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EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 012/2015 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015  
 
Contrante: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 
 
Contratada: SAGA MEDIÇÃO LTDA 
 
Objeto: O objeto deste contrato é o fornecimento do item abaixo com base na ata de registro de preços cons-
tante no referido edital. 
                                           

Item Descrição Marca Unid. Quant. Vr. Unitário Valor Total 

21.3 HIDRÔMETRO UNIJATO TRASMISSÃO MAGNÉTICA CL-B VAZÃO 

DE 3M3/H X ½`` SEM CONEXÕES, RELOJOARIA INCLINADA 45º 

SAGA Unid. 800 R$  41,01 R$ 32.808,00 

 
Preço: Pela aquisição constante na Cláusula Primeira, a contratante pagará à contratada o valor de R$ 
32.808,00 (Trinta e dois mil oitocentos e oito reais).  
 
Vigência: A partir da data de assinatura sendo seu término em até 31/12/2015, podendo ser prorrogado por 
interesse da administração. 
 
Entrega:  O objeto devera ser entregue no setor de ALMOXARIFADO DO SAAE DE GUAÇUI, situado na Av. Agenor 
Luiz Thomé s/n – parque de Exposição, Guaçuí-Es., após a emissão da ordem de compra assinada e carimbada 
pelo setor de compras da autarquia. 
 
Pagamento: O pagamento será feito em até 10 ( dez) dias, contados do recebimento e aceite do produto e 
certificação da nota fiscal atestada pelo responsável do Setor. 
 
Reajustamento: Os valores estabelecidos neste contrato são fixos e irreajustáveis, com exceção da superveniên-
cia de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculadas, capazes de retardar ou impedir a exe-
cução do ajuste, ou ainda de casos de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, com a configuração de 
álea econômica extraordinária e extracontratual, hipóteses nas quais será mantido o equilíbrio econômico-
financeiro inicial contratado.  
  
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotação orçamentária 
própria da autarquia para o exercício de 2015, conforme a seguir: 
 

Órgão Ficha Nº Dotação Orçamentária 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 024 1501.17.512.0026.10100.4.4.90.52.00 

 
 
 
Guaçuí-ES, 03 de Agosto de 2015. 


