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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIçO NUTONOMO OE ÁCUN EEsGoTo Do MuNlcíplo oe-sonóceet e I eElôreururcA pRoDUTos euíwr¡cosLrDA - EPP, PARA FoRNEclrueÑro oe cr-õnËio DË õôd¡ö-õÈnNULADo sEMroDo PARA UTTLTZAR EM CEnaoones bÈ-ïrpocr-onrro oä sooro, cuJAFINALIDADE É FORNECEN 
_ 

õLONO NES¡OUAi..NO9 IPCõS ARTESIANOS,coNFoRME pRocESSo ADMrruÈinnrvo ñã e{iàon- 
'AAE...........

o sERVrÇo auroruoMo oe Ácur E ESGOTO do município desorocaba, com sede à Avenida comenoadãr-óam¡to Júrio, 2ss _Jardim rbiti do paço - sorocaba/sp - cep., raogo-000, inscrito nocNpJ/MF sob o no 7i.480.560.000ilãg, n".iã'ato representadopero seu Diretor Gerar, senhor ilecó õuõxow DA srLVACAMARGO^gytM4l4Eg, portador da Cédula de ldentidade RGno 33.780.781-4 e cpF no zïz.zlg.qqe-ù,ãóiåu"nt" denominado
11plg.^T"_nte__ SAAE, e a eeLc¡Oul¡v¡ióa pRoDUTos
QUIMICOS lTpA : Epp, com sede. a n* eåìlica, no 2245, eD1l LT tt -jaglo.vira Erisa, na cidade de Rib'eirão preto/sp _cEp.: 14.075-490. inscrita no 

'cNp.l_n¡F;"b 
; nJog.rgo.I98/0001-

91::p.r*gnt:gl lgslg .ato, peto seu soc¡õ Ãàministrador, senhorJosE LrNo RApÁToNr, poitador da cédura ãä roentioade RG no4.760:s2 e cpF no 
. 
iaz.3oa rse-e1, 

-'ãoìãuante 
designadaCONTRATApå]:^I entre si, justo e contratado nos termos da LeiFederal no 8.666/g3, em con?ormidade com ó editar do pregão

Eletrônico no 4gt2021 - processo Administrativo n'g33t2021 _
SAAE, e as cláusulas a seguir reciprocamenté ace¡tas.

PRIME|RA - Objeto.

foi feita no processo Í;k,"**åfi3t"I*âlâorfr;i'siît:'?"Jå1T,îi.îîrî¡"î."ilì:
instrumento, se obriga a forne-cer para o SAAE, cloreto de sódió granulado sem iodopar3.utilizar em geradores de hipoctorito de sódio, cuja finalidäe é fornecer clororesid.ual nos poços artesianos, destinado a o¡r"tor¡" de produção, conforme aquantidade estimada, especificaçäo e preço apresentado:

SOROCABA

LOTE OI

Item Qtde Unid. Descriçäo Marca Valor Unit. Valor Total
n$

01 28.000 Kg CLORETO DE
GRANULADO (SAL GROSSO

to Soledade 1,15 32.200,00
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Umidade: (H2O) - Unidade: %
Método NBR I0BBB menor q
0,10.

menor que 0,06.
Calcio (Ca2+¡ Unidade % Método
NBR 10888 menor que 0,04.
Magnésio (Mg2+) Unidade %
Método NBR 1088g menor que
0,02.
Sulfato (SO4) Unidade % Método
NBR 10888 menor que 0,15.
Cloreto se sódio (NaCl) base
seca - Unid.% Método NBR
10888 maior que g9,45.
lodo - Unidade: mg/kg M
NBR 10888 Ausente.
Ferrocianeto Unidade: p
Metodo NBR 108gg máximo

Odor e sabor: Característicos
Sujidades/materiais

Forma: Gristais brancos.
Granulometria - o/o media: Retido
na ll#10 (2,00mm) 8,20;
na ll#12 (1,68mm) 15,0; Retido
na ll#18 (1,00mm) 60,4; Retido
na lý#20 (0,84mm) 10,0; Retido
nalt#40 (0,425mm) S,5.
Observação: Deverá
embalado em sacos valvutados

m 25 kg e seguir a NBR
atualizada.

5,0

pm

ac ríracte ticasS rgao Snolética
otn

OSídu nsol úveis (R )
N BR 1 08Metodoo/oU aid de

Especificação:

estranhos
sência

Sal
AS

granulado
seguintes

características:
- Analise

íodo com

Aspecto: Crista
Cor: Branco

Total Geral (Rg) 32.200,00

Redigido por Érica de O. M. E. Franco - Auxil¡ar Adm. M- DA/SL Ø
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SEGUNDA - prazo e condições de execução do objeto.

e 
bi 

e 
re n a Es ta ç ã o d 

"^' 
å å; 

"¡ 
å i ïlTå H:î'i :f l:"9: "ffl5ï:'ååï:?;:.'; : :

3#ã;,i,,J31i^:r Avenida cãneìal õarneiro,'-nã'zoor, cã,i"åî] sorocaba/sp, das

corridos, contados 0".år''ro,,.,30åtÍã3 ÿoï'fl" 
para entresa será de 08 (oito) dias

quatquer prejuízo causado * 
"bjï¡,:':,u " 

,,.'3,ä;i3 f.':f,:JJ: 
o" CoNTRATADA todo e

produto antes do descar,"nrr"nå11rro,.å å1ii r"ffi;e füå,"'l",isada 
amostra do

2.2.3.

Z.Z.S.'L Pureza do cloreto de sódio - nãoinferior a gg,4ío/o;

parâmetros da especifícação

lodo - ausência;

Umidade - inferior a O,1o/o;

Granulometria nos

2.2.4. A critério exclusivo do SAAE, motivadamente,poderá ser solicitado certificado de análises e lauoos-emitidos por laboratório credenciadopelo INMETRo, conforme NBR lso 17025, o-" qrãir deverã'o ser entregues no prazomáximo de 30 (trinta) dias corridos após a so¡¡cäãðao.

2.2.5.. Os objetos serão considerados recebidos apósa conferência e aprovação do fiscalizador do óele. Constatadas irregularidades nosobjetos entregues, o sAAE, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

-:^nao corresponderem às especificaçöes do edital e seus anexos, determinando suas
adequaçöes que d"u9f-o.jg91er no ptazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, sendo de
responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e rìscos ielativos à substituiçäo.

2.3. Poderão ser tolerados atrasos, motivado por força maior,
caso fortuito ou interfe rências imprevistas que retardem o cumprimento contratual, desdeque tais eventos sejam devidamente anotados e justificados no processo e acolh

2.2.3.2.

2.2.3.3.

2.2.3.4, mesmos

w

K Red¡gido por tiirica de O. M. E. Franco - Auxiliar Adm. 4- DA/SL þ-
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pela Administração, sob pena de aplicaçäo das sanções estabelecidas na cláusula euinta
e seus subitens.

2.4. Fiscalização: O SAAE designará a senhora ANA
vlcrÓRlA RoMANGNoLI FERNANDES NisHt, chefe do Departãmento de Tratamento de
Água, CPF.: 383.583.198-43 e e-mail: ananishi@saaesorocaba.sp.gov.br, para representá-lo na qualidade de fiscalizadora do contratol R fiscalizadora' foderá 

'designär 
outros

funcionários para auxiliá-la no exercício da fiscalizaçâo.

2.4.1. Se houver alteração do fiscalizador, o Setor
responsável deverá comunicar o Setor de Licitação e Contraios, que formalizará a alteraçãó
por apostílamento.

2.5. Representação da GONTRATADA: Deverá ser mantidoa senhora STEPHANIE SABRINA RAPATONI, CPF.: 315.i67.5g8-38 e e-mait:
vendas'belgiquimica@hotmail.com, como preposto e responsável pela execução do objeto,que prestará toda a assistência necessária, devendo comparecer ao SAAÉ r"rpr"'qré
determ inado pela fiscalização.

2.5.1. eualquer ocorrência ou anormalidade, que
venha interferir na execução do objeto, deverá sei comunicada ao SAAE imediatamente.

TERCEIRA - Recebimento do objeto.

3.1. Recebimento provisório: provisoriamente, pelo
responsável por seu recebimento (no verso da nota fiscal), [ara efeito de posterior
verificaçäo da conformidade do objeto com a especificaçäo.

3-2. Recebimento Definitivo: defínitivamente, pelo
responsável por sua fiscalização, após a verificação da qualidade, quantidade o material e
consequente aceitação.

QUARTA - Reajuste de preços e pagamentos.

4.1. será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA,
todos os custos diretos e indiretos para a execução do objeto, bem como, os custos
relacionados ao transporte dos materiais/equipamenios e carregamentos do local de partida
até o localde destino.

4-2. os preços seräo fixos e irreajustáveis por um período de
12 (doze) meses, a contar da data de apresentação da propoéta nos teimos $tö Oo art.20
da Lei Federal 10.19212001.

ín d i ce d e p re ços 
" 
o c oo;3;,, o3i i iËt8È,FËi ï::'#:5" i",i:î: i. tr î, å "# îffi :,å:

fl,

4
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P = Preço reajustado
Po = Preço Proposta.
I = lndice do mês de reajuste
lo = fndice do mês de apresentação da proposta

4,3.1. O reajuste apurado pela fórmula acima, seráaplicado para os serviços realizados a partír do mês subsequente ao do aniversário daproposta.

esta be recid o n a n".o r u çÍóan" osl?o r 333ÅTË::î J:i' eretu ado

GoNTRATO No .[ I tstctzozz

:^"-I?.1: 
a partir da data limite para a apresentação da proposta, obedecendo a seguinte

TOrmuta:

P=Pox.l
lo

Onde:

pelo SAAE, conforme

4.4.1. Na sexta feira da primeira semanasubsequente à do ato de conferência e aprovação da nota fiscal/fatüra, concluído entresegunda e terça feira;

4.4.2. Na sexta feira da segunda semanasubsequente à do ato de conferência e aprovação da nota fiscal/fatural concluído entrequarta e sexta feira;

4.5. A nota fiscal/fatura deverá ser conferida e aprovada pelo
Departamento/setor responsável no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

"ontrdo, 
da data dasua apresentação;

4.5.1. A nota fiscar/fatura, será assinada e datadapeJ.o(l) fiscal(is) e, na sua ausêncía, a liberação poderá r"r t"âli=ro" pãjo chefe da área
solicitante;

4.5.2. Se forem
fiscal, suspender-se-á o prazo de vencimento previsto,
partir da apresentação do documento corrigido.

constatados erros no documento
voltando o mesmo a ser contado, a

dias, contado a parrir o, Í;to ,,,,?03'Ëãi"i"" å:tffilllffiJ."Ji"ìffj''l:,a. 30 (trinta)

4-6-1. Em caso de inobservância quanto ao critério depagamento, o. SAAE suportará a incidência, sobre o valor da nota fiscal eletrônica, davariaçäo do "Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM", acumulado entre a data da
exigibilidade e a data de seu efetivo pagamento.

K Redigido por Érica de O. M. E. Franco - Auxitiar Adm. fr- DÁ/SL 6
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4.6.2. A CONTRATADA não poderá suspender ocumprimento de suas^ obrþaçöes e deverá tolerar possíveis atrasos ã" p"grrento, deacordo com o artigo 78, inciso XV, da Leí Federal n" g.666/93.

4.7. A nota fiscal deverá ser encaminhada ao fiscalizador epara o e-mail contratos@saaesorocaba.sp.gov.br.

QUINTA - Sançöes por inadimplemento.

5.1. Pelo inadimplemento de qualquer cláusula ou simples
condição do edital contrato e/o-u do presente compromisso ou peio descumprimento parcial
ou total do mesmo, as partes ficaräo sujeitas às sanções e consequências legais previstàs
no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal no g.666/g3, em esfecial:

5.1.1. Advertência, a critério do SAAE, nos casos dedescumprimento das condiçöes de execução pela GONTRATADA, quando nãocouber as sançöes pecuniárias.

5.1.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valortotal da proposta, caso a CONTRATADA não a mantenha, säm pié¡ui.o das demaissançöes estabelecidas.

5.1.3. O não cumprimento dos prazosestabelecidos par.a 
-a_ 

execução contratual conforme estabelecido no edital e seusanexos' acarretará à CONTRATADA a.multa de 1o/o (um por cento) sobre o valor total do(s)item(ns) em desconformidade, por dia de atraso, at¿ à timite ¿e 106/o iãåi por cento), ao fimdos quais, se a execuçäo não estiver regularizada, o contrato poderà, a ðritério O<j'SÁne,ser rescindido;

5.1-4. Murta de io/o (um por cento) do varor totar docontrato, por dia de atraso, até o limite de 10o/o (dez por òento¡, pelo áôscumprimento aqualquer cláusula;

5.1.5. Multa de 20o/o (vinte por cento)
total do contrato, em caso de rescisão por inadimplência da coNinernol.

sobre o valor

5.1.6. A licitante que, convocada dentro do prazo devalidade da sua proposta, näo celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exio ida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuçäo do contrato, comportar-se
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará lMpEDl DA D E LICITAR E CONTRATARpelo prazo de até 0S (cinco) anos, com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e,
será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastra mento de fornecedores a que Se
refere o inciso XIV do art. 4 da Lei Federal lO.S2 0/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
sem prejuízo das multas previstas em edital e no contra to e das demais cominações legais

7o, Lei Federal 10.520/02)(Art

Redigido por Érica de O. M. E. Franco - Auxiliar Adm DA/SL Ø
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5,2. A aplicação de qualquer penalidade prevista no presente
instrumento näo exclui a possibilidade de aplicaçäo das demais, bem como das
penalidades previstas na Lei Federal no 8,666i93.

SEXTA - Recurso financeiro.

6.1. A despesa decorrente do presente compromisso será
atendida através das dotações orçamentárias alocadas ao SAAE, apontando-se para esse
fim, no corrente exercício financeiro, conforme rubrica orçamentária no 23.05.00 3.3.90.30
17 512 5005 2165 04.

SÉflml - Vinculação ao edital do Pregão Eletrônico no
49t2021.

7.1. A execução do presente contrato está vinculada aos
termos do edital do Pregäo Eletrônico no 4912021, seus anexos e à proposta da
CONTRATADA apresentada ao Processo Administrativo no 83312021 - SAAE.

7.2. Fica a CONTRATADA obrigada a manter durante a
vigência do presente contrato, todas as condiçÕes de habilitação e de qualificação exigidas
por ocasiäo do processo licitatório, devendo apresentar os documentos habilitatórios
sempre que solicitados.

7.3. Na hipótese de aditamentos serão solicitados os
documentos exigidos por ocasião do certame, sendo:

7.3.1. HABILITAÇAO JURIDICA (art. 28 da Lei
Geral), conforme o caso:

a) No caso de empresário individual
inscriçäo no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
respectiva sede;

b) No caso de sociedade empresária ou
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

c) No caso de sociedade simples: inscrição
do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

d) No caso de microempresa ou empresa de
pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte, OU declaração, sob as penas da Lei, de que cumpre os requisitos legais

7
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para a qualificação como ME ou EPP, OU pela adesäo da empresa ao Regime Especial
Unificado de Arrecadaçäo de Tributos e Contribuiçöes devidos pelas ME ou EPP - Simples
Nacional (disciplinado no Capítulo lV da Lei Complementar no 123106);

e) No caso de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorizaçäo;

f) lnscriçäo no Registro Público de
Empresas Mercantis onde opera, com averbaçäo no Registro onde tem sede a matriz, no
caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

g) No caso de sociedade cooperativa: ata de
fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o arl. 107 da Lei no 5.764, de 1971 ;

7.3.1.1. Os documentos acima deverão
estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

7.3.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
(art.29 da Lei Geral):

a) Prova de inscriçäo no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) Prova de inscrição no Cadastro de
Contribuintes Estadual relativo ao domicílio ou sede da CONTRATADA, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto deste certame;

c) Prova de regularidade para com as
Fazendas Federal e Estadual, do domicílio ou sede da CONTRATADA, ou outra
equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:

c1) Certidão Conjunta Negativa de
Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da Uniäo, inclusive contribuição social, expedida pela
Secretaria da Receita Federal;

c2l Certidão de Regularidade de ICMS -
lmposto sobre Circulaçäo de Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda
E Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Tributários expedidas
pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo.

d) Prova de regularidade perante o Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado
de Regularidade do FGTS;

I
X Redigido por Érica de O. M. E. Franco - Aux¡l¡ar Adm. W DÁ/SL Ø
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e) Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentaçäo da Certidäo Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os
mesmos efeitos da certidäo negativa (CNDT-EN).

Ð A comprovação de regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito da
assinatura do Contrato ou do Aditamento. No entanto, toda a documentaçäo exiqida para
efeito de comprovaÇäo de regularidade fiscal deve ser apresentada, mesmo que esta
apresente alquma restriçäo, sob pena de inabilitação.

f1) Havendo alguma restriçäo na
comprovaçäo da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública,
para a regularizaçäo da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certídão negativa.

f2l A näo regularização da
documentaçäo, no pnzo previsto no subitem anterior, implicará na preclusão do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

f3) A participação na condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas
categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei.

7.3.3. QUALIFICAçÃO ECONOMICO
FINANCEIRA (art. 31 da Lei Geral):

a) Fazer prova de possuir capital social
registrado gg patrimônio líquido näo inferior a 8o/o (oito por cento) do valor total registrado,
comprovado através da apresentação da cópia do Certificado de Registro Cadas
Contrato Social ou alteração contratual devidamente registrado na Junta Comercial ou no
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou apresentação do balanço.

a1) Se a opção da CONTRATADA for
pela comprovaçäo do patrimônio líquido deverá ser apresentado o Balanço Patrimonial e
Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigível e apresentado na forma da
lei, que comprovem a boa situaçäo financeira da empresa, vedada sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentaçäo da proposta.

demonstraçöes contábeis serão aceiros, na rorma o" 11¡]lr"1o"o;J?:::",iii:i:?'il",i
de:

0
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Publicaçäo em Diário
Oficial; ou

Publicação em Jornal; ou

Cópia ou fotocópia
registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou do domicílio da CONTRATADA
ou em outro órgäo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.

Comprovação por Sped

b) Certidäo Negativa de Falência,
insolvência, recuperaçäo judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede
da CONTRATADA pessoa jurídica ou empresário individual.

b1) Nos casos de Recuperação Judicial
e Extrajudicial, seräo aceitas certidões positivas, com demonstração do plano de
recuperação, já homologado pelo juízo competente em pleno vigor, apto a comprovar sua
viabilidade econômico-financeira.

7.3.4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

a) Declaração de que não existem no
quadro de funcionários da empresa, menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho
noturno, perigoso ou insalubre ou ainda, empregado com idade inferior a 16 (dezesseis)
anos efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos, conforme Anexo V do edital,

7.3.5. Será verificado o eventual descumprimento
das condicões de participacão. especialmente quanto à existência de sancäo oue
impeca a participacão no certame ou a futura contratação. mediante a consulta aos
sequintes cadastros:

a)
lnidôneas e Suspensas - CEIS, mantido
(www. p o rta ld atra n s pa re n ci a. g ov. b r/sa n coesice is) ;

Cadastro Nacional de
pela Controladoria-Geral

Empresas
da União

b) Cadastro Nacional de Condenaçöes
Cíveis por Atos de lmprobidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus. br/improbidade_adm/consultar_requerido. php).

c) Lista de Apenados, mantida pelo Tribunal
do Estado de São Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados);

SOROCABA

Redigido por Érica de O. M. E. Franco - Auxiliar Adm. û- o*"t ,b
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7.3.6. A consulta aos cadastros será realizada em
nome da empresa GONTRATADA e também de seu sócio majoritário, por força do
artigo 12 da Lei no 8.429, de 1992 e Lei Municipal no 10.128 de 2012, regulamentada
pelos Decretos Municipais no 20.786 de 2013 e no 20.903 de 2013, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa,
a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário.

7.3.7. Comprovaçäo dos poderes de
representação através da apresentação de procuração que designe expressamente
seu representante para assinatura de declarações, carta proposta e demais atos
pertinentes ao presente compromisso.

7.3.8. Na hipótese de não constar prczo de validade
das certidões apresentadas, este SAAE aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento
e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação dos envelopes.

OITAVA - valor total do contrato

8.1. O valor total do presente contrato, importa em
R$ 32.200,00 (trinta e dois mil e duzentos reais).

NONA - vigência contratual

9.1. A vigência contratual será de 24 (vinte e quatro) meses,
contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a critério das partes,
nos limites legais permitidos no artigo 57 da Lei Federal no 8.666/93.

arterado, com as devidas ¡rst¡r¡""t?#,'.."ro"1oJoïå3i9-.. i""rti.f;.1 
qualquer tempo' ser

DECIMA- rescisäo contratual.

10.1. Em caso de rescisão, a CONTRATADA reconhece
integralmente os direitos do SAAE previstos no Artigo 77 da Lei Federal no 8.666/93, sem
prejuízo de indenização por perdas e danos que a rescisão possa acarretar.

10.2. A critério da Administração, o contrato poderá
rescindido se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, da Lei no 8.666/93.

ser

10.3. Os casos de rescisão, se eventualmente ocorrerem, seräo
formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla
defesa.

DÉCIMA PRIMEIRA - legislaçäo aplicável.

ý
Redigido por Érica de O. M. E. Franco - Auxiliar Adm. W DA/SLL
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Federar no 10 520 ,roor'L'', 
"ror?0,3är',Ï31",e'ïx'I:,'F:ffi:lo;"ïläåu15t":',îï,""xilLîalteraçöes, pelo Decreto Municipal no 14.575 de 0510g12005, Decreto Municipal no 14.s76de 0510912005 e le-iComptementar no 123 de 1411212006, alierada pela tei complementar

no 147 de 0710812014, Resolução no 0812015, o Código Civil é o-CãO¡go de Defesa doconsumidor, sendo que as partes elegem o Foro de 
-sorocaba/sp p;ã dirimir quatluerquestão relativa ao presente contrato, com renúncia de qualquei outro, por maisprivilegiado que seja.

te rm o e m 02 ( o u a sl 
;11 1¡ i 3,?, : ã 

"i i,:'#:T.,$n: ff: it:'å1',îi,ö ìffi Ïî 
^ï:: 

"#:
a tudo viram e assistiram, para fins e efeitos legais.

Testemunhas:

Sorocaba, -lê e fV'v^.e;r-5s de 2022

sERVtçO AU NOMO DE DE SOROCABA
Tiago Suckow da Si Guimarães

D

sERV|çO AUT DE UA E ESGOTO DE SOROCABA
Ana Victó Romangnoli Fernandes Nishi

Chefe do Departamento de Tratamento de Água

BELGIQUIMICA P MICOS LTDA - EPP.
Lino apatoni
Administrador

02.
o 777 (hefr do Setorde tkitåçôet

01

Redigido por Érica de C. M. E. Franco - Auxiliar Adm. M DA/sL h--v-
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DECLARAçAO
1. ldentificação do Dirigente:

Nome: José Lino Rapatoni CpF:7g7.30g.13g_g1
Cargo: Sócio Administrador.

Empresa: Belgiquimica Produtos euímicos Ltda - Epp.
Telefone: (16) 3969-1317 E-mail: tino2911@hotmail.com

2. Declaração:

DECLARO ter conhecimento das vedações constantes no artigo 73-A, da Lei Orgânica do
Município, e noartigo loda Lei Municipãl no 10.128,de30de tti'aio ¿eâ012, regulãmentajapelo Decreto Municipal 20.786 de 25 de setembro de 2013 e alterado fefo Oecreto
Municipal no 20'903 de 11 de dezembro de 2013, onde estabelecem âs hipóteses
impeditivas de contratação, e que:

ffnao 
incorro em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade previstas no referido artigo.

( ) incorro nas hipóteses de inelegibilidade previstas no referido artigo.

Prefeitura de
SOROGABA

UT

Serviço Autônomo
de Agua e Esgoto

[+,ETIffi

( ) tenho dúvidas se incorro ou não na(s) hipótese(s) de inelegibilidade prevista(s) no(s)inciso(s) do.referido artigo e, por essa razão, apresento os documentos, certidõese informações complementares que entendo necessáribs à verificação das hipóteses de
inelegibilidade.

!)EC-LARO, ainda, sob as penas da lei, em especial aquelas previstas na Lei Federal no
7'115, {e 29 de Agosto de 1983, e no artigo zég oo Co'oigo Pänat 1ràtsioaOe tdeológiòa),
que as informaçÕes aqui prestadas são verdadeiras.

Sorocaba, .ÙG O" ,'l,r.^,s-;"r¡r$ de 2022.

BELGIQUI
José Lino
RG.: 8.760.25

ICOS LTDA - EPP.
Sócio ministrador

Redig¡do por Érica de O. M. E. Franco - Aux¡liar Adm. fu DA/SL-b-
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TERMO DE CrÊNClA E DE NOTTFTCAçÃO

(coNTRATOS)

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba

CONTRATADO: Belgiquimica Produtos Químicos Ltda - EPP.

CoNTRATO No (DE ORTGEM): j¿l tSLCtzO22.

OBJETO: Fornecimento de cloreto de sódio granulado sem iodo para utilizar em geradores
de hipoclorito de sódio, cuja finalidade é fornecer cloro residual nos poços
artesianos.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execuçäo contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema
eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das
manifestações de interesse, Despachos e Decisöes, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o
estabelecido na Resolução no 0112011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no
Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de
Contas do Estado de Säo Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei
Complementar no 709, de 14dejaneiro de 1993, iniciando-se, a partirde então, a
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informaçöes pessoais dos responsáveis pela contratante estäo cadastradas no

e)

módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP", nos termos
previstos no Artigo 20 das lnstruçöes no0112020, conforme "Declaração(oes) de Z-+
Atualização Cadastral" anexa (s); æ
é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre
atualizados

2 Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;

d Redigido por Érica de O. M. E. Franco - Auxil¡ar Adm. M DA/SL
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b) Se for o caso e de nosso
exercer o direito de d

AUTORIDADE
Nome: Tiago Suckow
Cargo: Diretor Geral
CPF: 282.319.448-71

RESPONSÁVC¡S PE
DISPENSA/INEXIGIBI

HO

Nome: Tiago Suckow da
Cargo: Diretor Geral
CPF: 282.319.448-77

RESPONSÁVE¡S QUE

Pelo GONTRATANTE:

Nome: Tiago Suckow
Cargo: Diretor Ge
CPF: 282.319.448-

Nome:Reginaldo
Cargo: Diretor de P
CPF: 122.807.8

Pela CONTRAT

N no nt
Admrn istrativo

CPF: 138-91

ORDENADOR DE DESP DA

Nome: Tiago Suckow da
Cargo: Diretor Geral
CPF: 282.319.448-77

interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
a, ínterpor recursos e o que mais couber.

Sorocaba, JC de rv"*-,sl,;c de 2022.

O/ENTIDADE:
argo Guimarães

DO CERTAME OU RAT|F|CAçÃO DA

o Guimarães

M O AJUSTE:

argo Guimarães

TANTE:

rgo Guimarães

Serviço Autônomo
de Agua e Esgoto

gÝrÞ.'l-l

ffi

Redigido por Érica do O. M. E. Franco - Auxitiar Adm. b- DA/SL þ-
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a a

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
DECLARAçÃO OC DOCUMENTOS À DISPOSIçÃO OO TRIBUNAL

CONTRATANTE: serviço Autônomo de Água e Esgoto de sorocaba.

CNPJ No: 71 .480.560i0001 -39.

CONTRATADA: Belgiquimica Produtos euímicos Ltda - Epp.
CNPJ No: 09.130.1 98/0001-00.

GoNTRATO N. (DE ORTGEM): n" À4 ßLC]2O22.

DATA DA ASSINATURA: \ø I O3 12022.

VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses

OBJETO: Fornecimento de cloreto de sódio granulado sem iodo para utilizar em geradores
de hipoclorito de sódio, cuja finalidade é fornecer cloro residual nãs poços
artesianos.

VALOR (R$): 32.200,00 (trinta e dois mil e duzentos reais).

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei,
que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no
respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposiçao do Tribunal de Contas
do Estado de são Paulo, e serão remetidos quando requisitados. 

-

Sorocaba, Jê de /-,.--Ê¡-\c¡ de 2022.

Tiago Suckow da Guimarães
Diretor Geral
tiagosu .sp.gov.br
tiago.scgu gmail.com

SOROCABA

X
Redigido por Érica de O. M. E. Franco - Auxitiar Adm. ø ,r", Ø
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SOROCABA

SERVIço AUTôN Ottto DE Á GUA E ESITUNICíPIO DE GOTO. ESTADO DE
Avenida pe reira da Silva, I SÃo PAULo.285 - Sta.FONE: (l 5) 3224_581 - Sorocaba _ Sp _

FOLHA 
1- FAX; (rS) CEP; 13224-5820 _ c.N,P J.: 71.480.560/000l

-39 - LE. 669.573.983.11 
I

IIEM QUANI

TOTAL
Especi L 1 cacao saf
seguinte

granul ado sem iodos caracÞeris !icas
com a s

ÀnaL as e

Umidade¡ (H2O) _ Unida
que o,l-0. de: å Metodo NBR 1o8g8 menor
Residuos .Insoluveis (R:
1ogg8 menor n""'o",or.t"t' 

- unidade: ? Me.odo NBR

Calcio (Ca2+¡ g¡i6u¿u
0,04. - ? Metodo NBR loggg menor que
Magnesio (Mgz+) g¡1¿u¿
gue 0,02, 

e ? Metodo NBR 10888 menor

sulfâbo (so4) unidade :

0,L5. à Metodo NBR loggg menÕr que

CLoreEo se sodio (Na
NBR 1088s maior sue ;;]-::"' 

seca - unid'? Me'odo

:odo 
- Unidader mg,/kg MeÈodo NBR 1o88g ÀusenLe.FeTTocianeLo Unidade:

de 5,0. 
ppm Metodo NBR 10888 maximo

- carcEeríslicas organoLeoticas _
Aspector Cristalino.
Cor: Brancô
Odor e sabor: Caracteristicos.
Sujidades/materiais 

es
Forma: crisr"r" or"".jilanhosr 

Ausencia.

cranulomelria _ å medi
s,20, Rerido na ##12 ,i:.ffiiïrï,T::ri:,;:ïi*
(1,0Omm) 60,4; Retido :

Rerido na ##40 ,o,nru*li ::;: '''84mm) 
1o,o;

Observacao: Devera

,*vaÌvu,ados"i8$;; J": :ï:i:i ;;."::::,,,"""
1,1500 32.200, oo

ÞA 833/202L _ PE4g/2021

TOTAL
32 .200 , oo

)RAZO DE ENTREGA:

-OCAL DE ENTREGA:
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BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA. * EPP
Ao fÍAAll * $i<¡rocab¿r

Pr:cgâo llletrôn icer 49 -2{J7,1 - Ilrt¡ccsso u' 833/20?1

ANþJXO III
CIAIITA Illl()POST"¡\

¡\o
Scrviçr¡ ¡\ut'ônom<¡ elc Ågua c lisg<*o c1$ Sorocoba.
I'rcgäo lilc't'rônico n" 49fï(l?l = Procc$so n" 833/2021 - S^^.H

Olcl.cccm<ls a cssù i)rgao ùs preços a scguir indicados, ob^iutivanclo lbrnccir¡cnto de
clorcto dc stitlitl granulado scm iotlo pnrA utiliz.ar cur ¡¡cr,adorcs tlc ltilloclorito d*
s{itlio, cuia flinaliilntlc ó fi¡rncccr cloro rcsit{ua'l nos¡x}ços arfc,sianos, tic acorclo conl o
ilispris(o no cclital clo ccrtantc sLtpra c or'<lcnanlcntos lcgais catrivcis:

{} V/NLOtl OFIIIìTÄI)() t}Olt nSTlt IIMI'I{'}:S,4, I} I}E 11532.200,00 ('I'rinta c clois mil
c tluzentû-s rcais).
l)ce lar'¿ulros t¡rrc o ol"crttclo atcnclc toclss as cspccifìcaçõcs cxigiiias ntl ctlital c scus ancxos.
Os ¡:rrcçus riprr"sont$dos c()rllcnlplanr toc{os o$ custos e clespcsas dirctas c inclirctas
rclacicnacl¿rs corì1 a Íntcgral cxccução do objcto. cqmo irlprtiìIos, tít,\úrs, tributos, scguro.
cncÍìì'eos trabalhistas c ¡rrcvidclrciários e outros qLle porvcnlura possanl ocorrcr.
llrårr¡ dc r'$lidacls tla ¡rrop<lsfa: 60 dias
l)r¡tft¡s dlt crn¡lr.csa:,
Iì¡rzão socia[: I]1il.(ilQt llMI(l^ l)lt()t)l.J'l'OS QtJIMICOS L't'D¡\ - liPI)
CN I)J-N,I F: 0ç. 1 30. t 98rc00 l -00
l'lrrclcrcço corrr¡rlcto: ItLra llclgioa,22¿15 * Vila Iilisa * l{ibcirão l)rcto/SI)
'l'clc.lbnc/c'nrai 

l : ( l ó) 396ÿ- l 3 I 7
llndos clo res¡ronsiivcl ¡rara âssi¡ratur¿r cl<l Contrato:
ìNomc com¡:lcto: .losd I.ino l{apatoni
II(i n": I1.760.257
CI)[ n": 7Ít7.30ti. l 3tl-g 1

Cargo/lìrnção oc:r.rpacla : Sócio ¡\cJrn
'l'clcfbnc: (l 6) 3ÿ69- I 3 I 7

l)ata clc Nascinrcnt<¡ : 29 I 1 | I I I 56
l.ìnclcrcço Completo: Ar,. l)r'. Cclso Cf'raruri,800l *c¡cl ll It Il *-lìibciräio Prcto/SI)
I :- m l ì I I n l; t i t uc i o na I : r,uucl a s. Lrc I g i q Lri rrr i cir(l)holnr a, i l, c onr
| ; - m a i I À I I e rtr a t i Ýu : ! I lxr?-21-lúùltq!jlfÀi!Ègm

Dados do prepostor
Norxr-: cornp leto : Stcphu n i c Salrri na l{a palon i

l{(i ¡r": 44.937.5 l5-{ì

A: * Vrle PRËTo -
E MA¡L: VËNÞA5.qËLGtAUl!\4lcA9.LtÕIIaÄtSgM a (1€;) 39€;9 I 3I7 CNPJ:

09.l3Q.lgA,/OOCI 1-OO

Item QtdÊ Unid Especificação Marca Valor Unit Valor Total

1 28000 ke

CLORETO DË SODIO

6RANULADCI (SAL

GROSSO)- Conforrne
especificacöes dö edital e

Soledade R"q 1",15 Rs 32.ZOO,OO
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