CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33/2018
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SUPERINTENDÊNCIA DE
ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS E A EMPRESA LPZIGLIO COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA – EPP PARA O FORNECIMENTO DE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO
DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO
CORPORATIVA, INTEGRADA A SISTEMAS CORPORATIVOS E À REDE
DA SAE, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE
EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, INCLUINDO A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS
NECESSÁRIO (EXCETO PAPEL), ASSIM COMO SERVIÇOS DE
GESTÃO, CONTROLE E OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA
ATENDER
AS
NECESSIDADES
DE
IMPRESSÃO
DA
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS.

Por este instrumento particular de CONTRATO, de um lado a SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE
OURINHOS, entidade de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 49.131.287/0001-88, com sede à Avenida Altino
Arantes, nº 369, Centro, neste ato representada pelo Superintendente, Sr. Marcelo Simoni Pires, portador da Carteira de
Identidade RG sob nº 4.617.529-5 e inscrito no CPF sob nº 753.799.708-00, doravante denominada CONTRATANTE, e
de outro lado à empresa LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, com sede na cidade de Ourinhos, Estado de
São Paulo, à Rua Jefferson Eduardo Borges, nº 82, Distrito Industrial Luiz Henrique Fernandes (Distrito Industrial III),
inscrita no CNPJ sob nº 04.023.725/0001-56, neste ato representada por Luiz Paulo Ziglio, brasileiro, casado,
Representante Legal, portador da Carteira de Identidade RG sob n° 8.234.675 e inscrito no CPF sob n° 959.130.848-53,
residente e domiciliado à Rua Amazonas, 936, Vila Perino, na cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo, doravante
denominada CONTRATADA, firmam o presente Contrato, decorrente da Licitação Pública – Pregão Presencial nº
29/2018, Processo nº 427/2018, que é parte integrante do presente instrumento e no qual estão vinculadas as partes,
regido pelas Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e alterações, e demais dispositivos legais pertinentes à espécie, e
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de solução de
impressão, cópia e digitalização corporativa, integrada a sistemas corporativos e à rede da SAE, compreendendo
a cessão de direito de uso de equipamentos novos e de primeiro uso, incluindo a prestação de serviço de
manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos necessário (exceto papel), assim como
serviços de gestão, controle e operacionalização da solução para atender as necessidades de impressão da
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, em conformidade com as especificações deste edital e seus anexos
e demais disposições deste contrato.
1.2 – Consideram-se partes integrantes deste instrumento, como se nele estivessem transcritos, os seguintes
documentos:
1.2.1 – Edital do Pregão Presencial nº 29/2018;
1.2.2 – Proposta de 18 de setembro de 2018, apresentada pela CONTRATADA;
1.2.3 – Ata da sessão pública do Pregão Presencial nº 29/2018.
1.3 – O regime de execução deste contrato é o de empreitada por lote.
CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR E RECURSOS
2.1 – O valor total do presente contrato é de R$ 25.350,00 (vinte e cinco mil e trezentos e cinquenta reais).

LOTE 01
Item

Descrição

Unid.

Quant,

Valor
Unitário

Valor Total

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Av. Altino Arantes, 369, Centro– Fone (14) 3322-1866– CEP 19900-031 – Ourinhos – SP - CNPJ 49.131.287/0001-88

Marca e Modelo

www.saeourinhos.sp.gov.br

01

Impressões/cópias monocromáticas no
equipamento Tipo I.

Página

240.000

R$ 0,07

R$ 16.800,00

Lexmark Mono

02

Impressões/cópias
equipamento Tipo II.

Página

6.000

R$ 0,14

R$ 840,00

Epson Color

R$ 145,00

R$ 5.220,00

Lexmark MX421ade

R$ 207,50

R$ 2.490,00

Epson EcoTank L656

colorida

no

Impressora Multifuncional Laser / Led
Monocromática (Tipo 1)
•

03

Velocidade de impressão mínima
de38 à 40 cópias por minuto (A4);
• Redução e ampliação de cópias de
25% até 400%;
• Possuir uma gaveta de alimentação
de papel com capacidade mínima de
250 folhas e alimentador manual;
• Suportar cópia e impressão nos
tipos A4, A6 e ofício;
• Ciclo de trabalho de 100.000
páginas por mês;
• Cópia e impressão frente e verso
automático;
• Digitalização colorida;
• Tipos de manuseio de cópia/scanner
em ADF e Mesa;
• Memória interna mínima de 256 MB;
36
• Processador de ao menos 800 MHz;
locações
• Resolução de 1200 x 1200 dpi;
• Linguagem
de
(03
impressão/emulações: PCL 6, Post Unidade unidades
de
Script 3 e PDF 1.7;
impressora
• Suportar os protocolos de rede
x 12
TCP/IP e SNMP;
meses)
• Oferecer conexão via USB 2.0 de
alta velocidade, Gigabit Ethernet
(10/100/1000), conexão USB frontal
2.0 de alta velocidade;
• Painel em português com tela de
operação ao toque;
• Permitir impressão confidencial com
uso de senha;
• Fax com certificado Anatel para uso;
• Voltagem padrão 110V;
• Possuir facilidade de comunicação
através de Webservices;
• Permitir digitalização nos formatos:
mínimo tiff, jpg e pdf;
• Cópias e digitalização deverão ser
feitas tanto no ADF quanto na
MESA, sem perda de capacidade,
característica e qualidade,
• O equipamento deverá possuir
certificação Energy Star.
Impressora Multifuncional Jato de
12
Tinta ou Laser Colorida (Tipo 2)
locações
•

04
•
•

Tecnologia
de
impressão:
(01
Tecnologia jato de tinta de 04 cores Unidade unidades
(CMYK), ou laser colorida;
de
Resolução máxima de impressão:
impressora
4800 x 120 dpi;
x 12
meses)
Velocidade de impressão: Preto 33
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ppm/ colorido 20 ppm;
Modos
de
cópia:
Colorido,
monocromático, padrão e alta
qualidade;
Velocidade de cópia: Preto 11 cpm/
colorido 5,5 cpm;
Quantidade de cópia: 1 – 99 (sem
PC);
Tamanho máximo de cópia: 21,5 –
35,5 cm;
Características de cópia: 1 lado e
frente e verso manual, ajuste da
página, redução e ampliação
automáticas (25% a 400 %), cópia
de identificação, densidade de cópia
ajustável;
Tipo de scanner: Base plana com
sensor de linhas CIS à cores;
Resolução óptica: 2400 dpi;
Resolução de hardware: 1200 x
2400 dpi;
Resolução máxima: 9600 dpi
interpolados;
Profundidade de bit de cor: Entrada:
48 bits coloridos/ Saída: 24 bits
coloridos;
Área máxima de digitalização: 21,5
cm x 29,7 cm;
Velocidade de digitalização: 2.4
ms/linha (mono), 9.5 ms/linha (cor);
Digitaliza para: PC, Nuvem 5
(incluindo e-mail) e PDF;
Preto e colorido;
Modem: 33,6 Kbps – até 3 segundos
por página;
Memória: até 100 páginas;
Números de discagem rápida: 60
(máx.);
PC-Fax;
Conectividade padrão: USB de alta
velocidade, Wireless 802,11 b/g/n3,
Rede Ethernet (10/100/1000 Mbps);
Suporte de papel: A4, A5, A6, B5,
10x15 cm (4x6 pol.), 13x18 cm (5x7
pol.), 9x13 cm (3,5x5 pol.), Carta (8
1/2x11 pol.), Ofício (8 1/2x14 pol.),
Meia (1/2 pol.), DL (110x220 mm),
C6 (114x162 mm);
Bandeja de papel: 150 folhas de
papel comum, 20 folhas de papel
fotográfico, 10 envelopes;
Capacidade de entrada de papel: 30
folhas de papel;
Capacidade de bandeja de saída: 30
folhas;
Tintas/ toner.

Valor Global do Lote (corresponde a soma dos valores unitários a
serem cobrados por cada item do lote)

R$ 25.350,00

2.1.1 – O preço do objeto deste contrato permanecerá fixo e irreajustável.
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2.2 – A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros, reservados na seguinte dotação:
03.00.00 – Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos
03.03.00 – Diretoria de Administração
03.03.01 – Diretoria Administrativa
04.122.0601.2.801 – Manutenção e Operação das Unidades Executoras
3.3.90.39.00 – Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica
CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA DO CONTRATO
3.1 – O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, passando a vigorar a partir da data de recebimento do
objeto pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUARTA – PRAZOS, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO.
4.1 - Prazo máximo para a entrega e instalação da solução de impressão: até 15 dias corridos após a assinatura do
contrato.
4.1.1 – Eventual pedido de prorrogação deverá ser protocolado, antes do vencimento do prazo de entrega, devidamente
justificado pela CONTRATADA, para ser submetido à apreciação superior.
4.2 – A Autorização de Fornecimento será expedida por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a
comprovação do respectivo recebimento por parte da CONTRATADA, inclusive fac-símile e correio eletrônico.
4.3 – Caberá a empresa CONTRATADA:
4.3.1 – Arcar com as despesas de carga e descarga e de frete referente à entrega do produto, inclusive a decorrente da
devolução e reposição do bem recusado por não atender ao edital, bem como implantação do serviço;
4.3.2 - Realizar treinamento para uso adequado do equipamento;
4.3.3 – Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, oriundos de sua culpa ou dolo durante
o fornecimento do objeto deste contrato;
4.3.4 – Prestar o serviço nos exatos termos constantes no edital e na proposta ofertada, principalmente no tocante à
unidade de fornecimento e à marca indicada durante o certame licitatório, sob pena de recusa de recebimento.
4.4 – Por ocasião do recebimento, o bem terá suas características confrontadas com as especificações contidas no edital
e na proposta ofertada durante o certame licitatório.
4.5 – Constatadas irregularidades no objeto entregue, a CONTRATANTE, sem prejuízo das penalidades cabíveis,
poderá:
4.5.1 – Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Termo de Referência, determinando sua
substituição.
4.6 – O recebimento definitivo não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade, na forma da lei, pela qualidade,
correção e segurança do produto entregue.
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO
5.1 – O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento do objeto pela
CONTRATANTE, mediante ordem bancária, creditada em conta corrente da CONTRATADA, bem como somente após
ser conferido, aceito e atestado pelo responsável pelo recebimento do objeto deste Edital.
5.1.1 – Conforme legislação vigente, ficam obrigadas a emitir a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, os contribuintes que,
independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou
indireta.
5.2. – Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros necessários à
contratação contenham incorreções.
5.2.1 – A contagem do prazo para pagamento considerará dias úteis e terá início e encerramento em dias de expediente
na CONTRATANTE.
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5.3 – Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitada à
CONTRATADA, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ocorrer no prazo de 48
(quarenta e oito) horas;
5.3.1 – Caso a CONTRATADA não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será
recontado, a partir da data da sua apresentação.
5.4 – No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação judicial, deverá apresentar declaração,
relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou se o administrador judicial for pessoa jurídica, do
profissional responsável pela condução do processo, de que está cumprindo o plano de recuperação judicial.
5.5 – No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação extrajudicial, junto com os demais
comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano de
recuperação extrajudicial.
5.6 – A não apresentação das comprovações de que tratam as cláusulas 5.4 e 5.5 assegura a CONTRATANTE o direito
de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes.
5.7 – A CONTRATADA terá direito ao pagamento de correção monetária incidente sobre o valor da parcela única paga
com atraso, entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, caso o atraso for única e
exclusivamente causado pela CONTRATANTE, com base na variação do IGP-M da FGV.
CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
6.1 – Fornecer o produto objeto deste contrato nas condições previstas no Edital e em sua proposta.
6.2 – Emitir a nota fiscal eletrônica / fatura com o valor correspondente ao objeto fornecido;
6.3 – Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, obrigando-se a atender, de imediato,
todas as reclamações a respeito da qualidade do produto;
6.4 – Responsabilizar-se pelas operações de transporte, carga e descarga inclusive as decorrentes da devolução e
reposição do produto recusado por não atender ao Edital.
6.5 – Atender toda a legislação vigente (no âmbito federal, estadual e municipal), durante o fornecimento do objeto deste
instrumento;
6.6 – Manter durante toda a vigência do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se algum
documento perder a validade.
6.7 – A CONTRATADA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento das
obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitada pela CONTRATANTE e, ainda, na
hipótese de substituição ou impedimento do administrador judicial, comunicar imediatamente, por escrito, à
CONTRATANTE.
6.8 – A CONTRATADA, nos termos do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, se obriga a aceitar nas
mesmas condições de sua proposta os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do
contrato.
6.9 – Não poderá transferir o presente contrato, no todo ou em parte, nem poderá subcontratar a execução do objeto ora
contratado.
CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
7.1 – Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.
7.2 – Indicar, formalmente, o(s) Fiscal(is) do Contrato para acompanhamento da execução contratual.
7.3 – Permitir acesso dos funcionários da CONTRATADA ao local determinado para a entrega do objeto.
7.4 – Comunicar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do objeto deste contrato.
CLÁUSULA OITAVA – DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
8.1 – A manutenção preventiva e corretiva será realizada pela CONTRATADA sem ônus para a SUPERINTENDÊNCIA
DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS, seguindo os padrões contidos no presente termo de referência.
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8.2 - A manutenção preventiva será realizada pela CONTRATADA conforme calendário a ser ajustado entre as partes
tendo por objetivo prevenir a ocorrência de quebras ou defeitos dos equipamentos conservando-os em perfeito estado de
funcionamento, esses serviços serão prestados no local onde os equipamentos estejam instalados.
8.3 - Os serviços de manutenção serão realizados pela CONTRATADA no horário comercial compreendido entre as 8hs
e 17hs, de Segunda à Sexta-feira.
8.4 - Os tempos máximos para atendimento e solução do problema por parte da CONTRATADA serão contados a partir
da abertura do chamado técnico, que deverá ser efetuado pelo representante da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E
ESGOTO DE OURINHOS.
8.4.1 - O tempo máximo para o atendimento ao chamado é de 02 (duas) horas úteis a partir do horário de sua abertura.
8.4.2 - O tempo máximo para a solução do problema é de 04 (quatro) horas úteis, a partir do início do atendimento
técnico, cujo horário deverá ser registrado pelo responsável da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE
OURINHOS no documento Acompanhamento de Abertura de Chamados Técnicos.
8.5 - O “Chamado técnico para manutenção corretiva”, ou Suporte Técnico será efetuado pelo representante da
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos por meio de telefone, e-mail ou através de um portal via web que neste
momento preencherá o documento Acompanhamento de Abertura de Chamados Técnicos fornecendo à PROPONENTE,
para fins de abertura do chamado técnico, no mínimo, as seguintes informações:

a. Número de tombamento/controle do equipamento;
b. Breve descrição do defeito
c. Local de instalação
d. Pessoa de contato no local
8.5.1 - Define-se como “Tempo de atendimento ao chamado” o período compreendido entre o horário de comunicação do
chamado feito pela da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos e o horário de chegada do técnico ao local do
atendimento.
8.5.2 - Define-se como “Tempo de solução do problema”, ao período compreendido entre o horário de chegada do técnico
ao local de atendimento e o horário do término da solução, devidamente registrados no documento Acompanhamento de
Abertura de Chamados Técnicos, pelo representante da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, deixando o
equipamento em condições normais de operação.
8.5.3 - Entende-se por “Solução do problema”, a identificação e adoção de medidas corretivas a serem implementadas
para sanar o problema que resultou a abertura do chamado.
8.6 - Caso a CONTRATADA não termine o reparo do equipamento no prazo estabelecido no presente ajuste e as partes
constatarem que a utilização do equipamento é inviável, a CONTRATADA deverá substituí-lo em até 04 (quatro) horas,
por outro de sua propriedade, com características iguais ou superiores, por um período máximo de 60 dias. Caso o
equipamento original não possa ser reinstalado a CONTRATADA deverá substituí-lo por um novo.
8.7 - O técnico da CONTRATADA fará um relatório dos procedimentos adotados durante o atendimento, fechando este
registro após ter solucionado e concluído o chamado, devidamente aprovado pela Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos, que ficará com uma via desse relatório que será anexada ao documento Acompanhamento de Abertura de
Chamados Técnicos efetuando neste momento seu fechamento com base nos dados desse documento.
8.7.1 - Entende-se por “Conclusão dos chamados”, o término do trabalho realizado pela CONTRATADA, solucionando
definitivamente o problema relatado no chamado, inclusive, para os casos em que houver a necessidade de substituição
por backup.
CLÁUSULA NONA – RESCISÃO E SANÇÕES
9.1 – O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência das hipóteses previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, autorizam, desde já, a CONTRATANTE a rescindir
unilateralmente este Contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos
79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência.
9.2 – A CONTRATADA se sujeita à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
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9.3 – A recusa injustificada em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a a multa de
20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.
9.4 – Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, poderá ser aplicada à CONTRATADA a multa de 20% (vinte
por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.
9.5 – O atraso injustificado na execução do contrato, sem prejuízo no disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei
Federal nº 8.666/93, sujeitará a CONTRATADA à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do
primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção:
I – Multa de 10% (dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso;
II – Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 45º (quadragésimo quinto) dia
de atraso; e
III – A partir do 46º (quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução total ou parcial da obrigação assumida,
salvo disposição em contrário, em casos particulares, previstos no edital ou contrato, sujeitando-se à aplicação da multa
prevista no subitem 9.4.
9.6 – As multas referidas neste item 9 não impedem a aplicação de outras sanções previstas na Lei 8.666/93 e suas
alterações.
9.7 – No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecerá os direitos da CONTRATANTE de
aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que rege a licitação.
9.8 – A aplicação de quaisquer sanções referidas neste disposto, não afasta a responsabilidade civil da CONTRATADA
pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência.
9.9 – A aplicação das penalidades não impede a CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos prejuízos efetivados
decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA.
9.10 – No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência ensejará a
imediata rescisão deste contrato, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.
9.11 – No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do plano de
recuperação ensejará a imediata rescisão deste contrato, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.
CLÁUSULA DECIMA – DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
10.1 – A execução do objeto desta licitação será acompanhada pela CONTRATANTE, a qual designará como gestor o Sr.
Marcelo Simoni Pires, Superintendente, e como fiscal de contrato o Sr. Jonez Mello Toffani Silva, Técnico Municipal de
Nível Médio Administrativo, responsáveis por esse acompanhamento, nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/93, que
deverão atestar a execução dos serviços, determinando de imediato o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados.
10.2 – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal serão solicitadas ao Superintendente da
SAE, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93.
10.3 – Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados imediatamente, salvo quando implicarem
em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
11.1 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, não resolvidas na esfera administrativa, será
competente o foro da Comarca de Ourinhos, Estado de São Paulo.
11.2 – E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato para todos os fins de direito.

Ourinhos, 17 de dezembro de 2018.
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Luiz Paulo Ziglio
Representante Legal
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos – SAE.
CONTRATADA: LPZiglio Comércio e Serviços Ltda - EPP.
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 33/2018.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução de impressão, cópia e digitalização
corporativa, integrada a sistemas corporativos e à rede da SAE, compreendendo a cessão de direito de uso de
equipamentos novos e de primeiro uso, incluindo a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva,
fornecimento de peças e suprimentos necessário (exceto papel), assim como serviços de gestão, controle e
operacionalização da solução para atender as necessidades de impressão da Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos.
ADVOGADAS: Aline Simões Baldini e Karine Silva de Luca.
Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu
encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES
e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se
for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor
recursos e o mais que couber.
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de
janeiro de 1993, iniciando-se, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

Ourinhos, 17 de dezembro de 2018.

Assinatura: _______________________________________
CONTRATANTE
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos
Marcelo Simoni Pires
Superintendente
e-mail institucional: superintendencia@saeourinhos.sp.gov.br
e-mail pessoal: superintendencia@saeourinhos.sp.gov.br

Assinatura: _______________________________________
CONTRATADA
LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Luiz Paulo Ziglio
Representante Legal
e-mail institucional: ziglio@lpziglio.com.br
e-mail pessoal: ziglio@lpziglio.com.br
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