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EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 008/2013 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2013. 
 
Contrante: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 
 
Contratada: AVS IMPORTAÇÃO E  EXPORTAÇÃO LTDA  
 
Objeto:  É objeto do presente ajuste a aquisição de hidrômetros, solicitados pelo Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto – SAAE do município de Guaçuí, conforme as condições e especificações constantes no Edital e seus 
Anexos. 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANT. 
PREÇO 
UNIT. 

PREÇO TO-
TAL 

01 Hidrômetros do tipo unijato,classe B, para ligações domiciliares de água fria, 
vazão nominal Qn= 0,75 m 3/h e vazão máxima Qmax = 1,5 m 3h diâmetro 
de ½’, com conexões em metal. 

550 R$ 52,00 R$ 28.600,00 

 
Preço: O valor total do contrato é de R$ 28.600,00 (vinte oito mil e seiscentos reais). 
 
Vigência: A partir da data de assinatura sendo seu término em até 31/12/2013. 
 
Entrega: A entrega dos objetos deverá ser realizada integralmente em até 30 (trinta) dias, no Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto, situada na Avenida Agenor Luiz Thomé, s/nº, Parque de Exposição, após a emissão de Ordem 
de Compra. 

Pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais, mediante apre-
sentação da correspondente nota fiscal atestada pelo responsável da SAAE. 
 
Reajustamento:  Os preços poderão ser alterados, nos termos da legislação vigente, respeitado, sempre, o prin-
cípio constitucional e legal do equilíbrio econômico-financeiro deste Contrato. Caberá à CONTRATADA solicitar 
as alterações devidas, fornecendo os documentos que justifiquem e comprovem variação significativa dos pre-
ços.   
 
Dotação Orçamentária:  As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotação orçamentária 
própria do SAAE do Município de Guaçuí-ES para o exercício de 2013. 
 

Setor  Ficha nº  Código Orçamentário  
SAAE 002 1201.17.512.29.1010.4.4.90.52 

 
Aditamento:  Este contrato poderá ser alterado, nos termos e limites da legislação vigente, e sempre por meio de 

Termo Aditivo. 

 
 

Guaçuí-ES, 01 de Novembro de 2013. 
 


