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RESULTADO PREGÃO 11/2016 

EXTRATO DE CONTRATO 

 
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE BENS  Nº  052/2016 

 
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 JOTA INDUSTRIA MECANICA LTDA-EPP., situada na rua 

R. José Aleixo, nº100, Bairro Jardim Elizabete, cidade de Poços de Caldas estado MG, inscrita no CNPJ sob o n.º 23.650.468/0001-27, neste ato 
representada legalmente por  Philip Danza Franco, Diretor Comercial, inscrito no CPF sob o n.º 072.760.066-46, documento de identidade nº (R.G.) 

11.683.698 doravante designada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o resultado do procedimento licitatório 165/2016, Pregão 

Presencial 011/2016, na modalidade Pregão, tipo menor preço por Lote, conforme Edital n.º 012/2016 homologado em 30/11/2016, 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 O presente contrato tem como objeto a Contratação de empresa n especializada para o fornecimento de CARROCERIA CAÇAMBA 

BASCULANTE E CABINE SUPLEMENTAR PARA 4 PASSAGEIROS.  em atendimento à solicitação do Serviço de Manutenção do 
sistema de Água e Esgoto, conforme segue:  

 

Item Descrição dos produtos QTDA Unid. TOTAL 

 CAÇAMBA BASCULANTE 
a) Medida: 3 metros cúbicos; 

b) Comprimento:   2.800 mm; 

c) Largura Externa:   2.200 mm / Interna 2.100 mm; 

d) Tampas laterais:  400 mm; 

e) Sobre Tampas:  400mm; 

f) Tampa traseira:   500 mm de altura; 

 
g) Chassi reforçado c/ perfil 1/4; 

h) Assoalho em chapa de aço #9; 

i) 01 Complemento móvel de 300mm de altura para a tampa traseira, com 

encaixe; 

j) 01 Cavalete para transporte de tubos removível, para fixação na tampa 

traseira; 

k) Sistema hidráulico completo (01 pistão de 6”, bomba hidráulica acoplada, 

tomada de força acoplada, caixa reservatório de óleo, flexíveis e 

mangueiras); 

l) Para-lama de chapa de aço envolventes c/ lameiros de borracha; 

m) Chapéu protetor em chapa de aço com traves para fixação de tubos, 

envolvente na cabine; 

n) Pintura na cor desejada c/ fundo anticorrosivo; 

o) Faixas refletivas de segurança na lateral; 

p) Para-choque traseiro móvel com certificado INMETRO; 

q) Para-choque lateral conforme Resolução CONTRAN 377/11; 

r) 01 Caixa de ferramentas com chaves; 

s) Certificado CAT e CSV para emplacamento do veículo; 

t) O equipamento será entregue instalado no veículo MB710 de propriedade 

do SAAE 
 

01 PÇ 16.047.55 

 CABINE SUPLEMENTAR: 

 Cabine p/ capacidade de: 04 pessoas. 

 Comprimento:  1.100mm; 

 Largura:  2.200mm; 

 Altura:   1.620mm; 

 Estrutura fabricada em perfis de alumínio; 

 Revestimento externo em chapa de alumínio corrugada; 

 01 Janela na porta de 600x350mm de acesso à cabine; 

 01 Janela de emergência de 800x600mm, na lateral esquerda; 

 Porta de acessos lateral com dispositivo de abertura interna e 

externa e trinco com chave; 

 04 Cintos de segurança, de 3 pontos; 

01 PÇ 9.852,45 
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 Bancos: 01 banco articulados tipo caixa de ferramentas, acento, 

encosto, encosto de costa e cabeça, com espuma D-33 e encapado 

com napa impermeável e resistente; 

 Revestimento interno: com acabamento em Eucaplac branco, e 

cantoneiras de alumínio; 

 Assoalho em chapa de aço de 1/8 xadrez; 

 01 Escotilha de entrada de ar no teto da cabine com abertura 

manual; 

 Iluminação interna independente; 

 Sistema de alarme de intercomunicação com a cabine principal 

do caminhão; 

 Fixação da cabine com chassi em perfis de aço, soldado em 

processo mig; 

 Estribo lateral na porta (escada); 

 01 suporte extintor de incêndio, sem extintor; 

 Certificado CAT e CSV para emplacamento do veículo; 

 O equipamento será entregue instalado no veículo MB710 de 

propriedade do SAAE 
 

 VALOR TOTAL   25.900,00 

 

 

A vigência do contrato é 08/12/2017 . Nepomuceno 15/12/2016 – Elton Santos Lima Barrios  – Diretor Geral. 

Registra-se e Publique-se   
 
 


