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 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CARMO DA MATA/ MG –SAAE 
 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2017 
 

 
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CARMO DA MAT A/MG – SAAE TORNA PÚBLICO 
QUE DO DIA 01 DE AGOSTO DE 2017 ATÉ 31 DE AGOSTO DE  2017, ESTARÁ CREDENCIANDO, 
EMPRESAS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS QUE SE HABILITA REM A PRESTAR OS SERVIÇOS DE 
RECEBIMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DEVIDAS AO  SAAE, AO PREÇO DE R$ 1,00         
( HUM REAL) POR GUIA DE RECOLHIMENTO RECEBIDA E AUT ENTICADA NA FORMA, CLÁUSULAS 
E CONDIÇÕES A SEGUIR ESTABELECIDAS: 
 
CLÁSULA PRIMEIRA 
 
 Poderão participar do presente credenciamento as empresas comerciais e instituições financeiras 
que tenham seus estabelecimentos localizados no município de Carmo da Mata, cujo horário de 
atendimento ao público seja de no mínimo 05 (cinco) horas diárias e que atenderem às demais exigências e 
condições deste EDITAL. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Será vedado à participação de empresas quando: 
 

a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 
b) Sob processo de concordata; 
c) Impedidas de licitar, contratar, transacionar com a Administração Pública ou quaisquer de suas 

entidades descentralizadas, na conformidade da Lei 8.666/93. 
d) Empresas que tenham pendência financeira ou contratual para com o Município de Carmo da Mata e 

suas entidades da administração direta e indireta. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 

 
Não será limitado o número máximo de empresas e/ou instituições financeiras credenciadas ao 

recebimento das contas de água e esgoto. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO – O critério para credenciamento das empresas será: 
1. Atender ás exigências e condições deste Edital. 
2. Possuir máquina registradora, seguro contra roubo, incêndio ou situações similares no posto de 

arrecadação. 
3. Alvará de funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal. 
4. Manter no local de arrecadação um cofre para guarda de documentos e numerários. 
5. Evitar qualquer tipo de atrito com o consumidor, devendo estes casos serem imediatamente 

informados ao SAAE. 
6. Permitir a fiscalização dos serviços pelo SAAE e mantê-lo permanentemente informado a 

respeito do andamento dos serviços.  
7. Comunicar ao SAAE a ocorrência de fato superveniente que possa acarretar o 

descredenciamento da empresa.  
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8. Manter-se durante todo o período do contrato nas mesmas condições exigidas para habilitação e 
qualificação ao credenciamento.  

9. Estender os serviços de arrecadação a outras Lojas (filiais) com o mesmo CNPJ e Alvará de 
Localização, mediante prévia autorização do SAAE, que será aditado ao contrato original. 

 
 CLÁUSULA TERCEIRA 

 
A empresa interessada em aderir ao CREDENCIAMENTO de que trata o presente EDITAL, deverá 
apresentar ao SAAE, em envelope fechado, os seguintes documentos: 
 

1. Cópia autenticada do contrato social ou Ato constitutivo devidamente registrado. 
2. Prova da Inscrição e da regularidade dela junto ao Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da 

Fazenda - CNPJ.  
3. Certificado de regularidade de Situação para com o FGTS. 
4. Certidão Negativa de débito relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União 
5. Certidão negativa de débito trabalhista (CNDT). 
6. Certidão informando o local, dias e horário de atendimento ao público. 
7. Alvará de funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal. 
8. Proposta de adesão, conforme modelo constante deste Edital. 
9. Apólice de Seguro 
10. Certidão negativa municipal. 
11. Declaração para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei 8666/93, acrescido pela Lei 

9.854/99, nos termos dos modelos anexos ao Decreto nº 4358 de 05/09/2002, o qual o representante 
legal da empresa declara que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, sob pena de inflingência legal.  

12. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial (validade máxima de 90 dias), expedida pelo 
cartório distribuidor da comarca licitante (Fórum).  

 
§1º – Os documentos acima descritos poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia, 
devidamente autenticados, ou em original acompanhados de cópia para autenticação pela comissão. 

 
§2º – O envelope deverá ser apresentado com os seguintes dizeres; 

      SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CARMO DA MATA/MG - SAAE  
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2017. 
EMPRESA ______________________________________________________ 
CNPJ__________________________________ 

 
CLÁUSULA QUARTA 
 
 A abertura e julgamento da documentação ao presente CREDENCIAMENTO terão início no dia 01 
de agosto de 2017 às 09h com encerramento no dia 31  de agosto de 2017 às 10h , e ficará a cargo 
da Comissão de Licitação do SAAE, a qual competirá: 
a) Receber e proceder à abertura dos envelopes contendo a documentação necessária ao 

CREDENCIAMENTO; 
b) Examinar os documentos apresentados, em confronto com as exigências deste Edital, devendo 

recusar a participação das interessadas que deixarem de atender as normas e condições aqui 
fixadas; 
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c) Lavrar ata circunstanciada com o resultado da análise da documentação apresentada ao final da 
qual deverá emitir seu julgamento, submtendo-a a aprovação do Diretor do SAAE; 

d) Analisar recursos, porventura interpostos pelas interessadas, e submetendo sua decisão à 
concordância ou não do diretor, que poderá homologar o recurso com as devidas justificativas legais.  
 

CLÁUSULA QUINTA 
  
 Os serviços, objeto do presente CREDENCIAMENTO, é o recebimento das tarifas de água e esgoto 
emitidas pelo SAAE, sendo que são emitidas aproximadamente 4.300 contas por mês , e serão prestados 
pela (s) credenciada (s) por intermédio de sua empresa, mediante assinatura de contrato de prestação de 
serviços, de conformidade com minuta anexa ao presente Edital. 
 
CLÁUSULA SEXTA 
 
 O SAAE pagará ao agente credenciado a importância de R$ 1,00 (hum real)  por cada documento 
recebido. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA  
 
 Os recebimentos em favor do SAAE serão efetuados através de documentos de arrecadação, 
composto de duas partes, com destinação nelas indicadas, e que serão distribuídos mensalmente aos seus 
destinatários pelo SAAE. 
 
CLÁUSULA OITAVA 
 
          A (s) empresa(s) credenciada não se responsabilizará (ao), em qualquer hipótese ou circunstância, 
pelas declarações, cálculos, valores, multas, juros e outros elementos consignados nos documentos de 
arrecadação pelo SAAE, competindo-lhe (s) somente recusar o recebimento quando ocorrer qualquer das 
seguintes hipóteses: 

1. O documento de arrecadação for impróprio; 
2. O documento de arrecadação contiver emendas e/ou rasuras que prejudiquem a leitura de seus 

caracteres. 
3. O documento de arrecadação for de outro município. 

 
CLÁUSULA NONA 
 
 A empresa e/ ou instituição financeira credenciada receberá a importância consignada no documento 
de arrecadação, mediante a sua quitação através de autenticação mecânica e/ou eletrônica, de forma que 
possa oferecer total segurança, e ainda identificar o estabelecimento recebedor, o nº da máquina utilizada, a 
data e o valor da autenticação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  
 
 A(s) empresa(s) credenciada (s) está (ao) autorizada (s) a receber cheques para quitação das tarifas 
de água e esgoto, desde que sejam cumulativamente: 

a) Pagável na mesma praça ou em outra do mesmo sistema de compensação; 
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b) De valor igual ao documento de arrecadação e com vinculação ao pagamento, mediante anotação 
em seu verso do código do usuário, bem como de outros documentos que o identifiquem. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - No caso de devolução de cheques que não atenderem as normas acima, o SAAE 
devolverá o cheque a empresa credenciada devendo este efetuar o crédito na conta do SAAE no prazo 
máximo de 24 horas contadas da data da sua ciência. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
  
 O valor da arrecadação será depositado diariamente até as 14h30min (quatorze horas e trinta 
minutos)  nas agências do Banco do Brasil. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
 
 O arquivo de baixa Automática das guias deverá ser enviado ao SAAE até as 08h30min (oito horas e 
trinta minutos) no primeiro dia útil após os recebimentos, e os documentos de arrecadação, juntamente com 
os recibos de depósitos, devidamente conciliados através da soma em fita de máquina de calcular, serão 
entregues ao SAAE até as 10h (dez horas), no primeiro dia útil após os recebimentos. 
 

§1º - Uma vez conferidos os dados referentes à arrecadação do dia, os agentes credenciados serão 
informados pelo setor de Contas e Consumo do SAAE, quanto à correção dos dados informados, bem 
como, da necessidade de correções, se for o caso, no prazo máximo de 24 (Vinte e Quatro) horas. 

§2º - Nos casos de cobrança efetuada acima do valor consignado na conta, por parte das 
instituições, as mesmas farão a devolução dos valores diretamente aos usuários, não os entregando ao 
SAAE. 

§3º – Nos casos de valores arrecadados a menor, ficam as instituições obrigadas, logo após o 
recebimento da notificação do SAAE, no prazo de 02 (dois) dias, a efetuar o pagamento da diferença, 
evitando assim, sanções contra contribuinte que cumpriu sua obrigação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
 
 O SAAE providenciará a distribuição dos documentos de arrecadação mensalmente aos seus 
consumidores, utilizando-se de meios próprios ou através de empresa contratada para este fim. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  
 
 Qualquer alteração na sistemática dos serviços ajustados dependerá de prévia concordância entre 
as partes, por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias necessária à sua implantação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
 
 O contrato assinado em decorrência do presente credenciamento terá validade de 01 (Um) ano 
podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, ao instrumento inicial nos termos do art. 57 item II da Lei 
8.666/93, com suas posteriores alterações. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
 
 O SAAE pagará à empresa credenciada, mensalmente, no quinto dia útil do mês subseqüente ao da 
prestação dos serviços, o total devido, após apresentação da nota fiscal relativa ao faturamento mensal, que 
deverá ser no primeiro dia útil de cada mês. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – A medição dos serviços far-se-á diariamente, através de contagem física dos 
documentos e constará do borderaux diário que será encaminhado juntamente com os documentos de 
arrecadação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 
 
 A remuneração dos serviços por guia de recebimento, fixado no presente credenciamento, poderá 
ser corrigido após 12 (doze) meses de assinatura do instrumento original e, se for o caso, com base em 
índice oficial IGPM quando do aumento de tarifa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 
 
São obrigações das empresas credenciadas: 

1. Cumprir o horário estabelecido, podendo ainda, se legalmente autorizado e sendo de seu interesse, 
funcionar aos sábados e domingos; 

2. Manter no local de arrecadação um cofre para guarda de documentos e numerários; 
3. Possuir seguro contra roubo ou situações similares no posto de arrecadação; 
4. Evitar qualquer tipo de atrito com o consumidor. 
5. Permitir a fiscalização dos serviços pelo SAAE e mantê-lo permanentemente informado a respeito 

do andamento dos mesmos; 
6. Cumprir com todas as obrigações de naturezas fiscais, trabalhistas e previdenciária necessária a 

execução dos serviços, objeto do presente credenciamento. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – As empresas comerciais e Instituições Financeiras credenciadas poderão estender 
os serviços de arrecadação a outros agentes recebedores devidamente credenciados pela instituição 
financeira, mediante cláusula aditivada ao contrato inicial entre a instituição e o SAAE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA 
 
 A empresa credenciada ficará responsável pela guarda dos documentos de arrecadação 
autenticados, recibos de depósitos bancários, até que estes sejam entregues ao SAAE, e ainda pelo 
numerário correspondente, até que o mesmo seja depositado em conta bancária pertencente ao SAAE. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – No caso de perda, extravio ou roubo de numerários, a empresa credenciada ficará 
obrigada a indenizar o SAAE nos mesmos valores, devendo o fato ser comunicado imediatamente ao SAAE. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA  
 
 Será motivo de descredenciamento da empresa; 
§1º – Pelo SAAE, quando; 

1. A empresa credenciada deixar de cumprir qualquer das cláusulas e condições do contrato; 
2. A empresa credenciada praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita; 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
CARMO DA MATA – MINAS GERAIS 

 
 

 

CREDENCIAMENTO  001-2017 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE    6 
 
 

6

3. Ficar evidenciada incapacidade de a empresa credenciada cumprir as obrigações assumidas; 
4. Por razões de interesse público, mediante decisão motivada, devidamente justificada. 

§2º – Pela empresa credenciada: 
1. Mediante solicitação por escrito ao SAAE, a qual deverá ser formulada com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA 
 
 As despesas oriundas do presente credenciamento serão cobertas pela dotação 
17.122.0004.2068.3.3.90.39- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica, do orçamento de 2017 do 
SAAE e das dotações de exercícios subseqüentes no caso de aditamentos de prazo. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA 
 
 As instituições credenciadas não poderão exigir dos usuários o cumprimento de qualquer 
formalidade não prevista no presente Edital ou nas leis e regulamentos do SAAE. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA 
 
 A Instituição, devidamente habilitada, poderá promover publicidade, sem ônus para o SAAE, 
objetivando incentivar o usuário a efetuar o pagamento das contas em sua rede de estabelecimentos. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA 
 
 Instalando a instituição nova agência ou filial e desejando incluí-la no sistema, comunicará o fato ao 
SAAE, para estudo da viabilidade e cabíveis providências. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA 
 
 As instituições serão responsáveis pelas ações ou omissões de seus funcionários ou prepostos 
quando a execução das atividades pertinentes ao sistema de arrecadação conveniado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA 
 
 Qualquer instituição poderá ser excluída do sistema, quando deixar de cumprir as normas deste 
Edital. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA 
 
 A empresa que apresentar declaração falsa para se beneficiar com o credenciamento responderá na 
forma das penalidades Civis, Criminais e Administrativos estabelecidas no Ordenamento Jurídico Nacional, 
Estadual e Municipal.  
 
 

           Carmo da Mata, 28 de julho de 2017. 
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TERMO DE ADESÃO 
 

 
 
(Nome da empresa) na pessoa de seu representante legal abaixo qualificado, declara nesta data, conhecer 
e aceitar as exigências contidas no Edital de CREDENCIAMENTO nº 001/2017 e seus anexos, 
manifestando aqui o desejo de adesão para a prestação de serviços de recebimentos de tarifas de água e 
esgoto do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Carmo da Mata/MG – SAAE – ao preço fixado de R$ 
1,00 (hum real) por documento arrecadado. 
 
Anexo a presente documentação solicitada no Edital de CREDENCIAMENTO 001/2017. 
 
 
 
 
 
 
 
  Carmo da Mata, ______ de ______________ de 2.017. 
 
 
 
 
 
 
    _______________________________ 
                                              Nome: 
                                              CNPJ: 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

 
CONTRATANTE:  SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CARMO DA MATA – MG 
CONTRATADA:  _______________________________________________. 
 
VALOR:  R$ 1,00 (hum real)  por guia de arrecadação. 
 
   
  Entre o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE  CARMO DA MATA – MG,  
Autarquia Municipal, com sede à Rua Expedicionário José da Cruz, 57, Centro de Carmo da Mata – MG, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 19.405.760/0001-07 adiante designado CONTRATANTE, representado pelo 
seu atual Diretor Geral Davi de Sales Pereira, doravante simplesmente denominado SAAE e de outro lado 
_______________________Com sede à __________________________________________, inscrito no 
CNPJ nº_________________ neste ato representada por 
____________________________________________ doravante denominada AGENTE ARRECADADOR, 
tem entre si, justo e acordado o presente contrato para arrecadação, diretamente em sua sede em Carmo 
da Mata, das contas de água e esgoto e outros serviços cobrados pelo SAAE, mediante cláusulas e 
condições abaixo especificadas, às quais se comprometem a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O objeto do presente Contrato é o recebimento pelo AGENTE 
ARRECADADOR das tarifas de água e esgoto e outros serviços cobrados pelo SAAE, dos usuários do 
município de Carmo da Mata – MG. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Os serviços ajustados pelo presente contrato serão prestados pelo AGENTE 
ARRECADADOR, por intermédio de sua empresa comercial e Instituição Financeira instalada à 
_______________________________________Não podendo ser sub-empreitados, cedidos ou sublocados. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO: A presente contratação vincula a Lei 8.666/93, com suas 
posteriores alterações, aplicando-se nos casos omissos, o disposto na legislação civil vigente. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: Os recebimentos em favor do SAAE serão efetuados através de documentos 
padronizados de arrecadação, composto de duas partes com destinação neles indicados, e que serão 
distribuídos mensalmente aos seus destinatários pelo SAAE. 
 
CLÁUSULA QUARTA: Os pagamentos poderão também ser realizados através de cheque, desde que seja 
cumulativamente: 

a) Pagável na mesma praça ou em outra do mesmo sistema de compensação; 
b) De valor igual ao documento de arrecadação e com vinculação ao pagamento mediante anotação 

em seu verso do código do usuário, bem como de outros documentos que o identifiquem. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO:  Os recebimentos em cheques que não atenderem as normas acima e forem 
devolvidos para o SAAE, será devolvido ao AGENTE ARRECADADOR, devendo este efetuar o crédito na 
conta do SAAE no prazo máximo de 24 (Vinte e Quatro) horas contadas da data da ciência. 
 
CLÁUSULA QUINTA:  O AGENTE ARRECADADOR não se responsabilizará em qualquer hipótese ou 
circunstância pelas declarações, cálculos, valores, multas, juros e outros elementos consignados nos 
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documentos de arrecadação, competindo-lhe tão somente recusar o recebimento quando ocorrer qualquer 
das seguintes hipóteses: 

a) O documento de arrecadação for impróprio; 
b) O documento de arrecadação contiver emendas e/ou rasuras que prejudiquem a leitura de seus 

caracteres; 
c) O documento de arrecadação for de outro município. 

 
CLÁUSULA SEXTA: O AGENTE ARRECADADOR receberá a importância consignada no documento de 
arrecadação, mediante a sua quitação através de autenticação mecânica e/ou eletrônica, de forma que 
possa oferecer total segurança, e ainda permitir identificar o estabelecimento recebedor, nas duas partes da 
guia (via usuário e via SAAE) da máquina utilizada, a data e o valor da autenticação. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA:  O valor da arrecadação será depositado diariamente, nas agências do Banco do 
Brasil até as 14h30min (Quatorze Horas e Trinta Minutos) do dia útil subseqüente ao da arrecadação. 
 
CLÁUSULA OITAVA: O SAAE providenciará a distribuição dos documentos de arrecadação mensalmente 
aos seus consumidores, utilizando-se de meios próprios.  
 
CLÁUSULA NONA: Qualquer alteração na sistemática dos serviços ajustados dependerá de prévia 
concordância entre as partes, por escrito, com antecedência necessária à sua implantação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO:  A apresentação dos serviços ora contratado terá início em 04/09/2017, 
com a assinatura do presente contrato e terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, 
mediante termo aditivo ao contrato inicial, nos precisos termos do art. 57 itens II da Lei 8.666/93 com suas 
posteriores alterações. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO  A remuneração dos serviços por guia de recebimento, fixado no presente 
credenciamento, poderá ser corrigido após 12 (doze) meses de assinatura do instrumento original e, se for o 
caso, com base em índice oficial IGPM quando do aumento da tarifa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DO AGENTE ARR ECADAOR: São obrigações do 
AGENTE ARRECADADOR: 

a) Cumprir o horário estabelecido para as atividades comerciais afins podendo ainda, se legalmente 
autorizado e sendo de seu interesse, funcionar aos sábados e domingos; 

b) Manter no local de arrecadação um cofre para guarda de documentos e numerários; 
c) Fazer seguro contra roubo, incêndio ou situações similares do posto de arrecadação; 
d) Evitar qualquer tipo de atrito com o consumidor; 
e) Permitir a fiscalização dos serviços pelo SAAE e mantê-los permanentemente informado a respeito 

do andamento dos serviços; 
f) Cumprir todas as obrigações de naturezas fiscais, trabalhistas e previdenciária necessária à 

execução dos serviços, objeto exigidas para habilitação e qualificação ao credenciamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:  O AGENTE ARRECADADOR ficará responsável pela guarda dos 
documentos de arrecadação autenticados e recibos de depósitos bancários, até que estes sejam entregues 
ao SAAE, e ainda pelo numerário correspondente, até que o mesmo seja depositado em conta bancária 
pertencente ao SAAE.  
 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
CARMO DA MATA – MINAS GERAIS 
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PARÁGRAFO ÚNICO: Nos casos de perda, extravio ou roubo de numerários, o AGENTE ARRECADADOR 
ficará obrigado a indenizar o SAAE nos mesmos valores, devendo o fato ser comunicado imediatamente ao 
SAAE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O AGENTE ARRECADADOR se obriga a manter em compatibilidade 
com as responsabilidades por ele assumidas na execução do objetivo deste instrumento, inclusive com as 
condições de habilitação e qualificação dele exigidos pela Administração Pública para esta contratação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PARTES INTEGRANTES:  Integram o presente contrato a documentação 
de solicitação de CREDENCIAMENTO do AGENTE ARRECADADOR, e a proposta. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo 
AGENTE ARRECADADOR acarretará o seu descredenciamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA DOTAÇÃO: As despesas oriundas do presente contrato serão cobertas 
pela dotação 17.122.0004.2068.3.390.39- Outros Serviços de terceiros- Pessoa Jurídica do orçamento de 
2017 do SAAE e das dotações de exercícios subseqüentes no caso de aditamentos de prazo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RECISÃO:  O presente contrato poderá ser rescindido quer pela 
inexecução das obrigações pactuadas, quer pela superveniência de norma legal que o torne formal ou 
materialmente inexigível, ou desde que ocorra qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93 
com posteriores alterações à qual as partes expressamente se submetem, podendo a rescisão ser 
determinada. 
 

a) Mediante a denúncia da parte interessada, com antecedência de 30 (trinta) dias da data para a 
extinção de sua vigência. 

b) Por ato unilateral e escrito ao SAAE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei 
8.666/93; 

c) Judicialmente nos termos da Lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As partes CONTRATANTES elegem o foro da comarca de Carmo da Mata 
– MG como competente para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da interpretação do presente contrato, 
com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem assim ajustados às partes firmam o presente contrato, em 03 (três) vias para um só efeito, na 
presença de duas testemunhas. 
    
 

Carmo da Mata – MG,_____ de junho de 2017 
 
 
 
CONTRATANTE:___________________________      CONTRA TADA:____________________________ 
 
 
 
TESTEMUNHA:____________________________      TESTEMUNHA: ____________________________                               


