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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE BENS  Nº  006/2019 

 

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 WATSON MARLOW BREDEL IND COM DE BOMBAS 

LTDA., situada na Alameda Oceania, nº 63, Bairro Tamboré, cidade de  Santana do Parnaiba, estado São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n.º 

07.910.191/0001-78, neste ato representada legalmente por Renato Ferreira Monticelli, Diretor Comercial, inscrito no CPF sob o n.º 272.279.748-95, 

documento de identidade nº (R.G.) 25.864.279-8, doravante designada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o resultado do procedimento 
licitatório 007/2019, Pregão Presencial 002/2019, na modalidade Pregão, tipo menor preço por ITEM, conforme Edital n.º 002/2019 homologado em 

30/01/2019, 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 BOMBA PREISTALTICA 7 BAR,  em atendimento à solicitação do Serviço de Manutenção 

do sistema de Água , conforme segue:  
 

ITEM Descrição dos produtos Quantidade Unid. Marca/ 

Procedência 

Preço 

unitário 

Preço 

Total 

01 Bomba peristáltica de vazão de  0,1ml/minuto  a 
500ml/min ou mais, a pressão mínima de 7 bar 
(100psi)  QDOS 

Principais características: 
 Fluxo exato, linear e repetitivo; 

 Sensor de ruptura de vazamento para uma eventual falha; 

 Controle de velocidade digital e preciso; 

 Motor DC sem escova, que garante maior precisão e controle; 

 Mangueiras compatível com PAC – policloreto de alumínio; 

 Precisão de ± 1% e repetibilidade ±0,5% do valor dosado; 

 Monitor de 3,5” ou maior (colorido) que  fornece  informações 

da bomba (bomba operando /bomba parada/aviso de falha); 

 Sistema de recuperação de fluidos que garante a segurança do 

operador,  evita resíduos químicos e desperdícios, retornando o 

produto ao reservatório por meio da inversão do sentido de 

rotação da bomba;  

 Mudança rápida dos conectores hidráulicos; 

 Monitor em língua portuguesa  (Brasil), com diferentes 

unidades de vazão para escolher; 

 Sem a necessidade de válvulas ou equipamentos auxiliares, tais 

como válvulas de pé, de retenção, etc; 

 Função Auto –restart, da qual a bomba retorna à operação 

normal quando da queda de energia; 

 Função de Bloqueio do teclado para segurança do processo; 

 Calibração simples e intuitiva 

 Invólucro à prova d'água / poeira; 

 Nivél de humidade (sem condensação) de 5% a 95%; 

 Temperatura 0° C a 30C°; 

 Nivel de  Ruído <70dB (A) a 1m;  

 Alimentação monofásica 110/220V (Bivolt); 

 Teclado protegido;  

 Eixo do motor em aço; 

 Rotor compatível com PAC;  

 Conectores compatível PAC; 

 Garantia 3 anos 

 

 

01 pç Watson 
marlow 

7.779,54 7.779,54 

 
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. 

 


