
Ourinhos, 19 de dezembro de 2017.

Da
Diretoria de Operações

Ao
Superintendente

Assunto: Autorização para^aditamento de contrato.

PROTOCOLO
S. A. E

DATA

- II456/201

Considerando o contrato administrativo firmado entre esta Autarquia e a
empresa Hidrocoelho Manutenção e Perfuração de Poços Artesianos Ltda, referente ao
Processo n° 1022/2017 - Dispensa de Licitação n° 8/2017, objetivando a locação de uma
motobomba, marca Ebara, modelo BHS 1010-10-175HP 440V destinada ao poço localizado
no Jardim São João, sendo que o vencimento se dará em 31 de dezembro do corrente ano;

Considerando que encontra-se em andamento processo administrativo
em apartado com a finalidade de contratação de empresa especializada para a manutenção
da bomba que encontrava-se em operação, a qual apresentou problemas, bem com a bomba
reserva que, quando instalada, também apresentou problemas, ambas situações
devidamente relatadas no processo de contratação emergencial;

Considerando que o serviço tem sido executado satisfatoriamente, não
existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta da
empresa contratada e responsabilidade com as obrigações assumidas, bem como é de nosso
total interesse a continuidade da prestação do referido serviço, para que não haja
comprometimento ao abastecimento de água nos vários bairros atendidos pelo poço;

Solicitamos autorização para proceder a prorrogação do prazo de
vigência contratual dentro do limite permitido por lei, por se tratar de uma contratação
emergencial, bem como determinar ao Setor responsável que adotem as providências
necessárias para processamento ao pedido.

Atenciosament'

no Louri
Diretor de Operaçõ

íe Camargo
li Gestor do Contrato

SUPERINTENDÊNCIA DEÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS ~ ,„ , , .,„, ^o-r/nnn. QQ
Av.AltinoArantes, 369, Centro - Fone (14) 3322-1866/ Fax (14) 3322-1645 - CEP 19900-031 -Ounnhos-SP - CNPJ 49.131.287/0001-88



JUCESP PROTOCOLO
0.922.779/15-6

ía^

4a ALTERAÇÃO Ê CONSOLIDAÇÃO DE
CONTRATO SÒélAL

Pelo presente instrumento particular,

LÚCIO COELHO, brasileiro, solteiro, empresário, GPF. n° 055.572.078-05, RG. n° 15.244.625
SSP-SP, residente e domiciliado na Rua José Pereira Guedes n° 2-77, Parque Paulista,
Bauru/SP, CEP. 17031-420,

LÚCIO BUENO COELHO, brasileiro, solteiro, empresário, CPF. n° 323.539.998-40, RG. n°
42.018.558-6 SSP-SP, residente e. domiciliado na Rua José Pereira Guedes n° 2-77, Parque
Paulista, Bauru/SP, CEP. 17031-420,

ADRIANA VIEIRA, brasileira, solteira, empresária, CPF. n° 231.270.098-01, RG. n° 29.123.429-X
SSP-SP, residente e domiciliada na Rua José Pereira Guedes n° 2-77, Parque Paulista, Bauru/SP,
CEP. 17031-420,e

RICHARD COELHO, brasileiro, solteiro, empresário, CPF. n° 436.117.118-10, RG. n° 48.767.332-
3 SSP-SP, residente e domiciliado na Rua José Pereira Guedes n° 2-77, Parque Paulista,
Bauru/SP, CEP. 17031-420.

*>

Únicos sócios da sociedade limitada que gira sob a denominação social de HIDROCOELHO -
MANUTENÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA, CNPJ.
09.633.422/0001-79, com sede na Rua José Pereira Guedes n° 2-77, Parque Paulista, Bauru/SP,
CEP. 17031-420, constituída e registrada :na JUCESP sob o NIPvE 35222286741, em sessão de
29 de maio de 2008 e última .alteração registrada sob n° 213370/11-6 de 30/06/2011, têm entre si
justo e deliberado alterar o contrato da sociedade, pela forma e condições seguintes:

Alteração dos sócios
Os sócios Lúcio; Bueno Coelho e Richard Coelho, não desejando mais permanecerem

na sociedade, retirãm-se da mesma, vendendo as 500 (quinhentas) quotas e 225
(duzentas e vinte e cinco) quotas que possuem, respectivamente, aos sócios Lúcio Coelho
e Adriana Vieira. Os sócios retirantes dão a mais ampla e rasa quitação de seus direitos,
nada mais tendo a reclamar em tempo algum quanto a seus direitos na sociedade.

Face a alteração havida, a composição do capital social fica assim distribuída:

Sócios j Quqtas
Lúcio Coeiho
Adriana Vieira
T O T A I S

4.550
450 .

5.000

Valor
R$ 45.5,00,00
R$4,500,00
RS 50.000,00



.Alteraçãe <£a siâministráção
A administração da sociedade-será" .exercida, pelos* sócios Lúcio Coelho e Adriana

Vieira, os quais terão direito a uma retirada mensai, a título de Pró-Labore, com os
poderes e atribuições de representar a sociedade, podendo assinar isoladamente,
autorizado o uso do nome empresarial,;v§d£do, no entanto, em atividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigações"seja-em favor de qualquer dos quotistas ou de
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do
outro sócio.

A presente alteração vigorará a partir da data de registro na JUCESP, deliberando os
sócios consolidar as cláusulas e condições do contraio social e alterações posteriores,
passando a sociedade a reger-se pelas cláusulas e condições seguintes, revogando-se as
disposições em contrário.

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

HIDROCOELHO-MANUTENCÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA.

OS SÓCIOS: '
LÚCIO COELHO, brasileiro, solteiro, empresário, CPF. n° 055.572.078-05, RG. n°
15.244.625 SSP-SP, residente e domiciliado na Rua José Pereira Guedes n° 2-77,
Parque Paulista, Bauru/SP, CEP. 17031-420, e

ADRIANA VIEIRA, brasileira, solteira, empresária, CPF. n° 231.270.098-01, RG. n°
29.123.429-X SSP-SP, residente e domiciliada na Rua José Pereira Guedes n° 2-77,
Parque Paulista, Bauru/SP, CEP. 17031-420.

Únicos sócios da sociedade, resolvem passar para a seguinte redação o novo contrato
social da sociedade, aqui integralmente consolidado.

1a - DA RAZÃO SOCIAL
A sociedade gira sob o nome empresarial de HIDROCOELHO-MANUTENCÃO E

PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA .

2a - DA SEDE SOCIAL
A sede da sociedade é na Rua José Pereira Guedes n° 2-77, Parque Paulista,

Bauru/SP, CEP. 17031-420.

3a - DO OBJETO SOCIAL

1) Manutenção e perfuração de poços artesianos;
2) Serviços de manutenção e instalação hidráulicos; ,
3) Serviços de manutenção e instalação elétrícos;
4) Reparação e manutenção de equipamentos eleíroeletrônicos de uso gessoal e
doméstico;
5) Comércio varejista de materiais hidráulicos;
6) Comércio varejista de materiais eiétricos..



4a - DO PRAZO

O prazo de duração da .sociedade é"por"tempo"indeterminado, tendo iniciado em 29
de maio de 2008.

5a - DO CAPITAL SOCIAL ".;.:„

O capita! social é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 5.000 (cinco mil)
quotas de R$ 10,00 (dez.reais) cada -uma, totalmente integralizado em moeda corrente
nacional, assim distribuído:

Sócios
Lúcio Coelho
Adriana Vieira
T O T A I S

Quotas
4.550

450
5.000

Valor
R$ 45.500,00
R$ 4.500,00
R$ 50.000,00

6a - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do-capitai social.

7a - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade caberá a ambos os sócios, os, quais terão direito a
uma retirada mensal a título, de Pró-Labore, com os poderes e atribuições de representar
a sociedade, podendo assinar isoladamente, autorizado o uso do nome empresarial,
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações
seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens
imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

8a - DAS QUOTAS
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o

consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e
preço, as quais deverão conter em balanço patrimonial atualizado, o direito de preferência
para sua aquisição se postas à venda^. com pa.gamento.de seu. valor em até 12 (doze)
parcelas mensais e consecutivas, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração
contratual pertinente.

9a - DA APROVAÇÃO E DESTINO DOS RESULTADOS

A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos
inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderão ser
distribuídos mensalmente aos sócios cotistas, a título de Antecipação de Lucros,
proporcionalmente às cotas de capital de cada um.

10a - DA RETIRADA DOS SÓCIOS

Ocorrendo o falecimento de um dos sócios a sociedade não se dissolverá, podendo
ser restabelecida mediante- ingresso dos .herdeiros e .sucessores do "de cujus",.
sendo os seus haveres, apurados em balanço especial a ser i§ya$tado.



máximo de 45 (quarenta-e cinco) dias da data•••çkxóbitò, adjudicados aos herdeiros e
sucessores, mediante alteração ô c? cORtratb; seeial autorizada judicialmente ou de
acordo com a partilha q-lfe f^-feitâ-rro-re^specíivo"processo de inventário.

Parágrafo primeiro - Não convindo aos herdeiros ou sucessores ingressarem na
sociedade, situação que deverá sei irrforrhada ao sócio remanescente por escrito,
seus haveres, apurados na formâ-ê prazos acima mencionados, serão pagos pelo
remanescente em 12(doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, acrescidas dos
juros de 1% (um por cento) ao mês, mais a correção que for permitida por lei,
vencível a primeira 60 (sessenta) dias a contar da apuração dos créditos finalizada
no prazo do "capuf.

Parágrafo segundo - Pretendendo qualquer dos sócios reíirar-se da sociedade,
deverá comunicar sua intenção, por carta com comprovante de recebimento, com
antecedência de GO(sessenta) dias. Decorrido o prazo de aviso, seus haveres
serão apurados mediante balanço a ser levantado na forma e prazo do "capuf e
pagos pelo remanescente em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas,
acrescidas dos juros de 1% (um por cento) ao mês, mais a correção que for
permitida por lei, vencível a primeira 60 (sessenta) dias a contar da data do balanço
de apuração dos haveres.

Parágrafo terceiro - Caso não convenha ao. sócio remanescente o restabelecimento
da sociedade, quer com os herdeiros e sucessores do sócio falecido, quer com
terceiros, ou mesmo a continuação do negócio em nome individual, a sociedade
entrará em liquidação, a qual se processará conforme disposto na cláusula
seguinte,

11a- DA LIQUIDAÇÃO

A sociedade entrará em liquidação por deliberação dos sócios representando a
maioria absoluta, ou por disposição legal, podendo o cargo de liquidaníe ser exercido pelo
sócio detentor da maioria do capital social, ou peto sócio remanescente, nos termos da lei
e se for o caso, o qual agirá de conformidade com a legislação vigente.

12a- DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS
Nenhum dos sócios poderá ceder ou transferir sua quota de capital a terceiros sem

o consentimento do outro sócio, ao qual caberá o direito de preferência para sua
aquisição, devendo ser pré-avisado, por escrito, mediante recibo, e com antecedência
mínima de 45(quarenta e cinco) dias..

13a - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos no presente contrato regem-se pelas disposições dos artigos 966

a 1.168 do Código Civil Brasileiro.

14a- DOS DESIMPEDIMENTOS
Os administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedlddWde

exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime-falimentar, de prevaricação, peita,
ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, çontra^q

4



financeiro nacional, contra np-rrna-s de -defesa, de concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública, ou a proprfedade (âr£ fjâH, parágrafo primeiro, CC/2002).

E por assim estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em três
vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Lúcio Coelho

Assinatura:

Bauru, 13 de agosto de 2015.

\driaha Vieira

TESTEMUNHAS:

António Carlos Rau i Rineri - RG.
10.620.338-1 SSP-SP

LucioBueno Coelho

Richard Coelho

«/ÍXL-^*

Solange Lambertini Ríneri - RG.
12.326.135 SSP-SP

S€» O

385-3^8/15-0
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

OÍM633422looo\79 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
MATRIZ " CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

HIDROCOELHO - MANUTENÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS L

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AT1VIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de u
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO NÚMERO
R JOSÉ PEREIRA GUEDES 2-77

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO
17.031-420 PARQUE PAULISTA BAURU

ENDEREÇO ELETRÒNICO TELEFONE
srineri@terra.com.br (14) 9689-400E

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

********

CJITIJArÃn DATA DE ABERTURA
blIUAL-AU 2g/05/2Q08

TDA

só pessoal e doméstico
anteriormente

COMPLEMENTO

UF
SP

)

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
29/05/2008

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 04/07/2017 às 23:01:26 (data e hora de Brasília"). Páaina: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 04/07/2017

http ://www .receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CMPJ/cnpjreva/impressao/Imprime... 04/07/2017



consulta niblica ao Cadesp https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br/(S(ovmref55210iqqvamy2zm...

Consulta Pública ao Cadastro
ICMS

Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp

Estabelecimento

IE: 209.412.526.113

CNPJ: 09.633.422/0001-79

Nome Empresarial: HIDROCOELHO - MANUTENÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA

Nome Fantasia:

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: RUA JOSÉ PEREIRA GUEDES

N°: 2-77

CEP: 17.031-420

Município: BAURU

Complemento:

Bairro: PARQUE PAULISTA

UF: SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo
Data da Situação Cadastral:
20/06/2008

Ocorrência Fiscal: Ativa

Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL

Atividade Económica: Perfuração e construção de poços de água

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF- ^7/05/2011

Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Parcial

Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 17/05/2011

A Situação Cadastral ATIVO implica que o estabelecimento está HABILITADO a realizar
operações como contribuinte do ICMS. A Inscrição Estadual com Situação Cadastral
diferente de ATIVO é considerada NÃO HABILITADA a realizar operações como
contribuinte do ICMS e, portanto, não deve constar em documentos fiscais que acobertem
operações com ICMS. Porém, caso possua CNPJ Ativo (consulte síte da Receita Federal do
Brasil (www.receita.fazenda.gov.brl poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços
como consumidora final.

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios
contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e

l de 2 20/12/2017 14:53



http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certi dao/C.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: HIDROCOELHO - MANUTENÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 09.633.422/0001-79

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:57:17 do dia 27/09/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/03/2018.
Código de controle da certidão: 390F.2744.795C.5388
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

de ! 20/12/2017 14:4'



Impr imi r Certidão http://www.bauru.sp.gov.br/fmancas/certidoes/imprimir_consulta.aspx.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Secretaria de Economia e Finanças
Departamento de Arrecadação Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1592688

Inscrição Municipal: 506899
Contribuinte: HIDROCOELHO-MANUTENCAO E PERFURAÇÃO DE POÇOS
ARTESIANOS LTDA - 09.633.422/0001-79
Endereço Fiscal: RUA JOSÉ PEREIRA GUEDES, 02-77

Atividade: REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS
DE USO PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS E
HIDRÁULICOS, MANUTENÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS.
Empresa aberta em: 23/06/2008

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso
sistema de controle de tributos municipais, a inexistência de débitos em relação a inscrição
municipal acima discriminada.

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Mobiliários e abrange somente a
inscrição municipal acima identificada. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal
de Bauru, fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos
anteriores, que sejam apurados posteriormente à emissão deste documento.

Certidão emitida em: 22/07/2017
Prazo de Validade: 6 meses (Lei 4571 de 25/08/2000)

Praça das Cerejeiras, 1-59 - Bauru/SP - CEP: 17040-900
Fone: (14) 3235-1330 - Fax: (14) 3234-2993

http://www.bauru.sp.gov.br

8F8F9202633AC2FF06BD96F0780659EF
Chave de autenticação

de2 22/07/201713:57



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 09.633.422/0001-79

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar
débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado
que não constam débitos declarados ou apurados pendentes de inscrição na
Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima
identificado.

Certidão n°

Data e hora da emissão

17070071845-04

22/07/2017 13:53:57

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Folha 1 de 1



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 09.633.422

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São, Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.

Certidão n° 17579641 ' Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 29/12/201714:50:47 (hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n° 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09633422/0001-79
Razão Social: HIDROCOELHO MANUTENÇÃO DE BOMBAS E PAINÉIS LTDA ME
Endereço: R- JOSÉ PEREIRA GUEDES QD 2 77 / PARQUE JÚLIO NOBREG /

BAURU / SP / 17031-420

A Caixa Económica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/12/2017 a 08/01/2018

Certificação Número: 2017121019382932019151

Informação obtida em 29/12/2017, às 15:02:47.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

dei 29/12/2017 15:02
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HIDROCOELHO - MANUTENÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
LTDA

(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09 .633.422/0001-79

Certidão n°: 133957499/2017

Expedição: 22/07/2017, às 14:21:15

Validade: 17/01/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certif ica-se que HIDROCOELHO - MANUTENÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS
A R T E S I A N O S L T D A

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ
sob o n° 0 9 . 6 3 3 . 4 2 2 / 0 0 0 1 - 7 9 , NÃO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet ( h t t p : / / w w w . t s t . j u s . b r ) .
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto as obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciãrios, a honorários, a cus tas , a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO N°: 022372238 FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo -
Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a
16/07/2017, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: ******************

HIDROCOELHO MANUTENÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA-ME, CNPJ:
09.633.422/0001-79, conforme indicação constante do pedido de certidão.*************************

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi
pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos com situação em andamento já
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais
do Estado de São Paulo,

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado
n° 53/2015.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 22 de julho de 2017.

2372238
PEDIDO N°:



DECLARAÇÕES

A empresa Hidro Coelho manutenção e perfuração de poços artesianos LTDA, inscrita

no CNP3 sob n° 09,633,422/0001-79, com sede na cidade de Bauru, Estado de São

Paulo, à Rua José Pereira Guedes, n° 2-77 Bairro Júlio Nobrega, por intermédio de seu

representante legal o (â) 'Sr,Ca) Lúcio Coelho, portador(a) da Carteira de-Identidade n°

15.244.625 e ínscrito(a) no CPF n° 055.572.078-05, DECLARA, para os devidos fins, sob

as penas da lei:

a) nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal n° 8,666/93 e alterações, que a empresa
encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à
observância do disposto no inciso XXXIII, do :artigo 7°, da Constituição Federal do Brasil;

b) que a empresa atende as normas relativas à Saúde e Segurança no. Trabalho de seus
empregados; \) que a empresa atende as normas do Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999;

d) que inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública;

e) que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e índiretos incorridos na
data da apresentação da proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material,
despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

Bauru 21 de Dezembro de 2017.

Assinatura do representante legal

HC-HSdro Coelho
Manutenção e Perf, de
Poços Artesianos Ltda.i
CNP3; 09.633.422/0001-79

I,E,::2Q9.412,526-113
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 26/2017

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SAE -
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE
OURINHOS E A EMPRESA HIDROCOELHO
MANUTENÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS
ARTESIANOS LTDA.

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 n°
49.131.287/0001-88, com sede à Avenida Altino Arantes, n° 369, Centro, neste ato representada pelo
Superintendente, Sr. Marcelo Simoni Pires, portador da Carteira de Identidade RG sob n° 4.617.529-5 e
inscrito no CPF sob n° 753.799.708-00, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a
empresa HIDROCOELHO MANUTENÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA, com
sede na Rua José Pereira Guedes, n° 2-77, Parque Paulista, na cidade de Bauru, Estado de São
Paulo, inscrita no CNPJ sob n° 09.633.422/0001-79,. representada pelo Sr. Lúcio Coelho, brasileiro,
divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n° 15.244.625 SSP/SP e inscrito no CPF
sob n° 055.572.078-05, residente e domiciliado na Rua José Pereira Guedes, n° 2-77, Parque Paulista,
na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente
Contrato, com fundamento no inciso IV do artigo 24 da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e
alterações, consoante Processo n° 1.022/2017 - Dispensa de Licitação n° 8/2017, que é parte
integrante do presente instrumento e no qual estão vinculadas as partes, mediante cláusulas e
condições que mutuamente aceitem e outorgam a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

1.1 - O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para locação de uma
motobomba, marca Ebara, modelo BHS 1010-10-175HP 440V destinada ao poço localizado no Jardim
São João.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 — Os serviços referidos na Cláusula Primeira serão executados pela CONTRATADA sob o regime
de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E CRÉDITO

3.1 - O valor total estimado do presente contrato é de R$ 28.120,00 (vinte e oito mil e cento e vinte
reais), correspondente ao valor da diária de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) na quantidade total
estimada de 74 diárias;

3.1.1 - O preço acordado permanecerá fixo e irreajustável.

3.2 — Os recursos financeiros para realização do objeto desta Licitação correrão por conta da seguinte
dotação orçamentaria:

03.00.00 - Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos
03.04.00 - Departamento de Operações
03.04.02 - Divisão de Captação e Tratamento Recalque
15,512.0902.2.901 - Manutenção e Operação das Unidades Executoras.
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

3.3 - Nos exercícios financeiros futuros as despesas correrão à conta das dotações orçamentarias
próprias que forem aprovadas para os mesmos, no orçamento da CONTRATANTE.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Av. Altino Arantes, 369, Centro - Fone (14) 3322-1866/ Fax (14) 3322-1645-CEP 19900-031 -Ourinhos-SP - CNPJ 49.131.287/0001-88



CLÁUSULA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 - Os pagamentos serão efetuados de acordo com as diárias efetivamente executadas
mensalmente, devendo ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias úteis do mês subsequente ao da
execução dos serviços e contados da data de protocolização da nota fiscal/fatura, mediante ordem
bancária, creditada em conta corrente da CONTRATADA, bem como somente após serem conferidas,
aceitas e atestadas pelo responsável;

4.1.1 - Conforme legislação vigente, ficam obrigadas a emitir a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, os
contribuintes que, independentemente da atividade económica exercida, realizem operações
destinadas à Administração Pública direta ou indireta.

4.1.2 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

4.2. - Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros
necessários à contratação contenham incorreções.

4.2.1 - A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerramento
em dias de expediente na CONTRATANTE.

4.3 - 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;

4.3.1 - Caso a CONTRATADA não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para
pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação.

4.4 - 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.

4.5 - 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.

4.6 — A não apresentação das comprovações de que tratam as cláusulas 4.4 e 4.5 assegura a
CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes.

4.7 -A CONTRATADA terá direito ao pagamento de correção monetária incidente sobre o(s) valor(es)
da(s) parcela(s) paga(s) 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 IPCA-E da FGV.

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1 - Das obrigações da CONTRATADA:

5.1.1 - Se obriga a executar os serviços de acordo com as determinações apresentadas pela
CONTRATANTE;

5.1.2 - Se responsabiliza por todos os serviços que prestar e aos inerentes às suas qualificações
profissionais e técnicas, de acordo com a legislação específica vigentes, incluindo a denominada
responsabilidade civil;

5.1.3 - É a única e totalmente responsável pelo recolhimento nos prazos legais de todos os encargos
sociais, previdenciários, trabalhistas, fiscais e outros decorrentes da presente contraí;
execução, em quaisquer das esferas: Privada, Federal, Estadual e Municipal^.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
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5.1.3.1 - A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos acima especificados, não
transfere a CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste
contrato.

5.1.4 - Obriga-se a fornecer a CONTRATANTE os dados técnicos que esta achar necessário e de seu
interesse, bem como, todos os elementos e informações quando solicitados;

5.1.5 - É responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato;

5.1.6 - Se obriga a aceitar os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias no objeto deste
Contrato, até o limite de 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial deste Contrato, nas mesmas
condições contratuais, conforme dispõe o parágrafo 1° do artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93;

5.1.7 - Está obrigada a manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, assim como manter todas as condições de habilitação e qualificação;

5.1.8 - 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.

5.1.9 - Deverá comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer fato anormal que porventura
venha ocorrer durante a execução dos serviços, principalmente os fatos que dependem de orientação
técnica da CONTRATANTE ou de seus prepostos.

5.2 - Das obrigações da CONTRATANTE:

5.2.1 - Fornecer à CONTRATADA todos os documentos e prestar todos os esclarecimentos
necessários à execução do contrato;

5.2.2 - Efetuar o pagamento devido a CONTRATADA no valor, forma e prazo avençado.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO

6.1 - A vigência deste contrato é pelo período estimado de 19 de outubro de 2017 a 31 de dezembro
de 2017, podendo ser prorrogado, a critério da Administração, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e
suas alterações.

6.2 — A(s) prorrogação(ões) do prazo de vigência será(ao) formalizada(s) mediante celebração do(s)
termo(s) de aditamento a este contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei Federal n°
8.666/1993.

6.3 - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da CONTRATANTE não
gerará à CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização.

6.4 - Não obstante o prazo estipulado na cláusula 6.1, a vigência contratual nos exercícios
subsequentes estará sujeita à condição resolutiva, consubstanciada na existência de recursos
aprovados nas respectivas Leis Orçamentarias de cada exercício, para atender as respectivas
despesas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

7.1 -A execução do contrato será acompanhada pela CONTRATANTE, a qual designará como gestor
o Sr. Silvio Lourenço de Camargo, Diretor de Operações, responsável por esse acompanhamento, nos
termos do art. 67, da Lei n° 8.666/93, que deverá atestar a execução dos serviços^dete
imediato o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observac
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7.2 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor serão solicitadas ao
Superintendente da SAE, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes, consoante disposto
no art. 67, §§ 1° e 2°, da Lei 8.666/93.

7.3 - 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 OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1 - Por descumprimento de cláusulas contratuais ou pela inexecução total ou parcial do contrato, a
CONTRATADA poderá, após a apreciação de defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, sofrer as seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da falta (art. 86 e 87 da
Lei 8.666/93):

8.1.1 - advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais
tenha a CONTRATADA concorrido diretamente;

8.1.2 - multa nas seguintes situações:

8.1.2.1 - atraso até 10 (dez) dias, multa de 1% (um por cento) ao dia, incidente sobre o valor da
parcela em atraso, após o que, a critério da Administração, poderá ser promovida a rescisão unilateral
do contrato;

8.1.2.2 - em caso de rescisão unilateral do contrato pela Administração, decorrente do que prevê este
subitem, ou de qualquer descumprimento de outra cláusula contratual, será aplicada, garantida a
defesa prévia, multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato;

8.1.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos; e

8.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante
a esta Autarquia, que será concedida caso a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

8.2 - As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas administrativa ou
judicialmente, ou descontadas dos créditos da empresa CONTRATADA.

8.3 -As penalidades previstas nos subitens 8.1.1, 8.1.3 e 8.1.4 poderão ser aplicadas juntamente com
as multas previstas nesta cláusula.

8.4 - O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam,
não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de
força maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no
fato necessário, cujos efeitos não poderiam ser evitados, ou impedidos, nos termos do parágrafo único
do artigo 393 do Código Civil.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

9.1 -A inexecução total ou parcial deste contrato, enseja sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93.

9.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurando o contraditório e a ampla defesa.

9.3 - A rescisão deste contrato poderá ser:
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9.3.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos l
a XII e XVII do artigo 78 da lei mencionada;

9.3.2 - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração;

9.3.3 -judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

9.4 - A rescisão administrativa ou amigável será procedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.

9.5 - Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, ficarão
assegurados a CONTRATANTE os direitos elencados no artigo 80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS ALTERAÇÕES

10.1 - Este instrumento poderá ser alterado mediante termo aditivo, nos termos do art. 65 da Lei n°
8.666/93, com suas alterações posteriores.

CLÁUSULA ONZE - DO FORO

11.1 - Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes do presente contrato, fica eleito o Foro
da Comarca de Ourinhos, com renúncia expressa a qualquer outro, mesmo que privilegiado,
independente do domicílio das partes.

E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias, de igual
forma e teor, na presença das testemunhas.

Ourinhos, 22 de novembro de 2017.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Marcelo Simoni Pires

Superintendente
CONTRATANTE

HIDROCOELHO MANUTENÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA
Lúcio Coelho

Sócio Proprietário
CONTRATADA

\o
TESTEMUNHAS:

Sandro Corte Vita
RGn° 23.349.103-X

Otacílio Donizeti Tavares de Andrade
RG n° 23.965.227-7
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COMUNICADO INTERNO NP 25/2017/DMP
Ourinhos/SP, 27 de dezembro 2017.

Procuradoria

Prezadas Procuradoras,

Trata-se o presente expediente, protocolado sob o n° 11.456/2017, de
manifestação da Diretoria de Operações, do interesse em prorrogar a vigência do contrato
referente ao Processo n° 1.022/2017 - Dispensa de Licitação n° 8/2017, objetivando a
locação de uma moto-bomba, marca Ebara, modelo BHS 1010-10-175HP 440V destinada ao
poço localizado no Jardim São João, sendo que o vencimento se dará no próximo dia 31.

Justifica o pedido pelo fato que se encontra em andamento processo
administrativo em apartado com a finalidade de contratação de empresa especializada para a
manutenção das bombas em operação, dentre estas a que apresentou problemas, bem como
a bomba reserva que, quando instalada, também apresentou problemas, ambas situações
devidamente relatadas no processo de contratação emergencial.

Serão objetos deste processo administrativo os seguintes equipamentos:

v

MÍ6G;

BHS 1012 - 08 estágios - 200HP - 440V (trifásico) - motor MIO;
BHS 516 - 20 estágios - 50HP - 220/380V - •&, 146mm - motor

BHS 1012 - 07 estágios - 170HP - 440 V (trifásico);
Y BHS 813 - 08 estágios - 100HP - 380V (tifásíco) - motor MSS;
Y BHS 1012 - 09 estágios - 225HP - 380V (trifásico), com cabos
do motor para operação com inversor de frequência, com sensor de
temperatura;
Y BHS 813 - 12 estágiso - 150HP -380 V (trifásico) - motor MSS,
com cabos para operação com inversor de frequência, com sensor de
temperatura e rabichos de 25 metros.

Entretanto, diferente de outros equipamentos de natureza comum, a
elaboração do processo e edital das moto-bombas demandam maior tempo do ordinariamente
previsto, haja vista suas especificidades, tais como: individualização de cada peça que compõe
as respectivas bombas (em média 89 peças por equipamentos), condições de garantia,
ferramentas autorizadas para prestação do serviço, condições para o uso de ferramenta de
terceiros, bancadas para testes, os testes e parâmetros, dentre outros.

Inclusive, impende observar, que referido termo de referência está sob
judice da diretoria competente para análise dos parâmetros técnicos nele declinados
(possuindo informação extraoficial de prováveis mudanças), para assim, determinar que
referidos parâmetros atendam as pretensões da autarquia no que refere à manutenção dos
equipamentos.
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Logo, tendo em vista as exigências técnicas peculiares deste processo
administrativo, agravado pelo fato de no período coincidir com as férias de servidores que
compõe a chefia de compras, bem como a equipe técnica, não houve tempo hábil para
conclusão do processo.

Superada as questões técnicas para realização do certamente, verifica-
se a o presente pedido se deu tempestivamente, sendo que esta Autarquia tem total interesse
na prorrogação do contrato, até mesmo para que não haja comprometimento ao
abastecimento de água nos vários bairros atendidos pelo referido poço.

Com relação ao contrato, prevê em sua cláusula sexta, a possibilidade
de prorrogar-se a vigência nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, conforme cópia em anexo.

Referido contrato foi devidamente processado com base no artigo 24,
inciso IV, da Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alterações, a seguir transcrito:

Art. 24. É dispensável a licitação:

(...)

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para
os bens necessários ao atendimento da situação emergência! ou
calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser
concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos
e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade,
vedada a prorrogação dos respectivos contratos.

Assim, considerando que o prazo de vigência contratual se deu pelo
período de 19 de outubro a 31 de dezembro do corrente ano, sugerimos a prorrogação do
prazo contratual pelo período de 1° de janeiro a 18 de abril de 2018, cumprindo dessa forma
com o prazo de 180 dias previsto em lei.

Anexo aos autos segue também às documentações relativas à
Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Econômico-Financeira e
Declarações, devidamente atualizados.

Ante o breve relato, encaminho a essa respeitável Procuradoria para
análise e parecer.

Atenciosamente,

SANDRO CORTE VITA
Chefe de Compras
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1° TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 26/2017

Pelo presente TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO, de um lado a
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS, doravante denominada
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa HIDROCOELHO MANUTENÇÃO E
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA, doravante denominada CONTRATADA, à
vista do disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores e Contrato firmado com
fundamento no Processo n° 1.022/2017 - Dispensa de Licitação n° 8/2017, objetivando a
contratação de empresa especializada para locação de uma motobomba, marca Ebara, modelo
BHS 1010-10-175HP 400V destinado ao poço localizado no Jardim São João, vêm ADITÁ-LO,
para ficar consignado o que segue:

I - À vista do constante no Processo Administrativo n° 11.456/2CK
vigência contratual pelo período de 1° de janeiro de 2018 a 18

II - Pelo presente aditamento a CONTRATANTE pá
estimada de R$ 41.040,00 (quarenta e um mil e
diária de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) ríz
oito) diárias.

a prorrogado o prazo de
18.

Ill - Prevalecem inalteradas as demais cláusulas

|
E, para constar, lavra-se este term
testemunhas.

temente asfinado pelas partes e

anciã total
>valor da
(cento e

rinhos, 29 de dezembro de 2017.

PIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINHOS
larcelb Simoni Pires

superintendente
"CONTRATANTE

HIDROCOELHOWANUTENÇAO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA
Lúcio Coelho

Sócio Proprietário
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Sandro Corte Vita
RGn° 23.349.103-X

Otacílio Donizeti Tavares de Andrade
RG n° 23.965.227-7
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SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Procuradoria

DA PROCURADORIA DA SAE

À DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÓNIO

Processo n° 11456/2017

Veio-me o presente expediente, objetivando análise e parecer acerca do
pedido de prorrogação do contrato n° 26/2017 (processo n° 1022/2017, dispensa n°
08/2017), referente ao aluguel de bomba do poço para substituição de bomba
queimada no poço do Jardim São João.

A Diretoria de Operações apresentou requerimento para prorrogação do
contrato em 19/12/2017, com contrato ainda vigente, justificando o interesse e a
necessidade.

A Divisão de Material e Património encaminhou o processo para análise e
parecer desta Procuradoria com os documentos de habilitação da empresa e
justificativa para a renovação.

Relata a Divisão de Material e Património que houve queima da bomba do
poço São João, a qual foi substituída por sua reserva, contudo o equipamento
reserva também veio apresentar problemas, situações devidamente relatadas em
processos apartados.

Esclarece que se encontra em andamento processo administrativo para
contratação de empresa especializada para a manutenção das bombas da
Autarquia, contudo é procedimento demorado, diante das especificidades
necessárias para elaborar o termo de referência, bem como a grande quantidade de
peças a se relacionar.

Assim, necessária a renovação do contrato de locação para que não haja
comprometimento ao abastecimento de água em vários bairros atendidos pelo poço,
cuja bomba em questão está em operação.

Declara que o pedido de renovação se deu tempestivamente, bem como
a SAE possui total interesse em sua renovação, devido à necessidade de
manutenção do abastecimento de água na cidade, ainda há previsão expressa de
prorrogação no contrato firmado pelas partes.
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f\ DE AGUA E ESGOTO DE O U RI N H OS

Procuradoria

Aduz que o contrato foi processado com base no artigo 24, inciso IV da
Lei Federal 8.666/93, havendo, ainda, período disponível para renovação até atingir
o prazo de 180 dias autorizados por lei.

É o relatório, passo ao parecer.

A Lei de Licitações e Contratos declara que em situações de emergência
ou calamidade é possível a contratação, sem licitação, por período de até 180 dias
consecutivos e ininterruptos, contudo, veda sua prorrogação.

Outrossim, há entendimento consolidado de que, em caráter excepcional
e fundado no interesse público, a contratação emergencial de prestação de serviços
que não possam sofrer solução de continuidade, devidamente justificado no
processo, poderá haver a prorrogação, desde que dentro do prazo previsto em lei,
devendo ser elaborado o devido processo licitatório, nesse período, para
regularização (acórdão 727/2009 - Plenário do TCU).

Nesse sentido são os ensinamentos do nobre professor Jorge Ulisses
Jacoby Fernandes:

"Mesmo na ocorrência de qualquer fato alheio à vontade das partes, o
tempo do ajuste é contado de forma contínua, em dias consecutivos e
ininterruptos, numa homenagem à interpretação literal. No mesmo prazo,
contudo, poderá ser firmado mais de um contrato, se persistirem os
requisitos previstos, sendo admissível que o prazo de 180 dias se refira a
um conjunto de contratos, desde que atendidas, a cada nova contratação,
as formalidades do art. 26 da Lei n° 8.666/1993. Essa é a inteligência que
se extrai do fato de a Lei se referir à vedação da prorrogação dos
respectivos contratos, expressão que o legislador utilizou no plural".

Tratando-se de poço de extrema importância para o abastecimento de
água da cidade e das peculiaridades para elaboração do processo licitatório para
contratação de empresa para manutenção das bombas da SAE, vê-se a
necessidade de prorrogar o contrato de prestação de serviços de aluguel, ora em
debate.

A ausência de bomba no poço aqui tratado causa grandes problemas de
falta de água em boa parte da cidade, sendo evidenciada a situação, quando da
quebra das bombas, no processo de contratação por emergência, tendo a população
sofrido inúmeros transtornos no período de regularização e restabelecimento do
funcionamento da bomba do poço da Vila São João.

A falta de distribuição de água afetou diversos bairros no município por
vários dias seguidos, sendo que nem a existência de caixas d'águas nas residências
foram suficientes para suportar a ausência de distribuição por período prolongado.

É certo que houve rodízio no abastecimento, procurando atender a todos
os bairros afetados, contudo tal medida não foi suficiente para distribuir a água
tratada eficazmente.
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SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Procuradoria

Assim, está mais que caracterizada a situação de urgência e interesse
público na prorrogação deste contrato, não sendo possível aguardar a finalização da
tramitação do processo licitatório que seria demasiado demorado para a presente
situação, em que pese já ter sido deflagrado, e não atenderia, portanto, o interesse
público, respeitando-se, assim, o princípio da eficácia administrativa

Encontra-se, portanto, bem justificada a manutenção do contrato.

O pedido de prorrogação é tempestivo.

Quanto ao prazo, o contrato foi assinado, inicialmente, para o período de
19/10/2017 a 31/12/2017, ou seja, 73 dias, restando, ainda, a possibilidade de
prorrogação do contrato por mais 107 (de 01/01/2018 a 18/04/2018).

Ademais, restando finalizado o processo administrativo para manutenção
das bombas e estando estas devidamente consertadas, nada obsta que o presente
contrato seja extinto antes do prazo previsto.

Observa-se, portanto, que tal procedimento atende ao interesse público.

Consigne-se que a documentação apresentada está em consonância com
o exigido pela Lei de Licitações e Contratos.

Desta forma, estando caracterizada a situação do artigo 24, inciso IV da
Lei 8.666/93, existindo, ainda, prazo remanescente e havendo previsão em contrato
e manifestação tácita da empresa contratada, opina-se pelo DEFERIMENTO do
pedido de prorrogação do prazo do contrato, devendo este ser aditado por até
18/04/2018, improrrogável, mantendo-se as cláusulas contratuais inalteradas.

Salvo melhor juízo, é o parecer.

Ourinhos, 28 de dezembro de 2017.

AIinW_3"irnões BefteKni Karine SÍfva de Luca
OAB/SP N° 374^017 OAB/SP n° 375.307

Procuradora da SAE Procuradora da SAE
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Ao
Superintendente

Ref.: Processo Administrativo n° 11.456/2017

Para ciência e deliberação acerca do pedido de aditamento referente a Dispensa de Licitação
n° 8/2017.

DMP, 28 de dezembro de 2017.

SANDRO CORTE VITA
Chefe de Compras

DESPACHO/DECISÃO

"Tendo em vista as manifestações e parecer da Procuradoria que ora acolho como
fundamento da decisão e esta integra, proferida nos autos do Processo n° 1.022/2017
- Dispensa de Licitação n° 8/2017, DEFIRO o pedido de aditamento de contrato a ser
firmado com a empresa Hidrocoelho Manutenção e Perfuração de Poços Artesianos
Ltda e DETERMINO a prorrogação do prazo de vigência contratual pelo período de 1°
de janeiro a 18 de abril de 2018, conforme requerido. Encaminhe-se o presente à
Divisão de Material e Património para a adoção das medidas cabíveis e
prosseguimento do processo em seus ulteriores termos".

Ourinhos, 29 de dezembro de 2017

Simoni Pires
perintendente
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1° TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADM1NJSTRATIVO N° 26/2017

Pelo presente TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO, de um lado a
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS, doravante denominada
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa HIDROCOELHO MANUTENÇÃO E
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA, doravante denominada CONTRATADA, à
vfsta do disposto na Lei Federai n° 8.666/93 e alterações posteriores e Contrato firmado com
fundamento no Processo n° 1.022/2017 - Dispensa de Licitação n° 8/2017, objetívando a
contratação de empresa especializada para locação de uma motobomba, marca Ebara, modelo
BHS 1010-10-175HP 400V destinado ao poço localizado no Jardim São João, vêm ADITÁ-LO,
para ficar consignado o que segue:

I -Avista do constante no Processo Administrativo n° 11.456/2017, fica prorrogado o prazo de
vigência contratual pelo período de 1° de janeiro de 2018 a 18 de abril de 2018.

II - Pelo presente aditamento a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a importância total
estimada de R$ 41,040,00 (quarenta e um mil e quarenta reais), correspondente ao valor da
diária de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) na quantidade total estimada de 108 (cento e
oito) diárias.

I I I - Prevalecem inalteradas as demais cláusulas contratuais.

E, para constar, lavra-se este termo, que vai devidamente assinado pelas partes e
testemunhas.

SUPERINTENDO

Ourinhos, 29 de dezembro de 2017.

>E AGUA E ESGOTO DE OURINHOS
rcefo Simoni Pires
Superintendente

CONTRATANTE HC-Hidro Coelho
ManutencaoePerf .de

Poços Artesianos Ltda

HIDROCOELHO MANUTENÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA
Lúcio Coelho

Sócio Proprietário
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Sandro Corte Víta
RGn° 23.349.103-X

Qtaçí!ÍO Donizeti Ta<rafès de Andrade
RG n° 23,965.227-7
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Terça-feira, 30 de janeiro de 2018 Contém 32 páginas 291 l
prazo de execução do objeto contrato, com vencimento
também em 02 de outubro de 2018.
II - Prevalecem inalteradas as demais cláusulas con-
tratuais.
Data da Assinatura: 28 de dezembro de 2017.

Marcelo Simoni Pires - Superintendente.

EXTRATO DE TERMO DE
ADITAMENTO DE CONTRATO

Contrato Administrativo n° 26/2017.
Processo n° 1.022/2017.
dispensa de Licitação n° 8/2017.
)bjeto: Contratação de empresa especializada para lo-

cação de uma motobomba destinada ao poço localizado
no Jardim São João.
Contratante: Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos.
Contratada: Hidrocoelho - Manutenção e Perfuração de
Poços Artesianos Ltda.
I - À vista do constante no Processo Administrativo n°
11.456/2017, fica prorrogado o prazo de vigência con-
tratual pelo período de 1° de janeiro de 2018 a 18 de
abril de 2018.
II - Pelo presente aditamento a CONTRATANTE paga-
rá a CONTRATADA a importância total estimada de R$
41.040,00 (quarenta e um mil e quarenta reais), corres-
pondente ao valor da diária de R$ 380,00 (trezentos e
oitenta reais) na quantidade total estimada de 108 (cento
° oito) diárias.
II - Prevalecem inalteradas as demais cláusulas con-

.ratuais.
Data de assinatura: 29 de dezembro de 2017.

Marcelo Simoni Pires - Superintendente.

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo n° 995/2017.
Pregão Presencial n° 36/2017.
Objeto: Registro de preços para aquisição de artigos e
utensílios de escritório.
O Superintendente da SAE no uso de suas atribuições
legais e com fundamento no inciso VI, do artigo 43 da
Lei n° 8.666/93, HOMOLOGA a presente licitação.

Ourinhos, 29 de janeiro de 2018.

Marcelo Simoni Pires - Superintendente.

EXTRAIO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo n° 1.056/2017.
Pregão Presencial n° 37/2017.
Objeto: Registro de preços para aquisição de luva de
segurança.
O Superintendente da SAE no uso de suas atribuições
legais e com fundamento no inciso VI, do artigo 43 da
Lei n° 8.666/93, HOMOLOGA a presente licitação.

Ourinhos, 29 de janeiro de 2018.

Marcelo Simoni Pires - Superintendente.

PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo n° 33/2018.
Inexigibilidade de licitação n° 2/2018.
Objeto: Contratação de empresa especializada para
manutenção de 3 conjuntos motos bombas do tipo sub-
mersa, sendo uma pertinente ao poço tubular profundo
na sede desta Autarquia e outras duas pertencentes ao
poço da Vila São João.
Contratada: Ebara Indústrias Mecânicas e Comércio
Ltda.
Valor Total: R$ 92.575,13 (noventa e dois mil, quinhen-
tos e setenta e cinco reais e treze centavos).
Fundamento: Lei Federal n° 8.666/1993, artigo 25, inciso
l. Nos termos do artigo 26 de Lei Federal n° 8.666/1993
e suas alterações, Ratifico a Inexigibilidade de Licitação.

Ourinhos, 29 de janeiro de 2018.

Marcelo Simoni Pires - Superintendente.

1PMQ - instituto de Previdência
dos Servidores Públicos do

Município de Ourinhos

JULGAMENTO E LICITAÇÃO

Processo n° 325/2.017.
Pregão Presencial n°01/2018
Objeto: Locação de softwares nas áreas de


