
  

 
 

 
 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

 
 

 MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO  

 
 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 
SAMAE  

   

 

 

TRAVESSA THEODORO JUNCTUM  Nº 124, CENTRO   -   89295-000   -   FONE/FAX: (47) 3644-2237 
E-mail: samaerne@samaerne.com.br             www.samaerne.com.br           CNPJ 85 908 309/0001-37 

 
                                                                   CON22-2020 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2020                            PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2020 
 

 
CONTRATO Nº 22/2020 

 
Contrato que entre si celebram o Serviço Autônomo Municipal de Saneamento Básico - SAMAE de 
Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, com endereço na Travessa Theodoro Junctum, nº 124, 
Centro, inscrita no CNPJ sob nº 85.908.309/0001-37, neste ato representada por seu Diretor Geral 
Sr. GILSON JOSÉ RECKZIEGEL, portador do CPF nº 890.101.089-53, doravante denominada 
simplesmente de CONTRATANTE e a Empresa PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA, com sede 
na Rodovia SC 418, nº 3707, na cidade de Campo Alegre, estado de Santa Catarina, registrada no 
CNPJ sob o nº 76.378.793/0001-49, neste ato representada por seu Diretor Senhor Neimar Magus 
Wiggers, CPF nº 003.685.759-93, doravante denominada simplesmente  de CONTRATADA,  em  
decorrência do  Processo Licitatório nº 12/2020,  Pregão Presencial nº 8/2020, homologado em 01 
de julho de 2020 mediante sujeição mútua às normas constantes das Leis nº 8.666/1993 e 
10.520/2002, do Edital e seus anexos, as seguintes cláusulas contratuais: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: FUNDAMENTO LEGAL 
A presente adjudicação decorre do Edital Pregão Eletronico nº 12/2020 de 16/06/2020, efetuada 
pela Contratante na sede da mesma, na forma  estabelecida  na legislação em vigor, sendo  a  
abertura em 26/06/2020 e homologada em 01/06/2020. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
A contratada compromete-se a fornecer uma quantidade  de 200 toneladas de Brita Graduada, 200 
sacas de Cimento Portland CP II e 600 toneladas de Pó de Pedra Padrão (0 a 5 mm), em entregas 
fracionadas, até a entrega final do produto, conforme a solicitação do SAMAE. 
Sub-Cláusula Primeira 
Todos os demais dados constantes do Edital do Pregão Eletronico Nº 12/2020, e os  constantes da 
proposta da Contratada, ficam fazendo  parte  integrante  do  presente Contrato, como  se  aqui  
estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS DESPESAS 
As despesas oriundas do presente Contrato correrão por  conta  da  dotação orçamentária:  
323/2020.14.01.17.122.0014.2.168.3.3.90.00 – Aplicações Diretas do orçamento vigente do 
SAMAE. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
O valor total em 30/06/2020 (data  da abertura das propostas), é de R$ 55,10 (cincoenta e cinco  
reais e dez centavos) sendo para a Brita Graduada, de R$ 27,00 (vinte e sete reais) para a 
Cimento Portland CP II, de R$ 55,10 (cincoenta e cinco reais e dez centavos) para Pó de Pedra 
Padrão (0 a 5 mm). 
Sub-Cláusula I 
O pagamento será efetuado até o dia 10 (dez) do mês subsequente, de conformidade com as 
notas fiscais dos materiais entregues no mês anterior, devidamente atestadas pelo responsável 
pelo controle do recebimento.  
É dever da contratada: informar o nome e o número do banco, da agência e da conta bancária da 
empresa, para o depósito.  
Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas será liberada antes de 
executadas as devidas correções e antes que seja apresentada a comprovação do cumprimento 
das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas.  
 
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A Contratada fica obrigada a aceitar acréscimos ou  supressões que a Contratante realizar, em até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial adjudicado, devidamente  corrigido, de acordo com a 
Lei Federal nº 8.666/93 como também, aceitar as  demais alterações previstas em lei. 
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CLÁUSULA SEXTA: DA VIGÊNCIA 
O prazo do presente contrato será da data de assinatura com o período de 12 meses, ou pelos 
quantitativos estabelecidos no  Pregão Presencial nº 8/2020, ou seja, 200 toneladas de Brita 
Graduada, 200 sacas de Cimento Portland CP II e 600 toneladas de Pó de Pedra Padrão (0 a 5 
mm). 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES 
O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a 
Contratada às sanções previstas na Lei nº 8666/93, garantida prévia e ampla defesa. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO 
A contratante poderá rescindir administrativamente o  presente contrato, nas hipóteses previstas no 
Art. 78, incisos I a XII da Lei 8.666/93, sem que caiba a Contratada direito a qualquer indenização, 
sem prejuízo das penalidades pertinentes. 
 
CLÁUSULA NONA: DO FORO 
Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, elegem as partes, o Foro da 
Comarca de  Rio  Negrinho-SC, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
Finalmente, por estarem justos e perfeitamente acordados, assinam os responsáveis legais das 
partes, o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que firmam abaixo. 
 
 

Rio Negrinho, 01 de julho de 2020. 
 
 
 
 
 

GILSON JOSÉ RECKZIEGEL 
Diretor Geral 

 
 
 
 

CRISTIANE APARECIDA SCHROEDER 
Consultora Jurídica 

OAB/SC 26.350 
 
 
 
 

PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA  
Contratada 

 


