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CONTRATO ADMINISTRATIVO 
 
Contrato Administrativo: 0009/2020 

Processo de Licitação: 0005/2020 

Dispensa licitatória: 0002/2020 

 
Instrumento de CONTRATO ADMINISTRATIVO FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS EMRESA JURÍDICA ESPECIALIZADOS, no qual são partes: 

 
CONTRATANTE: SAAE DO MUNICÍPIO DE POCRANE, Estado 
de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ 
Nº 31.378.010/0001-99, com sede administrativa na Rua 
Resplendor, n. 206, centro, nesta cidade, neste ato devidamente 
representado pelo seu Diretor Elber Assis Basílio. 
 
CONTRATADO (A): WHM COMERCIO DE MATERIAIS 
FILTRANTES PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA EIRELI – EPP,  
CNPJ: 30.481.963/0001-15, neste ato representado pelo sua 
Sócia Administradora, Stephanie Wertheimer de Mello 
brasileira, solteira, Empresária, inscrito no CPF: 434.212.858-
61 n. R.G. MG-38.476.995-0/SSP/MG, residente e domiciliado 
na Alameda Franca, n. 279, Apto 92, Bairro Jardim Paulista,  
CEP: 01442-001. 
 

  Têm entre si, como justo e contratado, na melhor forma de direito 
o presente instrumento de contrato mediante as seguintes cláusulas:  

 
I - OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS: a 

Contratação de Empresa para o fornecimento de material filtrante destinado 
aos cinco filtros da estação de tratamento de água potável do SAAE de 
Pocrane – MG, conforme proposta apresentada no Processo 0005/2020, 
Dispensa Licitatória ________/2020. 

 
QUANTITATIVOS A SEREM FORNECIDOS; 

ITENS  DESCRIÇÃO  Camada 
– altura 
(mm) 

Volume  
(m3)  

UNI  QTD  
FILTRO  

01 ANTRACITO;  
TE: 0,8 a 1,0 
mm  

400 mm  1,60 KG 05 caixas da ETA 
do SAAE de 
Pocrane – MG.  
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II - O REGIME DE EXECUÇÃO OU A FORMA DE 
FORNECIMENTO: 

Execução direta, por tempo certo e determinado. 
 
III - O PREÇO E AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO; 
 
A remuneração paga ao contratado conforme a proposta 

apresentada e será no valor total de R$: 13.552,00 (Treze mil e quinhentos e 
cinquenta e dois reais), que serão pagas, em até 30 dias após a emissão nota 
fiscal apresentada, conferida e atestada pelo responsável do setor requisitante. 

 
IV - VIGÊNCIA:  
Este contrato tem como prazo de vigência o período 

compreendido: 
PRAZO DE INÍCIO: 21 de outubro de 2020. 
PRAZO DE TÉRMINO: 31 dezembro de 2020. 
 
V - OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES DAS PARTES, 
AS PENALIDADES CABÍVEIS E OS VALORES DAS MULTAS: 
 
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO (A) 

Fornecer os materiais em favor da contratante, durante o prazo de vigência 
deste instrumento, nos valores da proposta apresentada. 

 
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE – 

Disponibilizar todos os meios necessários para o Fornecimento do objeto 
conforme a proposta apresentada. 

CU:1,4 a 1,7  
02 AREIA:  

TE: 0,55 a 0,65 
mm  
CU; 1,4 a 1,7  

200 mm  0,80 KG 

03 SEIXO:  
1/16”a 1/8” 

 
150mm 

 
0,60 

KG 

1/8” a ¼” 50mm 0,25 
¼” a ½’  50mm 0,25 
½” a ¾”  50mm 0,25 

¾” a 1”  50mm  0,25  
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O presente contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, 

de acordo com as cláusulas avencadas, respondendo cada uma pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. 

 
O CONTRATADO (A), não poderá subcontratar ou ceder a 

terceiros os seus serviços ora contratados. 
 
O CONTRATANTE fica no direito que lhe confere, modificar o 

presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 
interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos 
previstos neste instrumento e nos casos previstos em lei e, fiscalizar a 
execução do contrato.  

O CONTRATANTE não poderá alterar as cláusulas econômico-
financeiras sem prévia concordância do CONTRATADO (A). 

 
O presente contrato poderá sofrer alterações com as devidas 

justificativas – Unilateralmente pelo CONTRATANTE,  quando necessária à 
modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa de seu objeto; e poderá ser alterado o presente contrato, por 
acordo entre ambas as partes, quando necessária à modificação do regime de 
execução de fornecimento, em face de originários e, quando necessária 
modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias 
supervenientes. 

 
Fica vedada a antecipação de pagamentos, com relação ao 

cronograma financeiro fixado na proposta, sem a correspondente contra 
prestação de fornecimento dos materiais.  

 
O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos 
serviços. 

O VALOR DA MULTA: Fica fixada a multa no valor 
correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor total deste contrato, em 
prejuízo da parte que infringir qualquer cláusula ou condição deste contrato. 

 
O CONTRATADO fica obrigado a manter, durante toda a 

execução deste contrato, em compatibilidade com as suas obrigações 
assumidas. 
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DAS PENALIDADES –As sanções administrativas e a tutela 

judicial aplicam-se a ambas as partes pactuadas neste contrato, conforme 
disposto em lei. 

 
Além das condições estabelecidas neste instrumento contratual, 

as partes ajustarão condições, obrigações e responsabilidades recíprocas, de 
modo a não prejudicar o interesse público e nem a probidade administrativa. 

 
VI. FORMA DE ENTREGA  

O fornecimento dos materiais deverá ser realizado conforme NAF. Todos os materiais 

deverão ser fornecidos em sacos que sejam resistentes ao manuseio, ao transporte e ao 

armazenamento. A capacidade de cada saco não deve exceder cinquenta (50) 

quilogramas, e cada um deve conter, em caracteres bem visíveis, as seguintes 

informações: fornecedor; identificação e procedência do material; características 

granulométricas para a areia e faixa de tamanho para os seixos rolados. A identificação 

de cada saco não poderá ser realizada com uma etiqueta em papel aderida ao mesmo. 

Durante o carregamento do caminhão, sacos contendo materiais de granulometrias 

similares devem ser empilhados conjuntamente. Lonas plásticas devem ser utilizadas 

para separar as pilhas de materiais de distintas granulometrias. Na ocasião do 

descarregamento do caminhão, sacos correspondentes a granulometrias diferentes 

devem ser depositados em pilhas distintas. A entrega deverá ser realizada em até 30 

(trinta) dias após a publicação do contrato. Os materiais entregues deverão obedecer às 

especificações técnicas, e em caso de comprovadas desconformidades, fica a empresa 

fornecedora responsável pela troca do material inadequado. As entregas deverão ser 

realizadas na ETA do município de Pocrane - MG, situada no Córrego Monte Verde, 

área rural, podendo a empresa em caso de duvida no localização ligar para o TEL: 

(33)98751-8753 e (33)98700-2434.  

 

VII.  DA FORMA DE PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após entrega dos materiais; mediante 

apresentação da Nota Fiscal no Setor de Empenho, para atestação do solicitante. 

A nota fiscal deverá ser emitida pela fornecedora contratada em inteira conformidade 

com as exigências legais e contratuais, especificamente as de natureza fiscal. 

O recebimento definitivo do objeto somente se efetivará com a atestação referida 

anteriormente. 

As faturas que apresentarem incorreções, ou procedimentos duvidosos levantados pela 

Administração do SAAE, serão devolvidas ao emitente e seu pagamento ficará suspenso 

até sua regularização e reapresentação, data em que iniciará a contagem de novo prazo, 

não cabendo, neste caso, qualquer reajuste ou sanções ao SAAE de Pocrane - MG. 

O pagamento será efetuado sempre em obediência à ordem cronológica de exigibilidade 

das obrigações contraídas pelo SAAE de Pocrane - MG, de acordo com a Lei nº. 

8.666/93 e respectivas alterações; 
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VIII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Os recursos orçamentários para 

atendimento das despesas originadas nesta licitação onerarão as seguintes dotações do 

orçamento municipal: 

Ficha: 329.  

 
IX - OS CASOS DE RESCISÃO E DE EXTINÇÃO: 

 
São casos de rescisão contratual o não cumprimento de cláusulas contratuais, 
especificações, fornecimento, e o cumprimento irregular de cláusulas 
instituídas neste contrato, especificações, quantidades ou prazos; a paralisação 
do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE; o 
cometimento reiterado de faltas na execução deste contrato, além de outros 
legalmente estabelecidos. 

 
Qualquer das partes contratantes poderá solicitar a rescisão contratual, com 
prévia comunicação de 10(dez) dias antecedentes ao último. 

 
O presente contrato extinguir-se-á, sem direito a indenizações, pelo término do 
prazo contratual e por iniciativa de ambas as partes; 

 
X - DO FORO: 

O foro do presente contrato é o da Comarca de Ipanema/MG, 
para dirimir possíveis casos omissos, dúvidas e as questões incidentes 
oriundas da avença. 

 
XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 
Assim, na melhor forma de direito, sendo livres, capazes e 

conscientes as partes, assinam o presente contrato em duas vias de igual teor, 
forma e espaço, sendo cada via composta de laudas digitadas e impressas, na 
presença de duas testemunhas que conhecem o teor do mesmo e que também 
assinam, para maior validade jurídica. 

 
Município de Pocrane/MG, 21 de outubro de 2020. 
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__________________________________________ 
SAAE DO MUNICÍPIO DE POCRANE 

CONTRATANTE 
 
 

_____________________________________ 
CONTRATADO 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 1ª __________________________________CPF:  ____________________ 
 
 
 
2ª___________________________________CPF:  _____________________ 
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