química 

do SAAE; Equipe técnica do SAAE 7: formada por oito técnicos de tratamento, 

divididos em 4 duplas que reservam turnos; Chefia do Setor de Controle de ETE; 

 

4.5.1.8 Atividade 7: Manutenção do projeto do sistema de desinfecção da fase líquida do 
efluente da ETE Sorocaba 1 da cidade de Sorocaba (SP) 

 

• Ação de intervenção 1: Manutenção preventiva e preditiva dos equipamentos do 

sistema de desinfecção e da rede de distribuição. 

• Atores envolvidos: Equipe técnica do SAAE 5: formada por um mecânico, um 

eletricista e dois agentes de apoio sanitário; Equipe técnica do SAAE 6: formada por 

dois encanadores e um agente de apoio sanitário; Chefia do Setor de Controle de ETE; 

 

4.6 Atores Envolvidos 

 

A implantação do sistema de desinfecção da fase líquida do efluente da ETE Sorocaba 

1 da cidade de Sorocaba (SP) envolverá nove equipes técnicas fornecidas pela autarquia 

SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba), Chefia do Setor de Controle de 

ETE, Chefia do Setor de Licitações e Contratos, Chefia do Setor de Compras. Conforme o 

item 4.7.2. 
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4.7 Recursos Necessários 

4.7.1 Recursos Materiais 

• MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 120 Blocos de Concreto de Vedação 

9x19x39cm, 5 Telhas Canalete 49 Com 1" Aba 6.50m, 10 Parafusos phillips 

4,0x30mm para aglomerado bicromatizado PAC/07 Fixtil, 5 Sacos de Cimento 

Votoran Obras Estruturais 50Kg, 2 M de Areia Média, 1 M de Pedrisco, 4 

Vergalhão CA-50 10mm (3/8"), 2 Caibro 2" x 4" (10cm x 5cm) Viga Telhado, 

1 Porta de madeira montada com folha lisa mescla + batente + fechadura 

comum, 1 Tinta Látex Prolar acrílica 18 litros branco Sherwin Williams.  

• MATERIAIS HIDRÁULICOS: 47m de Cano PVC 1”, 1 Caixa d`´agua 1000L, 

2 Caixa d`´agua 500 L, 3 Suportes de metal para caixa d`´agua, 3 Torneiras 

Boia para Reservatório, 2 União em Latão Rosca Fêmea 1/2”, 2 Tês 90° 

Soldável 25mm, 7 Registros de Esfera Vs Soldável 25mm, 6 Adaptadores 

Soldáveis com Flange Anel para Caixa d'água 25mm,  3 Joelhos 90° Marrom 

PVC 20 mm ou 1/2". 

• MATERIAIS ELÉTRICOS: 30m Cabo Flexível 4,0 mm preto, Kit Lâmpada 

Fluorescente 20w, 1 Interruptor Blanc Simples + Tomada 10A/250V, 1 Painel 

de Controle Elétrico, 1 Bomba d`água Periférica QB60 1/2HP 36L/min 110V, 

1 Eletroduto Corrugado Conduite 1'' Rolo de 50m Tubo Flexível. 

• MATERIAIS DE ESCRITÓRIO: 1 Papel Sulfite A4 Branco 210x297mm 75g 

PT 500 FL, 3 Pasta Catálogo Ofício com 50 Envelopes Visor 245x335mm 

Preto, 5 Caneta Esferográfica Cristal Azul 1.0mm Bic, 5 Caneta Esferográfica 

Cristal Preta 1.0mm Bic, 5 Lápis preto n.2 Evolution sextavado 835325 Bic, 5 

Pincel Marca Texto Marking Fluorescente Amarelo Bic, 3 Apontadores com 

depósito.  

• MATERIAIS DE LABORATÓRIO: pastilhas de hipoclorito de sódio, 

vidrarias.  

 

Vale o destacar que as pastilhas de hipoclorito de sódio usadas no sistema de 

desinfecção e as vidrarias utilizadas nas análises da água tratada não farão parte do orçamento 

do projeto visto que serão utilizadas as já existentes e utilizadas no laboratório físico-químico 

da unidade em que o sistema será implantado.  



38 

 

4.7.2 Recursos Humanos 
 

A implantação do sistema de desinfecção da fase líquida do efluente da ETE Sorocaba 1 

da cidade de Sorocaba (SP) envolverá sete equipes técnicas fornecida pela autarquia SAAE: 

• Equipe técnica do SAAE 1: formada por dois técnicos em Química; 

• Equipe técnica do SAAE 2: formada por um engenheiro sanitário, um engenheiro 

mecânico e um engenheiro elétrico; 

• Equipe técnica do SAAE 3: formada por uma assistente de secretaria nível II e uma 

técnica de controle administrativo; 

• Equipe técnica do SAAE 4: formada por um mestre de obra, um pedreiro, dois ajudantes 

e um pintor; 

• Equipe técnica do SAAE 5: formada por um mecânico, um eletricista e dois agentes de 

apoio sanitário; 

• Equipe técnica do SAAE 6: formada por dois encanadores e um agente de apoio 

sanitário; 

• Equipe técnica do SAAE 7: formada por oito técnicos de tratamento, divididos em 4 

duplas que reservam turnos; 

• Equipe Técnica do SAAE 8: formada por dois pregoeiros, uma assistente de secretaria 

nível II e uma técnica de controle administrativo;  

• Equipe Técnica do SAAE 9: formada por 02 (dois) agentes de qualidade da Comissão 

Permanente de Materiais e Marcas (CPMM) do SAAE de Sorocaba, uma assistente de 

secretaria nível II e uma técnica de controle administrativo; 

 

A implantação do sistema de desinfecção, também contará com o acompanhamento da 

Chefia do Setor de Controle de ETE, Chefia do Setor de Licitações e Contratos; Chefia do 

Setor de Compra. 

 

4.8 Orçamento 
 

O orçamento foi dividido em quatro partes de acordo com o tipo de material, sendo: I- 

Materiais de construção para a edificação do galpão que abrigará o sistema de desinfecção; II- 

Materiais elétricos para a instalação das bombas; III- Materiais hidráulicos para a instalação 

do encanamento da água tratada até o reservatório, e IV- Materiais de escritório que serão 
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utilizados na documentação do projeto, conforme consta no APÊNDICE 1 - PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA DE QUALIDADES E VALORES. 

Vale destacar que cada tipo de material foi orçado em três empresas distintas e 

selecionado o “menor valor” para cada item a fim de se compor o valor base de lance de cada 

produto no pregão eletrônico. Ou seja, o total dos valores dos lances de cada tipo de material 

será o valor base de custo do projeto. 

 

4.9 Viabilidade técnica, econômica e financeira 
 

A ETE Sorocaba 1 possui a área com a metragem requerida para a construção do 

galpão que armazenará os equipamentos do sistema de desinfecção e o reservatório de água 

tratada.  

O SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Sorocaba possui a equipe técnica 

necessária para a implantação, controle e monitoramento do sistema de desinfecção. 

A ETE Sorocaba 1 trata 630 litros de esgoto por segundo que poderá ser utilizado no 

sistema de desinfecção para produção de água de reuso. 

Num primeiro momento a água de reuso poderá ser utilizada nas atividades rotineiras 

do laboratório físico-químico e bacteriológico da unidade. E, futuramente, o sistema poderá 

ser ampliado e a água de reuso disponibilizada para uso em outras atividades internas, como a 

lavagem de pisos e janelas, descargas nos sanitários do prédio administrativo, etc, reduzindo o 

consumo de água potável na estação em aproximadamente 13.543,25 mil L/ mês. 

Na região de Sorocaba, o sistema de reuso de água foi implantado com sucesso. Com 

destaque para o caso do Hospital da Unimed Sorocaba2, cujo prédio já foi projetado com um 

sistema de duas tubulações diferentes e reutiliza a água em dois departamentos economizando 

mensalmente um volume de água potável equivalente a 70 caminhões pipa (1400 m3 de água). 

Outro exemplo de sucesso de reuso de água é o campus Sorocaba da Universidade Federal de 

São Carlos (UFSCar)3, cujo prédio foi projetado com toda a estrutura de tubulações e um 

sistema de distribuição da água de reuso.  

 

                                                 
2 Mais informações no site do Hospital da Unimed Sorocaba: https://www.unimed.coop.br/-/unimed-

sorocaba-cria-sistemas-que-permitem-a-reutilizacao-de-agua-em-setores-especificos-do-hospit-1 
3 Mais informações no site da prefeitura do campus Sorocaba da Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar): http://www.saci.ufscar.br/servico_release?id=95854&pro=3 
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4.10 Risco e Dificuldade 

 

O quadro 3 apresenta os principais riscos inerentes às etapas do projeto de implantação do sistema de desinfecção da fase líquida do 

efluente da ETE S1 da cidade de Sorocaba: 

 
Quadro 3- Análise de Risco do Projeto 

ETAPAS 
ANÁLISE DE RISCO 

Risco Fator de Risco 

1)Referencial 
Teórico 

Ausência de Literatura 
Dificuldades quanto à obtenção de informações técnicas sobre a temática 

Dificuldades quanto à obtenção de exemplos de ETEs que utilizam água de 
reuso  

2) Documentação 

Equipe Técnica 
Ausência de profissionais capacitados no SAAE para composição das 
equipes técnicas 

Erro na elaboração da Ordem de Serviço 

Definição do Local de Instalação do 
Sistema de Desinfecção 

Falta de local apropriado para instalação do sistema de desinfecção 

Erro no levantamento do local para instalação sistema de desinfecção 

Definição dos Materiais para Construção 
do Galpão de Instalação do Sistema de 
Desinfecção 

Erro no levantamento dos materiais necessários para construção do galpão 
de abrigo do sistema de desinfecção 

Definição dos Equipamentos para   
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Instalação do Sistema de Desinfecção Erro no levantamento dos equipamentos para instalação do sistema de 
desinfecção 

Orçamento 
Ausência de 3 empresas que comercializam o sistema de desinfecção 

Erro na elaboração da Planilha Orçamentária de Qualidades e Valores; 

Captação de Recursos Financeiros 
Dificuldade no atendimento das exigências dos órgãos e agências de 
fomentos 

3) Execução 

Construção do Galpão 

Atraso na entrega de materiais 

Falta de materiais 

Materiais fora das especificações técnicas 

Falta de condições climáticas ideais (ex, chuva forte) 

Ausência da equipe técnica do SAAE 

Montagem dos Equipamentos do 
Sistema de Desinfecção 

Atraso na entrega dos equipamentos do sistema de desinfecção 

Equipamentos fora das especificações técnicas 

Ausência da equipe técnica da empresa fornecedora do sistema de 
desinfecção 

Ausência da equipe técnica do SAAE 

4) Operação 
Falha dos Equipamentos e Instalações 
Operacionais 

Ausência de manutenção preventiva e preditiva 

Obsolescência de equipamento e instalações 

Falha humana na operação dos equipamentos 

Inadequação de recursos para manutenção corretiva (pessoas, equipamentos 
e materiais) 

Indisponibilidade de Energia Eétrica Falha nas instalações elétrica do SAAE 
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Paralização do fornecimento de energia pela concessionária (geração, 
transmissão e distribuição – GTD) 

Rompimento ou danos a rede de 
distribuição 

Falha de operação na rede de distribuição (controle de pressão); 

Obsolência da rede de distribuição 

Incidente geofísicos (desatres naturais) 

Ação de terceiros (pessoas estranhas, funcionários demitidos, etc|) 

Falha de manutenção preventiva (mau estado de conservação, falha de 
proteção contra transientes hidráulico ou proteção catódicas, dificuldade na 
relação com a empresa fornecedora do equipamento para executar 
manutenção) 

Falta de Efluente Tratado 
ETE parada por problemas diversos como falta de energia elétrica, 
rompimento de emissário interno e externo, manutenção de equipamentos, 
etc 

5) Monitoramento e 
controle 

Definição dos Parâmetros de Qualidade 
Erro na definição dos parâmetros físico-químico e microbiológico de 
qualidade efluente tratado 

Coletas e análises das amostras do 
efluente tratado 

Falta de equipamentos laboratoriais para realizações de coletas e análises do 
efluente tratado 

Ausência da equipe técnica do SAAE 
Fonte: Produção do autor.  
 

 

 



43 

 

4.11 Cronograma 

 

O quadro 4 apresenta as atividades do projeto de desinfecção e suas respectivas ações de intervenções com o período de duração, data de 

início, data de término e os recursos utilizados.   

  
Quadro 4- Atividades do projeto de desinfecção 

ATIVIDADES DO PROJETO DE DESINFECÇÃO DA 
FASE LÍQUIDA DO EFLUENTE DURAÇÃO DATA INÍCIO 

DATA 
TÉRMINO 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
MATERIAIS 

Atividade 1- Analisar as possibilidades de aproveitamento 
da fase líquida do efluente 135 dias 

02/07/2018 
08:00 

04/01/2019 
17:00 

Equipe 
técnica do 
SAAE 1; 
Chefia do 
Setor de 
Controle de 
ETE 

Mat. 
Escritório 

Ação de Intervenção 1- Levantamento de possíveis atividades 
que poderão utilizar a água de reuso dentro da unidade 135 dias 

02/07/2018 
08:00 

04/01/2019 
17:00 

Atividade 2- Levantar equipamentos necessários para a 
implantação do sistema de desinfecção da fase líquida do 
efluente 5 dias 

02/07/2018 
08:00 

06/07/2018 
17:00 

Equipe 
técnica do 
SAAE 2; 
Chefia do 
Setor de 
Controle de 
ETE 

Mat. 
Escritório 

Ação de Intervenção 1- Definição do local de implantação do 
sistema de desinfecção 5 dias 

02/07/2018 
08:00 

06/07/2018 
17:00 

Ação de Intervenção 2- Levantamento dos equipamentos 
necessário para a implantação do sistema de desinfecção 5 dias 

02/07/2018 
08:00 

06/07/2018 
17:00 

Atividade 3- Definir os custos para a implantação do 
sistema de desinfecção da fase líquida  

20 dias 
09/07/2018 
08:00 

03/08/2018 
17:00 

Equipe 
técnica do 
SAAE 3; 
Chefia do 
Setor de 
Controle de 

Mat. 
Escritório 

Ação de Intervenção 1- Elaboração de Orçamento dos produtos 
em três empresas do ramo 

5 dias 
09/07/2018 
08:00 

13/07/2018 
17:00 

Ação de Intervenção 2- Levantamento dos órgãos e agências de 
fomentos para captação dos recursos financeiros 

5 dias 
16/07/2018 
08:00 

20/07/2018 
17:00 
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ETE 

Ação de Intervenção 3- Realização do pregão eletrônico 5 dias 
23/07/2018 
08:00 

27/07/2018 
17:00 

Equipe 
Técnica do 
SAAE 8; 
Chefia do 
Setor de 
Controle de 
ETE; Chefia 
do Setor de 
Materiais e 
Logística; 
Chefia do 
Setor de 
Compras 

Ação de Intervenção 4- Recebimento dos materiais adquiridos 
via pregão eletrônico 

5 dias 
30/07/2018 
08:00 

03/08/2018 
17:00 

Equipe 
Técnica do 
SAAE 8; 
Chefia do 
Setor de 
Controle de 
ETE; Chefia 
do Setor de 
Materiais e 
Logística 

Atividade 4- Execução do projeto do sistema de desinfecção 
da fase líquida do efluente 

20 dias 
06/08/2018 
08:00 

31/08/2018 
17:00 

Equipe 
técnica do 
SAAE 4; 
Equipe 
técnica do 
SAAE 5; 
Equipe 

Mat. 
Escritório; 
Mat. de 
Construção; 
Mat. Elétrico; 
Mat. 
Hidráulico 
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técnica do 
SAAE 6; 
Chefia do 
Setor de 
Controle de 
ETE 

Ação de Intervenção 1- Construção do galpão onde serão 
instalados os equipamentos do sistema de desinfecção 

15 dias 
06/08/2018 
08:00 

24/08/2018 
17:00 

Equipe 
técnica do 
SAAE 4; 
Chefia do 
Setor de 
Controle de 
ETE 

Mat. 
Escritório; 
Mat. de 
Construção; 
Mat. Elétrico 

Ação de Intervenção 2- Instalação dos equipamentos do sistema 
de desinfecção 

5 dias 
27/08/2018 
08:00 

31/08/2018 
17:00 

Equipe 
técnica do 
SAAE 5; 
Equipe 
técnica do 
SAAE 6; 
Chefia do 
Setor de 
Controle de 
ETE 

Mat. 
Escritório; 
Mat. de 
Construção; 
Mat. Elétrico 

Ação de Intervenção 3- Bateria de Teste - Funcionamento do 
sistema de desinfecção 

5 dias 
27/08/2018 
08:00 

31/08/2018 
17:00 

Mat. 
Escritório; 
Mat. Elétrico; 
Mat. 
Hidráulico 

Atividade 5- Operação do projeto do sistema de desinfecção 
da fase líquida do efluente 

90 dias 
03/09/2018 
08:00 

04/01/2019 
17:00 

Equipe 
técnica do 
SAAE 7; 
Chefia do 
Setor de 
Controle de 
ETE 

Mat. 
Escritório; 
Mat. 
Laboratório 

Ação de Intervenção 1- Início de operação do sistema de 
desinfecção 

90 dias 
03/09/2018 
08:00 

04/01/2019 
17:00 

Atividade 6- Controle e Monitoramento do projeto do 90 dias 03/09/2018 04/01/2019 Equipe Mat. 
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sistema de desinfecção da fase líquida do efluente 08:00 17:00 técnica do 
SAAE 1; 
Equipe 
técnica do 
SAAE 7; 
Chefia do 
Setor de 
Controle de 
ETE 

Escritório; 
Mat. 
Laboratório 

Ação de Intervenção 1- Coletas e análises de amostras da água 
tratada 

90 dias 
03/09/2018 
08:00 

04/01/2019 
17:00 

Atividade 7- Controle e Monitoramento do projeto do 
sistema de desinfecção da fase líquida do efluente 

90 dias 
03/09/20

18 08:00 
04/01/20

19 17:00 
Equipe 
técnica do 
SAAE 5; 
Equipe 
técnica do 
SAAE 6; 
Chefia do 
Setor de 
Controle de 
ETE 

Mat. 
Escritório; 
Mat. Elétrico; 
Mat. 
Hidráulico 

Ação de Intervenção 1- Manutenção preventiva e preditiva dos 
equipamentos do sistema de desinfecção e da rede de 
distribuição 

90 dias 
03/09/20

18 08:00 
04/01/20

19 17:00 

Fonte: Produção do autor. 
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A figura 8 apresenta o Cronograma do projeto de desinfecção com o período de duração das atividades e suas respectivas ações de 

intervenções. 

 
Figura 8- Cronograma do projeto de desinfecção 

 
Fonte: Produção do autor.



48 

 

4.12 Gestão, acompanhamento e avaliação 

 

Todas as etapas do projeto serão acompanhadas pela chefia do setor de controle de 

ETE. E outras, como a realização do pregão eletrônico e recebimento de material, pela Chefia 

do Setor de Licitações e Contratos; Chefia do Setor de Compra, respectivamente. 

Na etapa 5- Monitoramento e Controle do projeto de serão definidos os parâmetros, 

coletas e análises das amostras do efluente tratado pelo sistema de desinfecção. 

Vale ressaltar que na ETE Sorocaba 1 é realizada coletas de efluente para análise em 

laboratório próprio da unidade.   

Os principais parâmetros analisados estão: oxigênio dissolvido (OD), demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO), Demanda Químicas de Oxigênio (DQO), potencial 

hidrogeniônico (pH), temperatura, condutividade, materiais sedimentáveis, óleos e graxas e 

várias outras substâncias. 

 Entre os números obtidos nas amostras coletadas estão: OD de 1,9 mg/l (1,9 

miligramas por litro), condutividade de 89 uS, pH em torno de 7, temperatura de 26ºC (vinte e 

seis graus Celsius), materiais sedimentáveis de 0,8 ml/l (0,8 mililitro por litro) em teste de 

uma hora em “cone imhoff”, substâncias solúveis em texano de 89 mg/l (oitenta e nove 

miligramas por litro), DBO 5 dias, 20ºC de 46 mg/l (quarente e seis miligramas por litro). 
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5 – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

5.1 Objeto 
 

O presente Convite tem por objeto à contratação de empresas que forneçam materiais 

de construção, hidráulicos, elétricos e de escritório para a instalação de um sistema de 

tratamento de água de reuso na ETE Sorocaba 1, neste município, baseado no projeto 

executivo existente, por solicitação da Diretoria de Produção - Departamento de Tratamento 

de Esgoto. 

Os serviços e produtos deverão ser executados e entregues com obediência às 

especificações, determinações, quantitativos, orientações e condições contidas no Projeto 

Básico; PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUALIDADES E VALORES – APÊNDICE I, 

ORDEM DE SERVIÇO – APÊNDICE II E INSTRUÇÃO PARA INSPEÇÃO DE 

RECEBIMENTO DE MATERIAIS – ANEXO I, os quais fazem parte integrante do presente 

edital e do instrumento contratual. 

 

5.2 Justificativa 
 

Atualmente, a ETE Sorocaba 1 possui capacidade de trata 739 litros por segundo, mas 

tem utilizado apenas 83% desse potencial, tratando 630 litros por segundo. A fase líquida do 

efluente resultante do processo de tratamento dessa unidade até a etapa de decantação 

secundária é descartada diretamente no rio Sorocaba e outra parte é coletada e armazenada em 

um reservatório elevado com capacidade de 10 mil litros. Essa água não recebe um tratamento 

de desinfecção e pode causar poluição das águas do rio com coliformes fecais e outras 

bactérias que causam doenças. Como também, ocasionar a morte de peixes e outros seres 

vivos que habitam o rio Sorocaba ao diminuir o nível de oxigênio de suas águas. Devido aos 

riscos de contaminação e disseminação de doenças, a água armazenada no reservatório é 

utilizada apenas para na limpeza (salão, equipamentos, etc) e preparo de polímero na etapa de 

desidratação do lodo. As obras deverão ser executadas atendendo integralmente todas as 

especificações e detalhamento do Projeto Executivo e documentos existentes, fornecido pelo 

SAAE Sorocaba que fazem parte integrante desse Projeto de Intervenção. 
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5.3 Descrição do objeto 
 

O objeto desse Projeto de Intervenção consiste na implantação de um processo de 

desinfecção da fase líquida do efluente gerado na ETE Sorocaba 1, por intermédio do cloro 

(hipoclorito de sódio) para que a água possa ser descartada diretamente no rio Sorocaba e 

utilizada em atividades rotineiras do laboratório dessa unidade.  O processo de desinfecção do 

efluente resume na instalação de um sistema composto por dois Cloromisturadores Contato: 

tanque de 500 litros produzido em PRFV (plástico reforçado de fibra de vidro), usado no pós-

tratamento de efluentes e tem como função básica promover a desinfecção do efluente através 

do cloro (hipoclorito de sódio). 

 

5.4 Fundamentação legal 
 

Conforme a determinação constante do Processo Administrativo nº XXX/ 2018- 

SAAE, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Sorocaba torna público, para 

conhecimento dos interessados, que se acha aberto o PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/ 2018 

em edital. 

A concorrência será do tipo “menor preço”. O processo licitatório seguirá conforme o 

disposto na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente na Lei 

Federal nº 8.666/1993 (BRASIL, 1993) e posteriores alterações, Decreto Municipal nº 

14.575/2005 (CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, 2005), Lei Complementar nº 

123/2006 (BRASIL, 2006), alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 (BRASIL, 2014), 

Lei Municipal nº 9.449/2010 (CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, 2010), Decreto 

Municipal nº 19.533/2011(CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, 2011), considerando o 

estabelecido no presente edital e anexos.  

Esta licitação é composta de um único lote, tendo a preferência a contratação com 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme previsão no artigo 48, incisa Lei 

Complementar nº 123/2006, atualizada pela Lei Complementar nº 147/14. 1.2.1. 

Destaca-se que, quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) licitantes 

enquadradas como microempresas e empresas de pequeno porte, o (a) Pregoeiro (a) deverá 

seguir com a reabertura do certame, com base no Art. 49, II, da Lei Complementar nº 123 de 

14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07/08/2014. 

As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico, através de cadastro e login no 

sistema disponibilizado no site da autarquia, do dia 23/07/2018 até o dia 26/07/2018, sendo 
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que o acolhimento das propostas será até às 17:00 horas do dia 26/07/2018.  A Sessão Pública 

ocorrerá no dia 27/07/2018, às 09:00 horas. 

O Pregão Eletrônico será realizado em Sessão Pública, com acompanhamento on-line 

no site da autarquia, com as condições de segurança – criptografia e autenticação, oferecido 

pela estrutura digital da prefeitura do município de Sorocaba. 

Os trabalhos serão conduzidos pela Equipe Técnica do SAAE 8: formada por dois 

pregoeiros, uma assistente de secretaria nível II e uma técnica de controle administrativo. 

 

5.5 Estimativa de custos 
  

O Objeto desse edital foi orçado em, aproximadamente, R$ 3.591,96, como valor 

global da contratação, o qual fica fixado como limite máximo admitido pelo SAAE. 

Vale ressaltar que esse valor corresponde aos custos com materiais, visto que o SAAE 

fornecerá a mão de obra de todas as fases de implantação do projeto.  

 

5.6 Critérios de julgamento 
 

O julgamento da presente licitação será efetuado pelo “menor preço por produto” e a 

classificação se dará pela ordem crescente dos preços propostos para cada item. 

 Se a proposta ou lance de menor valor não estiver em conformidade com o edital, será 

examinado a proposta ou lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a 

aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Sendo que esse procedimento se repetirá 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda às exigências do 

processo licitatório. 

Os atos do procedimento e as circunstâncias relevantes serão registrados e publicados 

pelo sistema para divulgação posterior, aos licitantes e interessados devidamente cadastrados 

no site da autarquia. 

Em caso empate, fica assegurado a preferência de contratação para as Microempresas 

e Empresas de Pequeno Porte, conforme previsto na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, 

alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07/08/2014. 

É configurado o empate quando as propostas apresentadas pelas microempresas ou 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de 

menor preço. 

Na ocorrência de empate proceder-se-á da seguinte forma: 
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•  A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada deverá 

apresentar outra proposta, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o 

encerramento dos lances. Se oferecer proposta inferior a melhor classificada, 

tornar-se-á a primeira classificada do processo licitatório. 

• Se não houver interesse da microempresa ou empresa de pequeno em 

apresentar outra proposta, serão convocadas as demais participantes enquadradas 

na hipótese de empate para o exercício do mesmo direito. 

• Ressalta-se que será realizado sorteio quando houver equivalência de valores 

apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, para seja 

escolhido entre elas a empresa vencedora.  

 

Os critérios de desempate somente se aplicarão quando a proposta de menor preço não 

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

5.7 Prazo, condições de entrega e garantia 
 

   A licitante vencedora deverá entregar os produtos em parcela única em até 5 (cinco) 

dias corridos após o recebimento do pedido de compras. Permitido a critério exclusivo do 

SAAE a tolerância de atraso na entrega dos materiais, mediante justificativa sob as 

penalidades descritas no item 5.12.  

Os materiais serão considerados recebidos após a conferência e aprovação pelo 

almoxarifado. Constatadas irregularidades no objeto, o SAAE, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis, poderá rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações contida 

na INSTRUÇÃO PARA INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS – ANEXO I, 

determinando sua substituição, bem como, determinando sua complementação se houver 

diferença de quantidade no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, sendo de sua 

responsabilidade todas as despesas e riscos relativos à substituição e/ou complementação.  

A garantia dos materiais deverá ser de acordo com as normas de fabricação e 

qualidade. 

 

5.8 Obrigação das partes 
 

Será de responsabilidade exclusiva da licitante: 
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• Escolher e contratar pessoal a ser fornecido em seu nome e sob sua 

responsabilidade, observando as leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais 

e sindicais, sendo considerada nesse particular, como única empregadora. 

• Os custos relacionados ao carregamento, transporte dos materiais do local de 

partida até o local de destino, Centro Operacional do SAAE Sorocaba em 

Sorocaba (SP), localizado na Avenida Comendador Camilo Júlio, nº 255 – 

Bairro Jardim Ibiti do Paço, nos dias úteis, das 08:00 às 15:00 horas, bem 

como, descarregamento dos materiais e equipamentos empregados por sua 

conta e risco. 

• A entrega dos produtos dentro do prazo, condições de entrega e garantia, 

conforme disposto no item 5.7 e de acordo com a PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA DE QUALIDADES E VALORES - APÊNDICE I e 

INSTRUÇÃO PARA INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS – 

ANEXO I. 

• O pagamento das despesas de inspeção do (s) agente (s) de qualidade, como 

combustível, pedágio, refeição e hospedagem, quando necessário. Obs.: No 

caso da inspeção ser em outro estado, a despesa com passagem aérea do (s) 

agente (s) de qualidade também será por conta do fornecedor. 

• A responsabilidade civil e criminal de quaisquer acidentes causados pelo uso 

dos produtos fornecidos e/ou subcontratados, bem como pelas indenizações 

que possam ser devidas a terceiros, mediante laudo técnico de comprovação 

que o produto esteja fora das especificações técnica e de qualidade do 

fabricante. 

 

Será de responsabilidade exclusiva do SAAE: 

• O recebimento do pedido de compra, bem como, fiscalizar se os produtos estão 

conforme as especificações técnica e de qualidade do fabricante. 

• Efetuar o pagamento em 10 (dez) dias corridos, após nota de recebimento de 

materiais emitida pelo Setor de Materiais e Logística e mediante apresentação 

da nota fiscal eletrônica, devidamente conferida e liberada pelo Setor de 

Compras. 
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5.9 Acompanhamento e fiscalização 
 

A fim de exercer o acompanhamento e fiscalização da instalação do projeto de 

desinfecção, fica assegurado a chefia do setor de Controle de ETE o direito de acompanhar e 

fiscalizar os serviços prestados pelas equipes técnicas fornecidas pela autarquia, para a 

obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos trabalhos.  

A chefia do setor de Controle de ETE terá pleno poder para agir e decidir perante as 

equipes técnicas, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o projeto 

executivo. 

Cabe à chefia do setor de Controle de ETE auxiliar as equipes técnicas onde for 

possível, no acesso às informações necessárias à execução dos trabalhos. 

A ação ou omissão, total ou parcial, da chefia do setor de Controle de ETE não 

eximirá a equipes técnicas de integral responsabilidade pela execução dos serviços 

contratados, bem como, a licitante vencedora da entrega dos produtos dentro do prazo 

acordado e de acordo com a PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUALIDADES E 

VALORES - APÊNDICE I e INSTRUÇÃO PARA INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE 

MATERIAIS – ANEXO I.  

Obs. Fica definido que o Setor de Materiais e Logística será responsável pela 

fiscalização e recebimento do pedido de compra.  

 

5.10 Pagamento 
 

Os preços e valores a serem cotados pelas licitantes deverão ser expressos em moeda 

corrente nacional (Real), não sendo admitido o uso de qualquer outro parâmetro financeiro. 

O preço proposto no presente Convite será mantido fixo e irreajustável, nos termos da 

Lei Federal nº 8.666/93.  

O pagamento será efetuado pelo SAAE, em 10 (dez) dias corridos, após nota de 

recebimento de materiais emitida pelo Setor de Materiais e Logística e mediante apresentação 

da nota fiscal eletrônica, devidamente conferida e liberada pelo Setor de Compras. 

Fica definido como obrigatório a comprovação de forma documental a licitante 

vencedora que estiver desobrigada da emissão de nota fiscal de serviço por meio eletrônico. 

Observado a falta de efetivo pagamento dentro do prazo determinado, será acrescido 

sobre o valor da nota fiscal eletrônica, a variação do Índice Geral de Preços de Mercado - 

IGPM, acumulado entre a data da exigibilidade do débito e a data de seu efetivo pagamento. 
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5.11 Subcontratação 
 

A licitante vencedora não poderá subcontratar, ao todo nem em parte, o direito de 

fornecer os produtos adquiridos pela autarquia no processo licitatório. Poderá terceirizar a 

entrega, mantendo, porém, sua responsabilidade integral e direta perante o SAAE. 

A subcontratada deverá comprovar sua idoneidade perante o órgão, bem como 

regularidade fiscal e previdenciária, conforme habilitação exigida neste edital. 

A entrega subcontratada deverá ser expressamente comunicada por escrito a autarquia 

com dois dias de antecedência ao prazo de entrega segundo item 5.7, sob as penalidades 

descritas no item 5.12.  

 

5.12 Sanções 
 

O descumprimento parcial ou total de qualquer cláusula desse edital ou do contrato de 

compra e de prestação de serviço a ser firmado entre a licitante vencedora e a autarquia, as 

partes serão penalizadas conforme previsto na seção V do capítulo III da Lei Federal nº 

8.666/93, em especial: 

5.12.1 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta, no caso da 

recusa injustificada da licitante vencedora em receber o Pedido de Compra, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente ou total descumprimento da obrigação, dentro do prazo estabelecido 

no item 5.7; 

5.12.1.1 O não cumprimento do prazo estabelecido para a entrega dos produtos, 

conforme estabelecido, acarretará à licitante vencedora a multa de 1% (um por cento) do valor 

total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), ao fim dos quais, se 

os produtos não tiverem sido entregues, o contrato poderá, a critério do SAAE, ser rescindido, 

sem prejuízo da multa estipulada no subitem 5.12.1.6; 

5.12.1.2 Multa de 10% (dez por cento) do valor total da nota fiscal eletrônica, se os 

materiais entregues estiverem em desconformidade com as especificações e/ ou quantidades 

das normas vigentes, declaradas na especificação técnica do fabricante e não forem 

substituídos; não havendo a referida substituição, o Pedido de Compra poderá, a critério do 

SAAE, ser rescindido, sem prejuízo da multa prevista no subitem 15.12.1.5 

5.12.1.3 O produto não aceito pela fiscalização, a licitante vencedora ficará obrigada a 

entregar outro produto semelhante no prazo que será estabelecido pelo SAAE na notificação, 

após os quais, se não solucionado o problema, será aplicada a multa diária de 1% (um por 
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cento) do valor total da nota fiscal, até o limite de 10% (dez por cento), podendo o SAAE 

rescindir o contrato, sem prejuízo da multa estabelecida n o subitem 5.12.1.7; 

5.12.1.4 Se no prazo de garantia houver algum problema levantado pela fiscalização, 

será aplicada a multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do contrato, 

até o máximo de 10 (dez) dias, a partir da data em que a licitante vencedora foi notificada pela 

fiscalização e não atendeu no prazo estipulado no subitem 5.7; 

5.12.1.5 Multa diária de 1% (um por cento) do valor total do contrato, até o limite de 

10% (dez por cento), pelo descumprimento a qualquer cláusula deste edital; 

5.12.1.6 Multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, se os produtos forem 

entregues por intermédio de terceiros, sem observância do disposto no item 5.11; 

5.12.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) do valor total contratado, em caso de rescisão 

contratual por inadimplência da licitante vencedora; 

5.12.1.8 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 inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

ficará IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRATAR pelo prazo de até 02 (dois) anos, com o 

Município e, será descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedores, garantido o 

direito à ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas e editais e no contrato e das demais 

cominações legais (Incisos III e IV do Art. 87, Lei Federal 8.666/93). 

5.12.2 Multa diária de 1% (um por cento), sobre o valor total do Pedido de Compra, 

até o limite de 10% (dez por cento), pelo descumprimento a qualquer cláusula deste edital; 

5.12.3 Os valores oriundos de multas deverão ser descontados dos pagamentos 

devidos pelo SAAE ou cobrados judicialmente. 

5.12.4 Os casos de rescisão contratual serão formalizados nos autos do processo com a 

garantia do contraditório e a ampla defesa. 

5.12.5 A aplicação de qualquer penalidade prevista no presente Convite, não excluí a 

possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas na Lei Federal nº 

8.666/93. 

 

5.13) Informações complementares 
 

Quaisquer informações sobre o presente Convite, serão obtidas no Setor de Licitação e 

Contratos do SAAE, na Av. Pereira da Silva, nº1.285, Jardim Santa Rosália, de segunda à 
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sexta - feira, das 08h às 17h, ou pelos telefones (15) 3224 - 5 814 e 5815 ou fax (15) 3224-

5820, ou através do e-mail  licitacao@saaesorocaba.sp.gov.br. 

As dúvidas quanto à interpretação dos termos do presente Convite e anexos, bem 

como qualquer incorreção ou discrepância nele encontradas, deverão ser encaminhadas e 

apontadas ao SAAE, por escrito, ao endereço supracitado do presente, até o segundo dia útil 

que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, sob pena de ficarem sujeitas à 

exclusiva interpretação do SAAE, por ocasião do julgamento. 

Os esclarecimentos prestados a qualquer das licitantes serão transmitidos às demais, 

por escrito.  
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6– CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto desenvolvido no presente trabalho é factível de ser executado ao apresentar 

viabilidade econômica e melhorias na gestão hídrica da região do município de Sorocaba. A 

disposição do SAAE em colaborar para a execução do projeto de desinfecção da fase líquida 

dos efluentes da ETE S1, um setor do SAAE que trata do esgoto, é algo muito positivo, dado 

que: I- há de resultar no reuso da água de um efluente poluído que, até então, era destinado 

direto ao rio Sorocaba (sem receber tratamentos adequados); II- deve ter baixos custos para 

implantação, visto que o SAAE vai fornecer a mão-de-obra para  a instalação e manutenção  e 

já existe muito material de laboratório na ETE S1 para operação do novo sistema.  

O reuso da água na ETE S1 deve diminuir o consumo de água potável em até 

162.519,00 litros ao longo de um ano, diminuindo consideravelmente o consumo de água 

potável, um aspecto positivo tanto em termos financeiros para a autarquia como para a gestão 

hídrica das Bacias Hidrográficas Sorocaba e Médio Tietê. Ressalta-se que, no tocante à gestão 

hídrica, a implantação do projeto proposto implica em não consumir água potável para 

atividades, como limpeza e higienização do local, o que vai gerar a economia de mais de 160 

milhões de litros de água em um ano.  

Quanto ao investimento de R$ 3.591,96 para aquisição de material, agências de 

fomento, por exemplo, a ANA, podem oferecer auxílio financeiro para custear, desde que o 

SAAE consiga atender aos requisitos solicitados pela ANA. No mais, o presente trabalho 

propõe um projeto para economizar água potável, cuja ideia pode ajudar a nortear o 

desenvolvimento de projetos similares em outras regiões, seja em âmbito municipal ou até 

mesmo estadual. 
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APÊNDICE I – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUALIDADES E VALORES 

 Tabela A – Materiais de Construção 

DESCRIÇÃO UN QTD 
Joli Barcelona  Matiele  Valor Selecionado 

Val. Unit. Val. Tot. Val. Unit. Val. Tot. Val. Unit. Val. Tot. Val. Min. Val. Max. 
Bloco de Concreto de Vedação 
9x19x39cm 

UN 120    R$ 1,46  R$ 175,20  R$ 1,47  R$ 176,33  R$ 1,46  R$ 175,20 

Telha Canalete 49 Com 1” Aba 
6.50m 

UN 6         

Parafuso hillips 4,0x30mm para 
aglomerado bicromatizado PAC/07 
Fixtil 

UN 15  R$ 6,90  R$ 103,50      R$ 6,90  R$ 103,50 

Sacos de Cimento Votoran 50K PC 5  R$ 19,90  R$ 99,50  R$ 24,00  R$ 120,00  R$ 24,95  R$ 124,76  R$ 19,90  R$ 99,50 
Areia Média UN 2    R$ 96,00  R$ 192,00  R$ 192,78  R$ 192,78  R$ 96,00  R$ 192,00 

Pedrisco UN 1    R$ 92,50  R$ 92,50  R$ 104,49  R$ 104,49  R$ 92,50  R$ 92,50 
Vergalhão CA-50 10mm (3/8")12M UN 4    R$ 35,90  R$ 143,60    R$ 35,90  R$ 143,60 
Caibro 2" x 4" (10cm x 5cm) Viga 
Telhado 

UN 2         

Porta de madeira montada com 
folha lisa mescla + batente + 
fechadura comum 

UN 1  R$ 207,90  R$ 207,90    R$ 185,52  R$ 185,52  R$ 185,52  R$ 185,52 

Tinta Acril. Glasurit Fosca Branco 
Neve 18 L 

UN 1    R$ 145,00  R$ 145,00    R$ 145,00  R$ 145,00 

TOTALIZAÇÃO    R$ 410,90  R$ 868,30  R$ 783,88  R$ 1.136,82 

Fonte: Produção do Autor 
 
Obs.1- As lacunas na tabela significam que a empresa não trabalha com o material em questão. 
Obs.2- Os valores em itálico se referem aos itens com o “menor valor” selecionado a fim de se compor o valor base de lance de cada produto no 
pregão eletrônico. 
Os custos com materiais de construção totalizam em R$ 1.136,82. 
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Tabela B – Materiais Hidráulicos   

DESCRIÇÃO UN QTD 

Joli Tateti Matiele Valor Selecionado 
Val. Unit. Val. Tot. Val. Unit. Val. Tot. Val. Unit. Val. Tot. Val. Min. Val. Max. 

Cano PVC 1” UN 47  R$ 56,90   R$ 367,38  R$ 31,90  R$ 255,20  R$ 39,38  R$ 315,03  R$ 31,90  R$ 255,20 

Caixa d`´agua 1000L UN 1 R$ 301,90 R$ 301,90  R$ 224,00  R$ 224,00  R$ 295,74  R$ 295,74  R$ 224,00  R$ 224,00 

Caixa d`´agua 500L UN 2  R$ 181,90 R$ 363,80  R$ 119,99  R$ 239,98  R$ 149,91  R$ 299,82  R$ 119,99  R$ 479,96 

Suporte de metal para caixa d`´agua UN 3         

Torneira Boia p/ Reservatório UN 3   R$ 26,90 R$ 80,70  R$ 5,53  R$ 16,59  R$ 8,07  R$ 24,22  R$ 5,53  R$ 16,59 

União em Latão Rosca Fêmea 1/2 UN 2    R$ 3,81  R$ 7,62    R$ 3,81  R$ 7,62 

Tê 90° Soldável 25mm UN    R$ 0,85 R$ 1,70  R$ 0,70  R$ 1,40  R$ 1,02  R$ 2,03  R$ 0,70  R$ 1,40 

Registro de Esfera Vs Soldável 25 
mm 

UN 7 R$ 23,90 R$ 167,30  R$ 14,53  R$ 101,71  R$ 8,48  R$ 59,37  R$ 8,48  R$ 59,37 

Adaptador Soldável com Flange 
Anel para Caixa d'água 25mm 

UN 6  R$ 12,90 R$ 77,40  R$ 7,30  R$ 43,80  R$ 10,51  R$ 63,05  R$ 7,30  R$ 43,80 

Joelho 90° Marrom PVC 20mm ou 
1/2 

UN 3  R$ 0,49 R$ 1,47  R$ 0,37  R$ 4,41  R$ 0,46  R$ 1,39  R$ 0,46  R$ 1,39 

TOTALIZAÇÃO    R$ 1.361,65  R$ 894,71  R$ 1.060,65  R$ 1.089,33 

Fonte: Produção do Autor 
 
Obs.1- As lacunas na tabela significam que a empresa não trabalha com o material em questão. 
Obs.2- Os valores em itálico se referem aos itens com o “menor valor” selecionado a fim de se compor o valor base de lance de cada produto no 
pregão eletrônico. 
Os custos com materiais hidráulicos totalizam em R$ 1.089,33. 
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Tabela C – Materiais Elétricos  

DESCRIÇÃO UN QTD 

Joli Tateti Matiele Valor Selecionado 
Val. 
Unit. Val. Tot. 

Val. 
Unit. Val. Tot. Val. Unit. Val. Tot. Val. Min. Val. Max. 

Cabo Flexível 4,0 mm preto PC 50 
 R$ 

120,90 
 R$ 120,90  R$ 1,39  R$ 69,50  R$ 2,10  R$ 105,00  R$ 1,39  

 R$      
69,50  

Kit Lâmpada Fluorescente 
20w 

UN 1  R$ 69,90  R$ 69,90      R$ 69,90  
 R$      

69,90  

Interruptor Blanc Simples + 
Tomada 10A/250V 

UN 1  R$ 15,90  R$ 15,90      R$ 15,90  
 R$      

15,90  
Painel de Controle Elétrico UN 1         

1 Bomba d`água Periférica 
QB60 1/2HP 36L/min 110V 

UN 1 
 R$ 

565,90 
 R$ 565,90      R$ 565,90  

 R$    
565,90  

Eletroduto Corrugado 
Conduite 1'' Rolo de 25m 
Tubo Flexível 

PC 2 
 R$ 

34,45 
 R$ 68,90  R$ 1,29  R$ 64,50  R$ 2,09  R$ 104,62   R$ 1,29  

 R$      
64,50  

TOTALIZAÇÃO   R$ 841,50  R$ 134,00  R$ 209,62  R$ 785,70 
Fonte: Produção do Autor 
 
Obs.1- As lacunas na tabela significam que a empresa não trabalha com o material em questão. 
Obs.2- Os valores em itálico se referem aos itens com o “menor valor” selecionado a fim de se compor o valor base de lance de cada produto no 
pregão eletrônico. 
Os custos com materiais elétricos totalizam em R$ 785,70. 
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Tabela D – Materiais de Escritório 

DESCRIÇÃO UN QTD 

Kalunga Sorocaba Parque Papelaria Roma Papelaria Valor Selecionado 
Val. Unit. Val. Tot. Val. Unit. Val. Tot. Val. Unit. Val. Tot. Val. Min. Val. Max. 

Papel sulfite 75g alcalino 210x297 
A4 Chamex Vai Brasil Ipaper PT 

500 FL 
PC 1  R$ 23,90   R$ 23,90   R$      18,90  

 R$      
18,90   R$        18,75  

 R$       

18,75  
 R$     18,75  

 R$      
18,75  

Pasta catálogo c/ 50 envelopes 
ofício 0,06 pebd c/ visor 104 

Plastpark 1 UN 
UN 3  R$ 10,30   R$ 30,90   R$      23,91  

 R$      
71,73  

 R$        15,90  
 R$       

47,70  
 R$     10,30  

 R$    
491,31  

Caneta esferográfica 1.0mm cristal 
diamante azul 835209 Bic CX 12 

UN  
CX 1  R$ 11,60   R$ 11,60   R$        1,20  

 R$      
14,40   R$          0,90  

 R$       

10,80  
 R$       0,90  

 R$      
10,80  

Caneta esferográfica 1.0mm cristal 
diamante preta 835210 Bic CX 12 

UM 
CX 1  R$ 11,60   R$ 11,60   R$        1,20  

 R$      
14,40  

 R$          0,90  
 R$       

10,80  
 R$       0,90  

 R$      
10,80  

Caneta esferográfica retrátil bic slim 
clic vermelha 845967 Bic CX 12 

UN 
CX 1  R$ 14,70   R$ 14,70       R$     14,70   R$      

14,70  

Lápis plástico preto evolution 
sextavado 835232 Bic CX 12 UN 

CX 1  R$ 7,40   R$ 7,40   R$        0,66   R$        
7,92  

 R$          0,85   R$       
10,20  

 R$       7,40   R$        
7,40  

Pincel marca texto Marking 
amarelo 854815 Bic CX 12 UN 

CX 1  R$ 21,10   R$ 21,10   R$        2,00  
 R$      

24,00  
 R$          3,60  

 R$       
43,20  

 R$     21,10  
 R$      

21,10  

Apontador simples vivo sortidos 
006303 Maped BT 3 UN 

PC 1 R$ 2,50 R$ 7,50  R$        4,60   R$      
13,80  

 R$          1,75  
 R$         

5,25  
 R$       1,75   R$        

5,25  

TOTALIZAÇÃO  R$ 128,70  R$ 165,15  R$ 146,70  R$ 580,11 
Fonte: Produção do Autor 
 

Obs.1- As lacunas na tabela significam que a empresa não trabalha com o material em questão. 
Obs.2- Os valores em itálico se referem aos itens com o “menor valor” selecionado a fim de se compor o valor base de lance de cada produto no 
pregão eletrônico. 
Os custos com materiais de escritório totalizam em R$ 580,11. 
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Tabela E – Custos com materiais 

CUSTOS DE MATERIAIS NO PROJETO 

Material de Construção  R$         1.136,82  

Materiais Elétricos  R$            785,70  

Materiais Hidráulicos  R$         1.089,33  

Materiais de Escritório  R$            580,11  

TOTALIZAÇÃO  R$         3.591,96  

Fonte: Produção do Autor 
 
O custo dos materiais do projeto totaliza em, aproximadamente, R$ R$ 3.591,96. 
Vale ressaltar que ele valor corresponde aos custos com materiais que foi ofertado pelo menos por uma empresa.  
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APÊNDICE II – ORDEM DE SERVIÇO 

À 
....................... (nome da Equipe Técnica) 
 
 
ORDEM DE SERVIÇO 
 
Solicitação nº X/2018 - Processo nº - XX - SAAE. 
 
 
Objeto: 

Autorização para início das obras de Implantação do Sistema de 
Desinfecção da Fase Líquida do Efluente da ETE Sorocaba 1, baseado no 
projeto executivo existente. 

 
 
Data para início dos serviços: ___/___ /___ 
 
 
SERVIÇO A SER REALIZADO: 
 
DATA Serviço Realizado 

  
  
  
  

 
 
 
Responsável pela Equipe Técnica que executará o serviço: 
Telefone para contato: 
Responsável do SAAE pela fiscalização: 
Telefone para contato: 
 
 

Sorocaba, _____de _________________de 201_ 
. 

DEPARTAMENTO/SETOR ______________________ 
 
 

Este documento deverá ser preenchido pela chefia do Setor de Controle de ETE após a 
assinatura do contrato. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE III – CROQUI DO PROJETO 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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ANEXO I – INSTRUÇÃO PARA INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE 

MATERIAIS 

REF. Solicitação de compra n.º XX/2018/SML/DOIL 
 
 
Os materiais deverão ser inspecionados de acordo com as normas vigentes, declaradas 

na especificação técnica do fabricante. 
A inspeção será feita pela Equipe Técnica do SAAE 8 – formada por 02 (dois) agentes 

de qualidade da Comissão Permanente de Materiais e Marcas (CPMM) do SAAE de 
Sorocaba.  

Todos os ensaios de inspeção de recebimento determinados pelas normas técnicas 
deverão ser obrigatoriamente realizados em fábrica. Se a licitante contratada for distribuidora 
ou revendedora do material ofertado, a mesma deverá informar o endereço do fabricante do 
material onde a inspeção será realizada. 

Os materiais não poderão ter data de fabricação superior a 12 (doze) meses, na datada 
inspeção. 

O pagamento das despesas de inspeção do (s) agente (s) de qualidade, como 
combustível, pedágio, refeição e hospedagem, quando necessário, também serão por conta do 
fornecedor. 

Obs: No caso da inspeção ser em outro estado, a despesa com passagem aérea do (s) 
agente (s) de qualidade também será por conta do fornecedor. 

Para fins desclassificação, as licitantes deverão DECLARAR que possuem plenas 
condições para realizar as inspeções técnicas de acordo com as exigências estabelecidas nesta 
instrução; 

A comunicação quanto à programação da data para a realização das inspeções de 
recebimento deverá ser feita pelas licitantes contratadas em comum acordo com o SAAE, 
através dos setores e e-mails a seguir: 

Setor de Licitações e Contratos: contratos@saaesorocaba.sp.gov.br 
No ato da entrega dos materiais no Almoxarifado do SAAE, os mesmos poderão ser 

recusados pelos funcionários do recebimento, se constatado: 
a) não atendimento dos procedimentos de inspeção mencionados nesta instrução; 
b) ausência dos laudos de inspeção correspondentes de cada material; 
c) sem a devida identificação com selos do SAAE 
 
 

____________________________________________________ 
Chefia do Setor de Materiais e Logística 

 

 

 

 

OBS. Elaborado pelo autor com base no Edital Pregão Eletrônico nº01/2018 - SAAE 

Sorocaba.  
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ANEXO II – ORÇAMENTOS 
 

Grupo Barcelona 
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Matiele Sorocaba 
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Tateti 
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Joli Vila Maria 
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Kalunga 
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Papelaria do Parque 
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Roma Distribuidora  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


