SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto
CNPJ: 02.230.481/0001-57

Inscrição Estadual: Isento

Praça Cônego Menezes, 246 Tel.: (35) 3861-2066
Nepomuceno – Minas Gerais
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE BENS Nº 58/2018
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 firma SMART COMERCIO DE VEICULOS
LTDA., situada na AV MARIA DE PAIVA GARCIA , nº 220, Sala 02, Bairro JARDIM FREDERICO II cidade de Pouso Alegre,
estado Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o n.º 29.398.604/0001-10, neste ato representada legalmente por Ricardo Vieira Lima, Diretor
Comercial, inscrito no CPF sob o n.º CPF: 045.436.466-06, documento de identidade nº (R.G.) MG 10.235.616 SSP/MG, doravante
designada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista a adesão a Ata de Registro de Preços 054/2018, no dia 26 de julho de 2018
realizado pelo Muncípio de Alfenas – MG. Procedimento licitatório 216/2018, na modalidade Adesão, tipo menor preço por ITEM,
homologado em 10/12/2018, observados os preceitos da Lei n.º 8.666, de 21.01.93, com as suas posteriores alterações, têm justo e contratado
o que se segue, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA I – DO OBJETO
1.1 Através do presente contrato, para aquisição de veículos zero quilômetros tipo caminhoneta, em atendimento à solicitação do
Serviço de Manutenção do sistema de Água e Esgoto, conforme segue:
ITEM

Descrição dos produtos

01

FIAT STRADA 1.4 – MODELO WORKING

Unid.

Marca/

01

veículos

01

veículo

QTDA

FIAT

Preço
unitário
54.200,00

Preço
Total
54.200,00

FIAT

63,500,00

63.500,00

Veículo tipo camioneta cabine simples zero km ano e modelo
2018, flex., cor branca, direção: padrão 2018, vidro elétrico, air
bag, 2 (dois) tapetes dianteiro, 1 (um) estepe, chave de roda,
macaco, triângulo, trava elétrica, alarme, protetor de caçamba,
tampa caçamba removível e com chave, motor de 4 cilindros, em
linha, 8 válvulas, cilindrada mínima aceitável 1.360 cm³, ignição e
injeção eletrônica, protetor dos Paralamas, capacidade mínima de
carga 705 kg, tanque de combustível mínimo de 48 litros, o carro
deve ser acompanhado de manual do fabricante. A garantia deve
ser conforme manual do fabricante, incluindo nas revisões a troca
dos itens constantes do plano de manutenção preventiva, conforme
manual do fabricante sem ônus para o adquirente observando as
condições para serviço severo partir do recebimento do veículo, o
veículo a ser entregue sem ônus no local de endereço indicado na
af (autorização de fornecimento) deverá ter todos os itens
obrigatórios conforme o código nacional de transito, pronto para
aprovação do inmetro e para emplacamento e licenciamento
FIAT STRADA 1,4 – HARD WOR
Veículo tipo camioneta cabine dupla , flex 1.4 (mínimo), (zero)
quilômetro, cor branca comprovada por nota fiscal, direção
hidráulica, ar-condicionado, airbag duplo (motorista e passageiro),
sistema de freios abs, jogo de tapetes, câmbio de sériemodelo/ano
2018

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.

A vigência do contrato é 31/12/2019 . Nepomuceno 01/02/2019 – Elton Santos Lima Barrios – Diretor Geral.
Registra-se e Publique-se.
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