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RESULTADO PREGÃO ELETRONICO 001/2021
DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
AQUISIÇÃO EVENTUAL DE MATERIAL HIDROMETROS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021
PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2021
Ata de Registro de Preços de Hidrômetros a serem
adquiridos quando necessário, que entre si celebram o
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
NEPOMUCENO e METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
O SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE NEPOMUCENO MG, Autarquia Municipal criada
pela Lei n.º 013/97, de 14/03/97 com sede na Praça Cônego Menezes, 246, Centro, inscrito no CGC(MF) sob o
n.º 02.230.481/0001-57, representado neste ato por seu diretor Elton Santos Lima Barrios, portador do CPF
nº 061.433.066-13 , de um lado, doravante chamado simplesmente AUTARQUIA e a empresa METALSAF
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, estabelecida à Av. Governador Magalhaes Pinto, n.º 3822, Cidade de Montes
Claros, estodo de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF 09.655.998/0001-37, representada por Sebastião Ataide
Fonseca CPF n.º 867.396896-87, CI n.º M-5.849.808 Brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à
Rua P, nº 469, Bairro Planalto na cidade de Montes Claros, neste ato denominada simplesmente DETENTORA
DA ATA, estabelecem entre si fulcrados na lei Federal 8.666/93 e suas alterações, conforme Processo Licitatório
nº 047/2021, na modalidade “Pregão Eletrônico nº 001/2021”, celebram o presente Registro de Preço de
hidrômetros, para aquisição quando necessário, que reger-se-á segundo as cláusulas seguintes:
CLÁUSULA I – DO OBJETO
1.1 Através da presente Ata, fica(m) registrado o(s) preço(s) para eventual aquisição parcelada de Hidrômetro
multijato Classe B, vazão 3m³/h, vazão nominal 1,5m³/h, diâmetro (DN) de 1/2", comprimento 165mm.
em atendimento à solicitação do Serviço de Manutenção do sistema de Água, conforme segue:

01

DESCRIÇÃO

QTDA

MARCA

Hidrômetro taquimétrico, multijato, transmissão
magnética, com conexões metálicas. Dotado de
blindagem contra campos magnéticos externos,
sendo esta com tratamento anti-corrosivo, classe
metrológica "B", vazão máxima (Qmax.) de 3m³/h,
vazão nominal (Qn) de 1,5m³/h, diâmetro (DN) de
1/2", comprimento 165mm, relojoaria em vidro ou
policarbonato com mostrador inclinado a 45° ,
orientável sem a necessidade do uso de ferramentas,
com limitador de giro menor que 360°, carcaça em
liga de latão com mínimo de 60% de cobre, com
pintura epóxi, parafuso de lacração em latão ou metal.
Cada peça dever vir junto (2 virola de metal, 2
tubetes Curtos de metal e 2 anel de teflon p/
vedação).
FABRICADO CONFORME NORMA TECNICA DA
ABNT-NM-212, PORTARIA 246 DO INMETRO.
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HIDROMETER

Deverá ser fornecido na entrega dos Hidrômetros
o Laudo de Inspeção por amostragem de cada
lote, a ser realizado em laboratório credenciado
pelo INMETRO por conta da CONTRATADA
utilizando a NBR 15538:2011, deverá ser
encaminhado com cada hidrômetro o Laudo de
Calibração de Fabricação, Apresentar na entrega
dos Hidrômetros o Laudo ou Atestado do IDM
(Índice de Desempenho Metrológico) conforme
norma da ABNT NBR 15538 em sua última versão

PRÇO
UNITARIO
REGISTRADO
78,00
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de 93% (noventa e três por cento, (O laudo ou
atestado poderá ser emitido por empresa pública
de saneamento ou privada que tenha de testes
com certificação e acreditação do INMETRO e ou
laboratório especializado)
Valor total

70200,00

CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
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 Eletrônico nº. 01/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de
compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

