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DETENTORES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  

PREGÃO 08/2019 

 

 
Pelo presente contrato administrativo de bens, que entre si fazem, de um lado o SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO de 

Nepomuceno - MG, Autarquia Municipal criada pela Lei n.º 013/97, de 28/03/97 com sede na Praça Cônego Menezes, 246, Centro, inscrito no 

CGC(MF) sob o n.º 02.230.481/0001-57, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, representado neste ato por seu diretor Elton 

Santos Lima Barrios, portador do CPF nº 061.433.066-13  e, de outro lado, a DETENTORA DA ATA estabelecem entre si fulcrados na lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações, conforme Processo Licitatório nº 137/2019, na modalidade “Pregão Presencial nº 008/2019, 
homologado em 27/06/2019 celebram o presente Registro de Preço de CLORETO DE SÓDIO: 

 

CALDAS QUIMICA IND. E COM. LTDA EPP, estabelecida no Distrito Santana de Valdas, s/nº, Caldas Estado de minas Gerais, 
inscrita no CNPJ/MF 01591897/0001-38, representada por Neuza de Carvalho Zanco, portadora do  CPF n.º 120.633.628-58, e 
RG n.º 14.646.299-3 SSP-SP, brasileira, casada e empresaria, residente e domiciliado à Chácara Paturi s/n km 20 br 459, 
bairro Santana de caldas a cidade de Caldas –MG 
 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 

1 - Através do presente contrato, para aquisição CLORETO DE SÓDIO (SAL) ,  em atendimento à solicitação do Serviço de Manutenção do 

sistema de Água , conforme segue:  
 

 

Item Descrição dos produtos Quantidades 
estimadas. 

Unid. Marca/Procedência Preço unitário 
Registrado 

01 Cloreto de sódio (sal) 
granulado sc 25 kg 

21 toneladas Estrela do norte 
Nacional 

649,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - VINCULAÇÃO 

A presente contratação se vincula à Lei 8.666 de 21 de junho de 1.993, aplicando-se nos casos omissos o disposto na legislação civil vigente. 
2.1 A presente “Ata de Registro de Preços”, tem validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado nos 

casos previstos em Lei. 

2.2 Nos termos do Art. 15, § 4º da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de 
Preços, o SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE NEPOMUCENO não será obrigado a adquirir exclusivamente por seu 

intermédio, os produtos descritos na Cláusula Primeira desta Ata de Registro de Preços, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que 
permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora. 

2.3 Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial 

nº.008/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes. 
 

 

A vigência do contrato é 25/06/2020 . Nepomuceno 28/06/2019 – Elton Santos Lima Barrios  – Diretor Geral. 

Registra-se e Publique-se. 

 
 


