
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRUZ

Lei de Criação Nº 10 de 20 de abril de 1967

ESTADO DO Espírito Santo

CONTRATO Nº 000032/2018

CONTRATO NO 32/2018

PROCESSO Nº 220/2017

PREGÃO ELETRONICO NO 001/2018

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRUZ-ES, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua José 
dos Santos Lopes, 45, De Carli, cidade de Aracruz - ES, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 27.108.141/0001-89, neste ato 
representado pelo Diretor Geral Sr. Elias Antônio Coelho Marochio, engenheiro, residente na Rua Diogenes Malacarne, 
nº 145, Apartamento 1003, Praia da Costa, Vila Velha- ES, portador do CPF-MF nº 578.263.237-20 e RG 413.146 SPTC 
ES, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa PEDREIRA ARACRUZ LTDA pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 35.978.246/0001-17, estabelecida na Rodovia Ibiraçu/Aracruz - ES, CEP. 
29.190-000, doravante denominada CONTRATADA, representada pelo (a) Sr.(a) Miguel Arcanjo Borlini, Brasileiro,
empresário,casado, portador do CPF nº 317.696.677-68 e CI nº 379.385-SSP/ES, residente à Rua José Zamperlini 
Sobrinho, 40, Centro, Aracruz - ES, CEP: 29.194-086,tendo em vista o julgamento da licitação na modalidade de 
PREGÃO ELETRONICO nº 001/2018 nos termos das Leis: Lei n.º 10.520/2002, dos Decretos Federais nºs. 3.555/2000 
e 5.450/2005, da Lei complementar n.º 123/2006, Lei Complementar n.º 147/2014 e, subsidiariamente, da Lei n.º 
8.666/1993 e de outras normas aplicáveis, resolvem assinar o presente contrato que reger-se-á pelas cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA O EXERCÍCIO DE 2018, de acordo 
com as especificações constantes no ANEXO I parte integrante do Pregão Eletrônico para todos os efeitos, 
independente de transcrição.

1.2. O objeto deste Contrato terá como órgão gestor DIVISÃO DE GESTÃO DO SISTEMA DE ESGOTO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E REAJUSTE

2.1. O preço total do presente contrato é de R$ 134.520,00 (Cento e Trinta e quatro mil, quinhentos e vinte reais)
de acordo com a proposta de preços apresentada e serão executados de forma PARCELADA durante a vigência do 
Contrato, em conformidade com o preço vigente, conforme segue:

a) PÓ DE PEDRA - Valor Unitário - R$ 17,70 (Dezessete reais e setenta centavos)

2.1.1. O Contratante pagará a Contratada pelo fornecimento do objeto, conforme valores ofertados, e nele estão 
inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra, 
carga e descarga e quaisquer despesas inerentes ao objeto.

2.2. Os preços serão fixos e irreajustáveis, não cabendo à revisão dos mesmos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. O pagamento do objeto será realizado no prazo máximo 30 (trinta) dias corridos a partir da entrega 
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e aceite definitivo e mediante a apresentação da NOTA FISCAL ELETRÔNICA que serão devidamente comprovadas e 
atestadas pelo Órgão Gestor do Objeto deste contrato. 

a) Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do Artigo 
24 da Lei Federal da 8.666/93 serão efetuados dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis conforme o §3° do Art. 5º da 
mesma lei. 

b) As Notas fiscais que apresentarem falhas ou incorreções serão devolvidas à CONTRATADA para as necessárias 
correções.

c) O valor correspondente as Notas Fiscais vencidas e não pagas pelo SAAE, na forma prevista, s sofrerão a incidência 
de multa de mora na base e de 0,01% (zero vírgula zero um por cento) ao dia s obre a parcela em atrás o, limitando a 
sua aplicação ao valor total desta, exceto se o atraso for causado por erro do fornecedor.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1. O prazo de vigência do contrato terá início na data de sua assinatura, o qual terá duração até 31/12/2018. 
Observando o exercício financeiro.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. A Dotação a Orçamentária para fazer face ao objeto do contrato correrá a conta do Orçamento vigente, a saber: 
002001.1751200022.004.33903000000.20000000.

CLÁUSULA SEXTA - PRAZOS PARA ENTREGA, LOCAL DE ENTREGA, DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, TRANSPORTE:

6.1. PRAZOS PARA ENTREGA

6.1.1. Os produtos serão entregues de forma PARCELADA de acordo com a necessidade do SAAE, inclusive quando a 
responsabilidade da entrega for da licitante vencedora, e deverá ser entregue em até 24 (vinte e quatro) horas 
corridas, contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento que será emitida pelo Setor de Suprimentos 
e Transporte do SAAE de Aracruz.

Nota explicativa: Entende-se como prazo da entrega, o tempo em horas corridos necessários para que o objeto 
deste Contrato seja posto no local determinado pelo SAAE ou executado e devidamente aceitos pela fiscalização do 
SAAE.

6.2. LOCAL DE PARA ENTREGA

6.2.1. O objeto licitado deverá ser entregue no pátio do almoxarifado do SAAE, com carga e descarga por conta da 
LICITANTE VENCEDORA, através de FRETE-CIF, quando o trajeto entre o ponto de carregamento da licitante 

vencedora e o pátio do almoxarifado do SAAE for superior a 10 (dez) quilômetros, distância esta já considerada o 

percurso de ida e volta, exceto:

a) Quando o trajeto for inferior a 10 (dez) quilômetros, já considerada o percurso de ida e volta, a responsabilidade 

pelo transporte do material será da CONTRATADA (SAAE) e o carregamento por conta da CONTRATANTE 

(LICITANTE VENCEDORA).
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6.2.2. O pátio do almoxarifado do SAAE se localiza na Rua José dos Santos Lopes, 45 - Bairro De Carli, CEP: 29.194-
017, município de Aracruz-ES, cujo horário de expediente para recebimento de materiais compreende o período das 
07h30min às 10h00min e 13h00min as 16h00min de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Nota explicativa: Todos os materiais entregues no almoxarifado do SAAE deverão estar acompanhados da respectiva 
NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

6.3. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

6.3.1. Os produtos serão recebidos:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a especificação contidas 
no Edital e seus anexos.

b) Definitivamente, após a verificação de exame quantitativo e qualitativo;

c) Por ocasião da entrega, caso seja detectado que o objeto não atende as especificações técnicas constantes neste 
edital, poderá o SAAE rejeitá-lo no todo ou em parte, obrigando-a LICITANTE VENCEDORA a refazer os serviços não 
aceitos no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos.

6.4. TRANSPORTE

6.4.1. A responsabilidade pelo transporte referente entrega de todo o item desta licitação será da LICITANTE 
VENCEDORA, através de frete CIF, inclusive responsabilizar-se por todas as despesas relativas à entrega dos 
produtos, quando:

a) o trajeto entre o ponto de carregamento da licitante vencedora e o pátio do almoxarifado do SAAE for superior a 
10 (dez) quilômetros, distância esta já considerada o percurso de ida e volta, exceto: quando o trajeto for inferior a 
10 (dez) quilômetros, já considerada o percurso de ida e volta, a responsabilidade pelo transporte do material será 
da CONTRATADA (SAAE) e o carregamento por conta da CONTRATANTE (LICITANTE VENCEDORA).

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

7.1. COMPETE A CONTRATANTE

a) Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização do objeto deste contrato, anotando 
em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a 
seu critério, exijam medidas por parte daquela;

b) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com a forma e o prazo estabelecido;

c) Acompanhar a execução do objeto, observando a sua conformidade;

d) Certificar a execução do objeto nos documentos de pagamento.

7.2. COMPETE A CONTRATADA:
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a) Arcar com qualquer tipo de despesa ou obstáculo que venha onerar o contrato, como por exemplo: pagamento 
de pedágios e deslocamentos para execução do serviço em outro endereço que não seja a da CONTRATADA.

b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto adjudicado, sem prévia e expressa anuência do SAAE.

c) Fornecer o objeto cotado em estrita conformidade com as especificações exigidas no Edital, dentro do prazo 
proposto;

d) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões no objeto do contrato o que se fizerem 
necessárias até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da adjudicação, conforme estabelecido no artigo 65, parágrafo 
1º da Lei 8.666/93 e suas alterações.

e) Manter, durante toda a execução da contratação, a compatibilidade com as obrigações assumidas, conforme 
dispõe o inciso XIII, do artigo 5º da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. A Contratada deverá observar as condições estabelecidas para o cumprimento do Edital/Contrato, sujeitando-se 
ás penalidades constantes no art. 7º da Lei n. 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93 e suas 
alterações.

8.2. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, poderá ser 
penalizada a empresa vencedora pelo não cumprimento das obrigações assumidas ou a infringência de preceitos 
legais pertinentes. A penalidade poderá ser aplicada na forma abaixo segundo a gravidade da falta:

a) Advertências;

b) Multa moratória de 2% (dois por cento) ao mês, que será calculada proporcionalmente a quantidade de dias em 
inadimplência sobre o valor da obrigação, limitado a 10% do valor da ordem de serviço.

c) Multa de até 10% (dez por cento), sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução total ou parcial das 
cláusulas deste Contrato;

8.3. Cancelamento da contratação e/ou suspensão temporária ao direito de licitar com o SAAE de ARACRUZ, bem 
como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até 02 (dois) anos, na hipótese de NÃO MANTER A 
PROPOSTA ou do descumprimento integral de, no mínimo, uma Ordem de Serviço ou descumprimento parcial de 
mais de uma Ordem de Serviço/ ou atraso na entrega do objeto.

8.4. As multas serão cobradas/executadas após regular processo administrativo e/ou judicial, observando o que 
prevê o artigo 86 e artigo 87 da Lei 8.666/93.

8.5. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação 
não exime a empresa vencedora da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao 
SAAE-ARA.

8.6. Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pelo licitante, bem como demais atos 
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previstos em lei, este poderá sofrer:

a) Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com os Órgãos Públicos nos termos do 
art. 7º da Lei 10.520/02, sem prejuízo das demais cominações legais.

b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. (Art.87, inciso IV da Lei 
8666/93)

8.7. O prazo para apresentação de defesa será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser 
observada a regra de contagem de prazos estabelecida no art. 110 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1. A rescisão poderá ser realizada nos casos previstos nos artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei 8666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ADITAMENTOS 

10.1. O presente contrato poderá ser aditado, estritamente, nos termos previstos na Lei no 8.666/93, após 
manifestação formal da Diretoria Geral do SAAE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS

11.1. Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da 
Lei no 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

12.1. A fiscalização da execução do objeto será feita pelo CONTRATANTE, através de seus representantes, de forma a 
fazer cumprir rigorosamente as especificações, prazo, proposta e condições estabelecidas.

12.2. A execução do contrato será acompanhada por um servidor, representante da Administração, designado 
através de portaria, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a execução do objeto contratado, 
observadas às disposições deste Contrato, sem o qual não será permitido qualquer pagamento.

12.3. A fiscalização verificará o cumprimento das especificações e aplicações, bem como a quantidade, qualidade e 
aceitabilidade dos produtos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Para todos os fins de direito integra o presente contrato todos os termos do edital que lhe deu origem.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1. Fica eleito o foro de Aracruz, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente 
deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que 
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seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, para igual distribuição, 
para que produza seus efeitos legais.

Aracruz-ES, 28 de Fevereiro de 2018.

Elias Antônio Coelho Marochio MIGUEL ARCANJO BORLINI
SAAE ARACRUZ - CONTRATANTE                       PEDREIRA ARACRUZ - CONTRATADA


