
  
 

CONTRATO Nº 000019/2010 
Processo nº 000019/2010 

 
 

CONTRATO CELEBRADO ENTRE O          
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO – SAMAE DE NOVA 
TRENTO     E   A    EMPRESA 

                                                    SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS  LTDA 
 
 
 
 

 
CONTRATO DE FORNECIMENTO,  que fazem entre si, de um lado o SERVIÇO 
AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE, com sede na rua dos 
Imigrantes, nº 356 – Centro – CEP 88270-000 -Nova Trento -  SC, inscrito no CNPJ sob 
o n° 95785267/0001-48, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato 
representada pelo seu Diretor Carlos Tarcisio Battisti CPF nº 150.845.581-34, De outro 
lado   SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA, estabelecido na Rua Hanhia, 
nº1447 , – Blumenau  Cep  89031-001-  Estado de Santa Catarina  inscrito no CNPJ sob 
o n° 80.706.492/0001-74  e Inscrição  Estadual n° 251.686.205, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por seu Diretor Sr. Luis Carlos Koch, portador 
do CPF n°. 088.799.669-87 sob as condições estabelecidas no Edital da Tomada de 
Preços p/Compras e Serviços n°. .001/2010- Processo n°001/2010, e proposta 
apresentada pela empresa licitante, bem como às normas da Lei  8.666/93, de 21 de 
Junho de 1.993, republicada em 06/07/94 e cláusulas seguintes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – A CONTRATADA  compromete-se a fornecer os produtos 
licitados pelo  CONTRATANTE, mediante autorização por escrito, pelo período de 
duração do presente instrumento. 
 
SUB-CLÁUSULA ÚNICA – Todos os demais dados constantes do Edital Tomada de 
Preços  nº 001/2010, Processo nº 001/2010, e os constantes da proposta da empresa 
licitante, ficam fazendo parte integrante do presente instrumento. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – As despesas oriundas do presente instrumento correrão à 
conta da DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 15.012.016 – 33.90.30.24.000000  – Material 
para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis. 
EXERCÍCIO:  2010 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – O preço unitário dos produtos  na data da abertura das 
propostas é de:  
 
 



 
Iten Qtidade Und Marca Especificação Preço 

Unitário 
Preço 
Total 

6 2,00  UN  BRASVAL Registro de gaveta, com cunha 
emborrachada,com Cabeçote, 
curto,com bolsas p/tubo 
PVC/DEFOFO,DN 50mm. 

282,00 564,00 

17 1,00 UN BRASVAL Registro de gaveta, em FoFo, 
cunha de borracha, junta 
elástica, com cabeçote, para 
tubo  PVC /DEFOFO, DN 75 
mm. 

351,00 351,00 

Total geral                                                                                                  R$    915,00  
 
SUB-CLÁUSULA ÚNICA –O fornecimento será em uma única entrega  no mês Maio 
em diante e que  serão pagos no  décimo (10º) dia útil, após a entrega. 
 
CLÁUSULA QUARTA– O presente instrumento terá validade até 31/12/2010, devendo 
ser iniciado em  20/04/2010, podendo ser  feito aditivo por ambas as partes. 
 
CLÁUSULA QUINTA – O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das 
obrigações ora estabelecidas, cláusula terceira  ou qualquer outro  item  do Edital, 
sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei 8666/93, de 21 de Junho de 
1.993, republicada em 06/07/94, garantida a prévia e ampla defesa. 
 
CLÁUSULA SEXTA – A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o 
presente instrumento nas hipóteses previstas no Artigo 78, incisos I a XII da Lei 
8666/93, republicada em 06/07/94, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer 
indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes. 
 
CLÁUSULA SETIMA– Fica eleito o Foro da Comarca de São João Batista, com 
prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer 
dúvidas oriundas do presente instrumento. 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três)  
vias de igual teor e forma que leram e acordam e assinam perante as testemunhas 
abaixo. 
 
Nova Trento,  20 de Abril de 2010 
 

 
__________________________________    _____________________________                                                                                                                                                      

CONTRATANTE                                                     CONTRATADA. 
            Carlos Tarcisio Battisti                                      Luis Carlos Koch  
            Diretor do SAMAE                                                       Diretor                
 
TESTEMUNHAS: 
 
________________________________             _______________________________ 
Maria de Lourdes Rover                                             Eliomar Cadore 
CPF 481.419.849-34                                                     CPF 594.330.949-72 


