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l SUPERINTENDÊNCIA AGUA ESGOTO DE OURINHOS
—,,-,,-1^ 0800_100_414 / QXX14 3322-1866

NC!* K SGUA E ESG010

REQUERIMENTO

Processo: 8200/2019
Código da Ligação:

Inscrição:
Hidrometro:

Para à SUPERINTENDÊNCIA AGUA ESGOTO DE OURINHOS

Requerente: CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA
CPF/CNPJ n°: RG: 00
Endereço: RUA IZIDIA SEBASTIANA ARAÚJO - Comp: Q/F L/12

DIST IND MICRO PEQ EMP
OURINHOS-SP CEP: 19900-000

Telefone:

O requerente acima qualificado, vem respeitosamente expor e requerer o que se segue:

Assunto: CERTIDÃO DIVERSAS
Motivo: PROTOCOLADO POR: MAIARA FRANCIELLE CRUZ
RG: 35223712
CPF: 411.666.418-99
TELEFONE: 143322-7818
REF. ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO. REFERENTE AO PROCESSO N° 599/2018 E TOMADA DE PREÇOS
01/2018.

Serviço a ser executado em :

Data da Solicitação: 12/06/2019 12:39:08

Usuário Abertura: LUCAS MIGUEL DE ARAÚJO
SRRW00100 - SMARAPD Informática Ltda 12/06/2019 12.39 Página 1



CONSTRUTORA

naunRius

Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos

PROCESSO N° 599/2.018

TOMADA DE PREÇOS: 01/2.018

OBJETO: Construção de área para transferência
imediata de resíduos sólidos.

A:C Departamento de Obras e Engenharia

REF.: ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO

Prezado Senhor;

Construtora Aquarius Eireli., empresa estabelecida na cidade de Ourinhos à

rua: Graciano Racanello, n° 369, Jardim Tropical, inscrita no CNPJ sob n°

00.519.358/0001-25 vem através desta solicitar-lhes o aditamento de prazo de

execução da obra referente ao Processo supra mencionado com prorrogação total

de 90 (noventa) dias. A contar de 05/07/2019, referente a obra de construção de

área para transferência imediata de resíduos sólidos, localizada a Estrada do

Pinho - OUR 365 - Sítio Santa Cruz, Bairro do Pinho - Ourinhos/SP.

Tal pedido se deve pelo fato do projeto estrutural apresentado ter sido

modificado a pedido desta Superintendência, para que ele pudesse ficar compatível

com os quantitativos da planilha orçamentaria licitada. Portanto, o mesmo foi

refeito para que os valores ficassemxpróximos ao solicitado, ocasionando atraso no

início dos serviços, pois o pr je4o\ a sondagem esta incluso na planilha

orçamentaria.

Não podendo ser previsto < fundações seria aplicada nos serviços

sem a execução da sondagem, jendi) que a mesma foi realizada após a licitação.

Aproveitamos ainda para

energia, para podermos dar cont

ar que estamos aguardando a ligação de

Sem mais para o mo

Atenciosamente.

Cfonstru

Rua Graciano Racanello, 369 - Jardim Tropical -

nuidade na obra.

os antecipac

, 12 ie junho de 2019,

>ra Aàuari APAE
i Ourinhos-SP

oratrutoraaqua n us@hotmail.com

OOOOOOOOOOOOOOÍ0000000000001

(14) 3322-7818 OURINHOS - SP - CEP 19906-470

CNPJ: 00.519.358/0001-25 Inscr. Est.: 495.062.642.112



Ourinhos, 14 de junho de 2019

Da Gerência de Projetos e Fiscalização
À Comissão de Licitação

Ref.:
PROCESSO DE COMPRAS N° 599/2.018
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2.018
CONTRATO n° 01/2019

Venho informar que o aditivo de prazo solicitado CONSTRUTORA AQUARIUS DE OURINHOS
LTDA, para fins de aditamento de prazo, destinado ao término da Construção de área para
transferência imediata de resíduos sólidos, localizada na Estrada do Pinho - OUR 365 - Sítio
Santa Cruz - Ourinhos, conforme contrato n° 01/2019, tem procedência de acordo com as
justificativas abaixo apresentadas:

1- Ocorreu atraso no início da execução, pois foi preciso fazer sondagem do solo, e que a partir
desta sondagem elaborou-se um projeto estrutural, o qual foi submetido a análise da
Gerência de Projetos e pela Superintendência da SAE, que apontou a necessidade de
adequações e novos cálculos para compatibilização do projeto estrutural ao projeto básico e
à planilha orçamentaria.

2- É necessário considerar que a etapa de fundação de uma obra, só pode ser iniciada, a partir
da definição total do projeto estrutural, pois sem o mesmo, pode ocorrer erros que
demandariam custos adicionais a construção. Sendo assim somente após a adequação do
projeto é que foi possível o inicio da obra.

De acordo com o exposto, considero o aditamento de prazo em 90 (noventa) dias,
procedente a ser contado a partir de 05 de julho de 2019 até o dia 03 de outubro de 2019.

José Odilon Fe;rreíra dê Almeida
Engenheiro Civil da SAE

CREA060125B820-SP

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS www.saeouri
Av. Altino Arantes, 369. Centro - Fone (14) 3322-1866-CEP 19900-031 -Ourinhos-SP - CNPJ49.131 287/0001-88
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

SSM«?íí«mSnCSÇ« COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SIuu.oi y.jt>o/uuui"ti)
MATRIZ CADASTRAL

Tl 1 A CÃO OATA DE ABER1"URA
27/03/1995

NOME EMPRESARIAL

CONSTRUTORA AQUARIUS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO OA ATMDADE ECONÓMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
41.10-7-00 • Incorporação de empreendimentos imobiliários
43.99-1-01 - Administração de obras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresar!

LOGRADOURO NUMERO CC
R GRACIANO RACANELLO 369

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO
19.906-470 JARDIM TROPICAL OURINHOS

ENDEREÇO ELETRÕNICO TELEFONE
LICITAAQUARIUS@HOTMAIL.COM (14) 3322-7818

MPLEMENTO

UF
SP

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
A Tl VA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
18/10/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/06/2019 às 19:18:11 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Comprova... 18/06/2019



Consulta Pública ao Cadesp i uc i

Consulta Pública ao Cadastro
ICMS

Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: C60567a4-e05f-4685~88e6-a2420bf2f24a

Estabelecimento

IE: 495.062.6-12.112

CNPJ: 00.519.358/0001-25

Nome Empresarial: CONSTRUTORA AQUARIUS EIRELI

Nome Fantasia:

Natureza Jurídica: Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

Endereço

Logradouro: RUA GRACIANO RACCANELLO

N°: 369

CEP: 19.906-470

Município: OURINHOS

Complemento:

Bairro: JARDIM TROPICAL

UF:SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo

Ocorrência Fiscal: Ativa

NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE
Reg.me de Apuração: APURAÇÃO

Atividade Económica: Construção de edifícios

Data da Situação Cadastral:
05/05/1995

Posto Fiscal: PF-10 - OURINHOS

Data de Credenciamento como emissor de NF-
e:

02/10/2010

Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total

Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/07/2010

: Voltar •

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios
contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato
e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária
derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 3.63.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

https://www.cadesp. fazenda.sp.gov. br/(S(rwuwilndsajixx55sb2zsm55))/Pages/Cadast... 18/06/2019



03/07/2019

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 U N IÃO

Nome: CONSTRUTORA AQUARIUS EIRELI
CNPJ: 00.519.358/0001-25

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 'a1 a 'd1 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>.

. • , . j asm (l
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:12:01 do dia 31/05/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/11/2019.
Código de controle da certidão: 3D83.F1FB.386D.41EF
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

• .

1/1



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 00.519.358

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° 22724502

Data e hora da emissão 03/07/2019 12:20:04

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Certidão Negativa Débitos Mobiliários
Número 136252/2019

C E R T I F I C A M O S , a pedido do interessado e com base no cadastro dessa Prefeitura, que
o mesmo encontra se QUITE com os cofres Públicos Municipais até a presente data, em referência ao
cadastro Municipal abaixo descrito. Fica reservada à Fazenda Pública a cobrança de débitos que
surgirem, desde que devidamente comprovados. E por ser verdade, firmo a presente certidão.

Identificação
CCM 11210142

Contribuinte CONSTRUTORA AQUARIUS EIRELI

CNPJ / CPF 00.519.358/0001-25

Endereço RUA GRACIANO RACCANELLO, 369

Bairro JD TROPICAL Cidade: OURINHOS Estado: SP

inicio Atividade 05/05/1995

Aíividade

CNAE

Código Descrição

2512-8/00 Fabricação de esquadrias de metal

4110-7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários

4120-4/00 Construção de edifícios

4313-4/00 Obras de terraplenagem

4399-1/01 Administração de obras

4744-0/99 Comercio varejista de materiais de construção em geral

8130-3/00 Atividades paisagísticas

MENÇÃO: Esta Certidão é válida até o dia 18/07/2019

Ourinhos, Terça-feira 18 Junho 2019
Número: 136252/2019

Inscrição: 11210142

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser
verificada na seguinte página da Internet:
http://www.ou rinhos.sp.gov.br

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento.

Certidão Emitida Gratuitamente



Travessa Vereador Abrahão Abujamra n.° 62 - Cx. Postal n.° 255 - CEP: 19.900.209 - Ourinhos - SP
Fone: 14 3302.6000 - Fax: 14 3322.3136 - Telex: 14 3005 - Site: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: pmo@ourinhos.com.br
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Voltar Imprimir
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CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão

Social:
Endereço:

00.519.358/0001-25

CONSTRUTORA AQUARIUS EIRELI

R GRACIANO RACCANELLO / 369 / JARDIM TROPICAL OURINHOS
-SP

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:04/06/2019 a 03/07/2019

Certificação Número: 2019060400513926921215

Informação obtida em 18/06/2019 20:06:35

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf 18/06/2019
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA AQUARIUS EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 0 0 . 5 1 9 . 3 5 8 / 0 0 0 1 - 2 5
Certidão n ° : 174338341/2019

Expedição: 18/06/2019, às 2 0 : 0 7 : 4 3

Validade: 14/12/2019 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e C O N S T R U T O R A A Q U A R I U S E I R E L I
(MATRIZ E F ILIAIS) , inscr i to(a) no CNPJ sob o ri°

0 0 . 5 1 9 . 3 5 8 / 0 0 0 1 - 2 5 , NÃO CONSTA do Banco Nac iona l de Devedores
Traba lh i s t a s .

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 Cert idão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão a tua l i zados até 2 (do i s ) dias
anteriores â data da sua expedição .
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou f i l ia is .
A aceitação desta cert idão condiciona-se à ve r i f i cação de sua
autent ic idade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
In te rne t ( 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 Traba lh is tas constam os dados
necessár ios à iden t i f i cação das pessoas naturais e ju r íd icas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos jud ic ia i s t raba lh is tas , inclusive no concernente aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e n c i ã r i o s , a h o n o r á r i o s , a c u s t a s , a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos f irmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



CONSTRUTORA

AQUARIUS

PLANILHA DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

Superintendência de Água t Esgoto de Carinhos

Tomada de Preços n° 01/2018

Processo nc 599/20 í 8

Obra: Construção de área p»ra transferência imediata de resíduos sólidos

Local: Estrada do Pínho - OU R 365 - Sítio Suína Cruz - Bairro Pinho - Ouriohos/SP

TAXAS: BOI ~ 20,76% { LS

ÍTEM

1

í. í

i. 2

i. 3

2
2.1

2.2

2.3

3

3. i

3.2

3,3

3.4

4

4. i

4.2

FONTE

Prdrsno

Próprio

PfópnC

SINAP1

S5NAP!

Frôpr-a

SSNAP:

SÍNAPí

SíNAPi

SÍNAP:

SiNA»!

S!NA»|

CÕQiGQ

74209/001

73S4 7/001

74154/001

74010/001

963SS

74034/001

74077/003

7291S

DESCRIÇÃO

PROJETOS / SONDAGENS

Sondagens de sofo

Prejeto Estruturai (muro de arrimo)

projetc de estrutura metálica, em toda s área a§ pise em concreto da CTO

TOTAt

SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa de obra em chapa tíe aço galvanizado.

Alugue! tonUííner/escniór.o tnc'uso ínataiaçÍG eíétnca, íarg=2,20m, ccmp=6,20m, afí=2,SOm,
chapa aço com fserv trapes forro com isolamento. Termo/acúsíico cKa5si= reforc piso compeíis
navaí e>:c transp/carga/descaroa.
Segura contra danos naturais durante a execução da ofcra s de RESPONSABILIDADE CIVIL por
erros na eiaboraçàc GO prajetc s/ou Siís execução.

TOTAt

TERRAPLANAGEM GKRAt.

Escavação, carga e transporte de maíenai de !$ categona com trator sobre esíetras 3^7 HP e
caçamba 5 rri3, DMJ 50 a 20C m
Carga e descarga mecânica ae sote ytiNzaodo cammhéo bascuiante 6,0 m3/i6 í e pá carrregadeira
sobre cnpjs J28 HP. çacacídade da caçamba 1.7 a 2.8 m3. peso ooeracicnaí 1162 ka«
Execução Ê Cofip^ttaçâo de aterro com solo pffedontlnanftenwnM argibsc • Exeíusiva escavação,
carga e transporte de seio.
Eipaíha mento se mstenaí cê i^ categoria cos^ trate' de estetrs com 153 HP (na área aã obra)

TOTAL

MURO DE ARRIMO
Locarão ícnvencíOnaí de obra, através oe §abartto de íábuas corridas pontaietadas, com
reapfovettarr.eníc de 3 veies
Escavação mecânica de vaia aos em matéria* <3e 2A Categonâ âié 2m de profundidade com
litiiszação de escavafíetra hidráulica, (biocos;

UNIDADE

m

m3

mi

ma

Mês

und.

rn3

m3

m3

m3

ma

m1

QUANT.

60,00

Í7S.38

i.MS,30

6.00

4,QG

1(00

3,270,11

4.087,63

2.073,91

1.495,25

1.048, 30

3,52

PREÇO UNlt
f RS Í sem BOI

49,76

100,00

9.95

338,^1

392,59

•H2CU5

4,79

S, 73

S. S?

1.71

K82

\^^

PREÇO UNIT
{RS 5 com BOI

60,09

; 20,75

12,02

408,66

474,09

4.975,51

5,78

2,09

7,09

2,06

7,03

X
/ í 3,49

PREÇO TOTAt ÍR$>

3.605,40

2í.541,17

12.600,57

37,74?,13

2-4Sí,96

i, 896, 36

4.975,51

9,323,83

15,901,24

8. 543. IS

í 4, 704, 02

3.080,22

45,128,62

?. 369,55

l H, 93

^ '-,
s

r :

Rua Grapeno Racancllo, 369 - Jardim Tropical - Fone/Fax (14) 3^22-7818 OURiNHOS - SF» - CEP Í990>-Í7f}
00 519.358/0001-25 cQnstrutoraaquanus.@hotmail.com Inscr Est 49506264:2.



CONSTRUTORA

AQUARIUS

PLANILHA DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

Superintendência tie Água e Esgoto de Onrinhos

Tomada de Preços HQ 01/2018

Processo n° 599/2018

Obra: Construção de área para transferência imediata de resíduos sólidos

Local: Estrada do Pinho - Qi'R 365 - Sitio Santa Cruz - Bairro Pinho - Owrinhos/SP

TAXAS; BOI = 20,76% | LS
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ITEM

4,3

4},4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

FONTE

SINAPI

SINA»!

SINAPI

SSNAPÍ

SÍNAPI

S1NAP!

SINAP!

CÓDIGO

965SS

90SSO

96546

965S8

9Í27G

83516

9654?

&

5.1

5.2

5.3

5-4

5.5

' 5.6

5.?

SINAPI

SINAP;

S1NAPÍ

SD4W

S!NA?1

SINAP!

S1NA.P1

72S15

9409?

94S7Q

S9977

36547

89173

S3735

DESCRIÇÃO

Concretagem dos blocos, Fck 30 Mpa, com use de bom&a !3nçamentor sdensamenco e
acabamento.
Estaca escavada mecanicamente, ssm fluido estabsíszante, com 2Scm de diâmetro, até Sm de
compnmento, concreto lançado rriar.uaimçnte {exclusive mcbinzaçác e desmobilização).

Armaçào de bloco, vsga baldrame ou sapata utHízancJo sço CA-50 tíe lOmm • Montagem.

Concretagem da muro ae arrsmo, Fck 30 Mps, com uso be bomba Santamente, adensamento a
acabamento.
Fabricação, montagem e desmontagem de fô-ma para vtga baldrame, em madeira serrada,
£=25rrv;-ní 4 lítfítzaçdes.
Escoramento formas H = 3,50 a 4,0001, com madeira de 3A qualidade, não aparelhada,
aproveitamento tábuas 3x e prumos 4x.
Armação de estruturas de concreto armado, &xcetc vigas, pilares, ia^es e fundações profundas
(de etíífíacs de múitípícs pav.meníos, edificação térrea ou sobrado), utthzando Aço CA-50 de
í2,Sírm - Mor-cagerr*.

UNIDADE

m^

m

KQ
m3

m*

m3

K3

QUANT,

8,52

347,50

681,60

125,99

1,007,76

27,67

10.229,10

PREÇO UNIT

fRSl sem BDÍ
33S.22

54,41

8,33

338,22

só,?;

16,00

7,28

PREÇO UNIT

{R$1 com SOI
408,43

65,71

10,06

408,43

61,25

19,32

S,?9

TOTAL

1 1 1 i

PREÇO TOTW, (R*)

3,4?S,62

22.S34.23

6.856,90

Si.458,10

61.725.30

534,58

89.9 í 3, 79

244,287,20

CAIXA SEPARADORA DE ÀGtM/ÕtEQ

Escavação mecâncíâ de vaia em material de 2A. Categona até 2m de profundidaae com
utilização decscavadeira hidráulica.
Preparo de fundo de vaia com iargura rr.enor ou igual a i,5m, em íocai com nível batxc de
interferência.
Concreto Fct< = 20 Mpa trace 1:2, 7:3 (omento. areia médtá, Drtta I), Prepgro mecânico com
jsetonasra 600L
Servia de alvenaria de vedação de biocos vazados de cerâmica de I4x9xi5em {espessura
Hcm, btóeo deitada)
Armação de estruturas cê concreto armado, exceta viças, pilares, lajes e fundações profundas (de
edifícios de múitiptos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando Aço CA-50 de
i2.5!nrr - Monraoerp
gmtjoço/nías&a única, aphcado manuaimente< o-dço i:2iS, em betoneira de 40CI, paredes
iriterrias/e^terna.
ImpermeSDiiiísçâo de superfiae com cimento sfnperrneabtuzante de sega uitra ráprdo, traça ia,
E=0,San.

m s

m3

nns

m>

«9

ma

m*

5.B2

7,28

Q,"

IO, OS

3^,56

10,08

h
12,241

1147

5,92

285,11

126,14

7,28

28,36

S

Xr

13,43

7,15

344.30

152,33

8,79

34,9?

74,83

TOTAt í/" '\1

52,05

15^49

1. 535,49

303.78

352,50

9i5,92

3.389,74

Vh %L J*cil) jf^fô* Graciano Racanello, 369 - Jardim Tropical - Fone/Fax (14) 3322-7818 OURJNHOS - SP - CEP 19906-470 ^~,
V\" '^f^' ~^St CNPJ 00 $!9 358/0001-25 construuvaaquariusiahoimail.com Inscr Est . 495 062 642>C C-̂ ~^



PLANILHA DÊ MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

Superintendência de Água e Esgoto de Qurmhos

Tomada de Preços nc 01/2018

Processou0 599/20 í 8

Obra: Construção de área para transferência imediata de resíduos sólidos

Local: Estrada do Pinho - OU R 365 - Sítio Santa Cruz - Bairro Pinho - Ourintios/SI*

TAXAS: BOI = 20,76°*) | LS s 117,

ITEM FONTE CÓDIGO

6
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

S1NAPI

SINAP!

SÍ*iAP!

SINAfl

COTAÇÃO
SÍNAPI
SINAPÍ

72915

92270

94971

96S47

S8267
83623

7

7.1

7.2

7.3

SíNAP!

5ÍNAP]

SINAP;

?400S/002

94999

6514

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO UNIT
Í8S1 «m BOI

PREÇO UNIT
f R* V com BOI

PREÇO TOTAL (R$)

CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CHORUME (INCLUSIVE 74,47 METROS LINEARES DE CANALETAS)
Escavação mecânoa de vaia em matéria? de 2A, Categoria até 2m de profundidade com
utiSízaçás de escavadeira hidráulica.
Fabncação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada,

Concreto Fck»2S Mpa traço 1:2, 7:3 {cimento, areia média, bnta 1}, Preparo mecânico com
betonara 600L-
Armacão de estruturas de concreto armado, vfgas, piíares, lajes e fundações profundes,
utilizando Aço CA-50.
Reservacórc de S QOm3 e acassònas.
Mão de obr^parã
Grelha de fe\ fu

insíaíaçàa da reservatório de Sm3.
î*do para canaieta iargura = 30 cm. Fornecimento e assentamento.

^

m?

m3

Kg

uncí
hora
m

39,75

134,04

17,87

1.429,60

2,00

64,00
74/7

li, 17

50,72

298, 6S

7,28

1748,29
24,73

24 S, 56

13,45

61,25

360,69

8.79

2,111,24
29,86

2*5,66

\L

\ -
CAt.Ç*MENTCliCO*CReTO t̂MADO / BRITA H", 4)

Compactaçãc nUcânits c/ controle do1̂ <ç95% da PN (éreas) {c\o niveiadora i40 HP e

Execução de pafe
acabamento co^

aio (fe!çatíâ)V)u piso de concresc còít^^cirKretc mofado in íoca, usinado,
encíO\a!( esp|fsura 12 cm, armado. "̂*v--~^

Forr̂ fermu^ e i|r}cam !̂tis de ijjpta n. & (espessyfa 20 cm) ~""""~'""-— -^

Base: / SíNAPi Agosto 2.01 í

m s

ml

m^

329:89

650,83

89,76

5,50

68,91

89,50

6,64

83,22

ÍQS,QB

V-^ \k i tOf*î

536,7?

8,209,95

6.445,33

í 2, 566, IS

4.222,46
1.911,04

22,092,27

55.984,22

2. 130,47

54.162,07

9.701.26
66,053,80

\V " V u ^^
\\A ^\5

^ \i u ^ N À

r*w

Ruaraciano fecanelio, 369 - Jardim Tropical - Fone/Fax (14) 3322-7818 GURINHQS - SP - CEP ÍWOÓ-470
CKPJ\00 519.358/0001-25 constaitoraaquarius@hotma!l com Inscr Est. 495.062.642.1 L
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CRQNGGRAMA FISICO-FINANCEIRO - DESCRITIVO

Superintendência de Agua í Esgoto de Qurmhos

Tomada de Preços n° Ql/2018

Processou0 599/2018

Obra: Omstrução de área para transferência imediata de resíduos sólidos

Locai: £sir»da do Pinho - 0DR 365 - Sitio Santa Cruz - Bairro Pinho - Ourinhos/SP
TAXAS: BDI = 20,76% t *-S = U7,67V»

.t.
n
Ts
33
Tl

O
O**att-

«T^tZrF^&*

V*

JTEM

1

1,1

1,2

1,3

2

2,1

2,2

2,3

"

1 3

\, a

' 3,3

3,4

4

41

4,2

4,3

DESCRIÇÃO

PROJETOS / SONDAGENS

Sondagens de selo

Pro;eto Estradei (murs de arnme}

Proseia de estrutura metálica, em toas a área de piso em concreto da CTQ

TOTAL

SERVIÇOS PREUMIMARES

Píacu ãe obra em chapa de aço a a) vá rezado,

comp=6,20rr.. a!t^2,SOm, chapa aço com nerv írapez íc^o corri 'solamentc;
T erma/ acústico chassis refarc ciso campeis
seçuro conue oanos naturais curaras a execução sã o2rs e Ge
RESPONSABILIDADE CIVIL por erros na elaÍJorfcçãQ do projeto e/QU sua

TOTAL

TERRAPLANAGEM GERAL
Escavação, csrga a transporte £e matinal de 1a categoria com írator sebra
esteiras 3*7 HP e
Cèría é descarga mesànsía ée soio uBiszsfiao cammnao oascusanie b,u rnj?iD i
e pá canregaíJeíra soore pneus 128 HP, capsodadt da escamba 3.7 a 2,8 ro3,

Execução e co<npacísçso de aterro com sato pfedoiiinamemepte arg^íosa -
Exclusive escavação, csige e tr-arisportfi Se soía.
Espalhamento áe materíai de 1° categoria com trato' áe «stene com 1S3 HP (r.»
área cta obra)

TOTAJL

MMRO D£ ARRIMO

Locaçâc convenaonai Ce obra, através de gatjame de tábuas corndai
pontaíeiadas, com reaprowettamaníc de 3 vezes.

Escavação mecânica de vaia dos em maten»! de 2A. Categona até 2m *
profundidade com ubhzaçSo Ss escavadeira hnjraiiiica. (blocas) /

Concretagem dos biocos, Fck 30 Mpa, com uso de ísomba HTft«i4r|taf
adensamento e acateemefito. \x

PRtCO t«tAt
(R*)

S.SOS.-SQ

21. 541, i?

12.600,57

37.747,13

2,4$:,9&

1.356.36

4.975.53

S.3 23,83

í ã, 901, 24

S. 543,15

14 7Q4.02

3.08Q,Z2

45.228,62

?. 363,55

114.93

3.475,62

1-MÊS

100CX)%

5ce,oa%
100.00%

100,(K1%

100.«;%

0.f)T-''(,

100,00%

7S6SS

1000»

10000%

1DO£K)%

100,00%

100,00%

Q 00%

0.00%

0.00%

VALOR

3605 40

71.541 17

13600.57

37.747,13

1.451 ,96

Q.QC

497551

7.427,47

teSOl 24

S 54.3.15

U 704 02

3080.22

45.226.S2

0.00

0,00

Q.OO

2" MSS

C=.OG%

0.00%

0.00%

0.00%

0,00%

ow.

5,08%

0.00%

o.oe%

Q.00%

ooc%

O.OQS

10000%

5000%

5000%

vau»

».<»•
fi.sh

!'','«

0,00

0,DO

Í74

0,&0

<?«oa

000

0.00

0,00

O.OQ

0,00

? 36S.S5

57,4?

5 73S.S1

3' MÊS

D. 00%

0,00%

0.00%

0,00%

ocos

25,00%

íl.OC^M

£08%

0,00%

000%

O.QO*

0.00%

0,00%

000%

SO.00%

KJ.OG^

VALOR

!Í.ÍP:Í

0.1K

íJ.íKÍ

0,00

O.OQ

47409

a.oc
*?4QS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5?*?

1 739.91

«=MÉS

000%

000%

ooc%

0,00%

QDC%

U.ís^ç

5,08%

000%

0.00%

0,00%

0,00%

0,00%

o.rxm

000%

o,co%

VALOR

l!,00

OJ»

n,«

0,00

0,00

4'409

000

474,09

O.C»

0.00

ô.oo

0,00

Q.OO

O.OG

0.00

Q.OO

S» «ÉS

D.00%

000%

0.00%

6.00%

0,00%

2S.OO*i

(..«W,

5,08%

0,00%

000%

0.00%

0.00%

0.00%

000%

O.OOH

0.00*

VALOR

000

0.00

0.00

0.00

0.00

«74 OS

c.oo
474.09

O.OQ

0.00

O.OQ

300

3.00

Q,QO

c.oo

0.00

TOTAL

100,OC%

i 00.00%

100 CC%

100,00%

100.00%

íOO.00%

IOC.00%

500,00%

,00,00%

10000%

,00,00%

10000%

100.00%

100.00%

iCO.00%

100.00%

k_» // \ (^t^

*•" ' •

o

Rua Graciaiw cHo. 3<> fi - Jardim Tropicaf - Foncffax ( 1 4 ) 3322-711$ OURINHOS - SP - CEP l W06-470
sí. 4V5 062.642. 1 1 2
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - DESCRITIVO

Superintendência de Agua e Esgoto de Ourinhos

Tomada de Preços n° 01/2018

Processo n° 599/2018

Obra: Construção de área para transferência imediata de resíduos sólidos

Local: Estrada do Pinho - OljR 365 - Sítio Santa Cruz - Bairro Pinho - Ourtnhos/SP
TAXAS: BD1 = 20,76% j IS

PREÇO TOTAL

(R*)
CÃÍ>TÀtAÒ t AftMÀZf NAHEN TlNtLUSWS
CANALETAS)

Escavação meça noa de vaia em maíe«a! ae ZA. Categoria até 2n-

Fasncacao, moníagen e aesmoniagem de forma para viga baldrame, er;

2S Mpa traço 1:2, 7:3 (cinrfintD, areia , brita i) Preparo

de estruturas de concreto armado, vigas, pilares, lajes e fundações
CA-50.

Mão oe opra para !ri^ta!d;ao Co 'eservaróncde Sm

Gr«m cJe ferro funmtío para canai

CALÇ*H£NTO (CONCR6TO

HO NP e rolo corr.presi

concreto moidacio r
cm, armada

'''•*' '•'-- - s -angamento de

Base: ,'SINAPf Agosto

Conalnâoni AquÉnus í-

Rua Graciano Racanelio. 3*ií> - Jardim Tropical - FoiK/Pax È H) 3322-7Í18 OURINHOS - SP - CEP I9906-Í70

CNPJ: 00 519.358/OOÍJI-25 constniloraaquanus-»Jioiffiaii.com Inscr. foi. 49$ 062 Ó42.Í 12



CONTRATO ADMfNISTRATIVO ND 01/2019

PROCESSO LfCITATÓRIO N° 599/2018.
TOMADA DE PREÇOS N" 01/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE
TRANSFERÊNCIA DE OURINHOS - CTO.
INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO.

Por esle instrumento particular de CONTRATO, de um lado a SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA E ESGOTO DE
OURINHOS, entidade de direito público inferno, inscrita no CNPJ sob n° 49.131,287/0001-88. corn sede á Av
Altino Arantes n° 369, Centro, nesta cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo, 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 á empresa
CONSTRUTORA AQUARiUS OURINHQS LTDA, com sede na cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo, á Rua
Graciano Racanello. n° 369, Bairro Jardim Tropical, inscrita no CNPJ sob n° 00.519.358/0001-25. neste aío
representada por Flévio Zaparolli, brasileiro, casado. Técnico em Edificações, portador da Carteira de Identidade
RG n° 14.885.367 SSP/SP e inscrito no CPF n" 031.367,668-22. residente e domiciliadoía} á Rua Tereza
Gonçalves Chiaradía, n* 53, Bairro Conjunto Habitacional Padre Eduardo Murante, na cidade de Ourinhos, Estado
de São Paulo, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente Contaío. decorreníe da Licitação Pública
- Tomada de Preços n° 01/2018 - Processo Lícitatório n" 599/2018, que é parte integrante do presente
instrumento e no qual estão vinculadas as partes, regido pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com
as aiferações posteriores e demais dispositivos legais pertinentes á espécie, e mediante as cláusulas e condições
a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OSJETO

1,1- Contratação de empresa especializada para construção do Centro de Transferência de Ourinhos - CTO, com
fornecimento de (odo material, equipamentos e mão de obra, em conformidade com o memorial descritivo, planilha
orçamentaria, cronograma fisíco-financeíro e projetos em anexo.

1.2 - Consideram-se partes integrantes do presente instrumento, como se nele estivessem transcritos, os
seguintes documentos:

a) Edital da Tomada de Preços n° 01/2018 e seus Anexos;

b) Proposta de 19 de dezembro 2018. apresentada pela CONTRATADA;

c) Ata da sessão da Tomada de Preços n° 01/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO

2.1-0 regime de execução é de empreitada por preço global.

CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, EMISSÃO
DO DOCUMENTO FISCAL E SANEAMENTO DE ÍRREGULARIDADES

3,1 - O objeto deverá ser executado conforme as especificações e condições estabelecidas no Memorial
Descritivo - Anexo i deste Edital e serão recebidos peio Fiscal do Contrato designado peia CONTRATANTE que
expedirá a Autorização para Início dos Serviços, os Atestados de Realização dos Serviços e os Terrnos de
Recebimento Provisório e Definitivo;

3.1-1 - Somente serão expedidos os Termos de Recebimento se o objeto estiver plenamente de acordo corn as
disposições constantes no Memorial Descritivo e na proposta comercia! apresentada pela CONTRATADA,

3.1.2 - Os Atestados de Realização dos Serviços e os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo serão
expedidos com base nos serviços efeí í vãmente executados e medidos, respeitados os íimites estabelecidos no
Cronograma Fisíco-Financeiro VjjQBUQbsarvAnda, no que couber, das disposições na Ordem de Serviços
expedida pela CONTRATANTE

SUPERINTENDÊNCIA D£ AGUA E ESGOTO DE QURWHOS
Aw Allinet Arantes, 369. Centro - Fone (U) 3322-1866 / Fax (14} 3322-1645 -CEFMíJSOQ-fm - Oufinfios - SP - CNPJ 48.131 287/0001-88

W



32 ~ Correrão por conta da CONTRATADA as despesas para efetivo atendimento ao objeto contratado, tais como
materiais, equipamentos, acessórios, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes de
sua execução.

3.3 - A CONTRATADA deverá apresentar para a CONTRATANTE, em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura
do contrato e como condição para autorização da emissão da Ordem de Serviços, os seguintes documentos:

3.3.1 - Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.
com base no valor total do contrato e ARTs ou RRTs dos co-responsáveis petas áreas de aíuaçâo;

3.3.2 - Indicação do preposto do contrato, que a representará durante a vigência do contrato, com no mínimo, as
seguintes informações: nome, número do RG,-endereço de e-mail e número do telefone;

3.3.3 ~ Inscrição da obra no posto do INSS.

3.4 - A CONTRATADA deverá indicar um responsável técnico, que acompanhará os serviços, com competência
para o artigo 7a ou 23° da Resolução n° 218 de 29/06/73 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia -
CONFEA ou para o artigo 2° da Resolução n° 21 de 05/04/12 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

3.5 » A CONTRATANTE deverá analisar os documentos entregues e emitir a Autorização para Início dos Serviços,
caso seja aprovada.

3.6 - Os serviços a serem realizados e os materiais e peças a serem fornecidos deverão obedecer às Normas
reconhecidas, em suas últimas revisões, tais como:

3.6.1 - Normas de Segurança em Edificações do CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;

3.6.2 - Normas de Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

3.6.3 - Normas e Instruções de Segurança. Higiene e Medicina do Trabalho;

3.6.4 - Leis, Decretas, Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pelas autoridades governamenlais. em
âmbito Municipal, Estadual e Federal e pertinentes d execução dos serviços ora contratados;

3.6.5 - Normas relativas â sustentabilidade das esferas Federal, Estadual e Municipal.

3.7 - Após o término de cada período mensal, a CONTRATADA elaborará relatório contendo os quantitativos
totais mensais de cada um dos tipos de serviços efetivamente realizados, conforme Cronograma Físico-Financeiro.

3.8 - As medições para efeito de pagamento serão realizadas de acordo com os seguintes procedimentos;

3.8.1 - A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, na hipótese de recusas e/ou incorreções de valores, a
correspondente reíificaçáo objetivando a emissão da nota físcal/fatura;

3.8.2 - Serão considerados somente os serviços efetivamente realizados e apurados da seguinte forma:

a) O valor dos pagamentos será obtido mediante a aplicação dos percentuais de desembolso relativos ao valor
lotai do contrato, definidos no Cronograma Físico-Financeiro, ás correspondentes quantidades de serviços
efetívameníe executados, descontadas as importâncias relativas às quantidades de serviços recusados;

b) Os serviços recusados, depois de refeitos e aceitos pela CONTRATANTE, serão somados á medição dos
serviços do mês seguinte.

3.8.3 - Após a conferência e aprovação dos quantitativos e valores apresentados a CONTRATANTE comunicará a
CONTRATADA o valor aprovado, e autorizará a emissão da correspondente nota fiscal/fatura;

3.8.4 - Recebidas as notas fiscaís/faturas a CONTRATANTE atestará a realização dos serviços, encaminhando
em seguida para pagamento.

3.9 - Constatadas irregufaridades no objeto, a CONTRATANTE, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá
rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder ás especificações do Memorial Descritivo do Edital,
determinando sua correcâo/substítuição;

3.9 1 - As irreguíaridades deverão ser sanadas peta CONTRATADA, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.
contados do recetimento por ela da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado, exceto quando a
irregularidade foĵ jrjrsíiTicac^mente considerada de caráter grave ou urgente, hipótese em que poderá ser fixado
prazo menor;
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3.9.2 - Eventuais pedidos para prorrogação de prazo de execução ou para saneamento de irregularídades, desde
que devidamente justificados, deverão ser apresentados por escrito e serão apreciados pela CONTRATANTE, que
os decidirá.

3.9.2.1 - Os pedidos de prorrogação deverão ser submetidos com a devida antecedência, considerando o tempo
necessário para o trâmite processual e para que n3o haja paralisação das atividades peta CONTRATADA.

3.10 - Executado, o objeto será recebido mediante termo assinado pelas partes:

3.10.1 - Provisoriamente, após vistoria completa, em até 20 (vinte) dias corridos, contados da data em que a
CONTRATADA comunicar, por escrito, a conclusão total do objeto;

a) O recebimento provisório será caracterizado pela emissSo do Termo de Recebimento Provisório, com expressa
concordância em receber o objeto provisoriamente.

3.10.2 - Definitivamente, em 60 (sessenta) dias corridos do recebimento provisório;

a) O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado desde que a CONTRATANTE tenha aprovado a completa
adequação do objeto aos termos contratuais

3.11 ~ O recebimento definitivo nSo exime a CONTRATADA de sua responsabilidade, na forma da lei, pela
qualidade, correçào e segurança dos serviços prestados.

3.12 - Somente se omitirá o Termo de Recebimento Definitivo da obra mediante obtenção e apresentação, pela
CONTRATADA, da CND.

3.13 - O prazo de garantia dos serviços é de 60 (sessenta) meses e dos materiais ê de 12 (doze) meses (ou
conforme padrão do fabricante, se esta for maior), contados da data de expedição do Termo de Recebimento
Definitivo.

3.14 - Havendo interesse no Atestado de Capacidade Técnica referente ao serviço executado, a CONTRATANTE
o emitirá, ficando a cargo da CONTRATADA diligenciar nos moldes do artigo 58 da Resolução 1.025 de
30/10/2009 do CONFEA. ou por requisito análogo do CAU, para que o documento passe a gozar da eficácia
necessária aos fins especiais a que eventualmente se destine.

CLÁUSULA QUARTA - VALOR E RECURSOS FINANCEIROS

4.1 ~ O valor total deste contraio é de R$ 462.014,55 (quatrocentos e sessenta e dois mil e quatorze reais e
cinquenta e cinco centavos).

4.2 - A despesa onerará os recursos orçamentârios e financeiros, reservados na seguinte dotação:

03.00,00 ~ Superintendência de Agua e Esgoto de Ourinhos
03.05.00 - Departamento de Coleta de Lixo
03.05.01 - Diretorta de Coleta de Lixo
15.452.0603.1.772 - Manutenção e Operação das Unidades Executoras
44.90.51.00-Qbrase Instalações

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1 -- Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará os documentos de cobrança para a
CONTRATANTE.

5.2 - Os pagamentos serão efetuados mensalmente pela Divisão de Contabilidade, com base nos serviços
efetivamente executados e medidos, respeitando os limites estabelecidos no Cronograrna Físico-Financeíro,
mediante a comprovação do recolhimento de encargos e tributos referentes aos serviços prestados (tNSS. FGTS e
1SSQN);

5.2,1 - Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente bancária, em nome da
CONTRATADA e indicada pela mesma, em 10 (dez) dias úteis após a emissão das notas fiscais/faturas e
devidamente atestadas pela CONTRATANTE e acompanhadas dos documentos referidos no item 5.2.

ente, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e. os contribuintes que,
exercida, realizem operações destinadas à Administração Publica

diretaou indireta.
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5.4 - Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento correrá no primeiro
dia útil imediatamente subsequente.

5.5 - Havendo divergência ou erro na emissão da documentação fiscal, será interrompida a contagem do prazo
para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização da documentação fiscal,

5-6 - Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros necessários à
contratação contenham incorreções.

5.7 - A contagem do prazo para pagamento considerará dias úteis e terá inicio e encerramento em dias de
expediente na Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos.

5.8 - Quando for constatada qualquer irregularidade na nota fiscal/f atura, será imediatamente solicitada à
CONTRATADA, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser
encaminhada para a CONTRATANTE no prazo de 2 (dois) dias úteis.

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

5.10 - O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN é devido no município onde os serviços estão
sendo executados, em consonância com as disposições contidas na Lei Complementar n° 116, de 31 de julho de
2003.

5.11 - Quando da emissão da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA deverá destacar o valor das retenções dos
tributos cabíveis.

5.12 ~ Qbservar-se-a, ainda, o disposto na Instrução Normativa RFB n° 971. de 13 de novembro de 2009 e
alterações e a legislação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica da Receita Federal do Brasil - RFB,

5-13 - No caso de a CONTRATADA estar 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.

5.14 - No caso de a CONTRATADA estar 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,

5.15 - A não apresentação das comprovações de que traíam as cláusulas 5.13 e 5.14 assegura ao
CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes.

5.16 - 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 adimplemenío das obrigações e a do efetivo pagamento, caso o
atraso for única e exclusivamente causado peia CONTRATANTE, com base na variação do ÍPCA-E da FGV.

5.17 - A CONTRATANTE pode deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou
indenízações devidas peia CONTRATADA, nos termos deste edital.

CLÁUSULA SEXTA - VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1 - A vigência deste Contrato inicia-se na data de sua assinatura, encerrando-se na data de emissão do Termo
de Recebimento Definitivo.

6.2 - O prazo de execução dos serviços é de 90 (noventa) dias corridos, conforme Cronograma Fisico-Financeiro
dos Serviços, contados da data indicada pela CONTRATANTE na Autorização para Início dos Serviços.

6.3 - Os prazos de tnicio de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as
demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômíco-financeiro, desde que
ocorra algum dos motivos elehcados nos incisos l ao VI. § 1°, do artigo 57 da Lei Federal n" 8.666/93.

6.3.1 - Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade
competente, para celebrar o aditivo contratual-

CLÁUSULA SÉTtMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das obrigações dispostas no Memorial Descritivo - Anexo l do Edital, a CONÍTRAT^ DA
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7.1 - Fornecer mão de obra, maquinaria, equipamentos, materiais, acessórios e tudo rnais que for necessário ao
pleno desenvolvimento do objeto contratado, em volume, qualidade e quantidades compatíveis para sua conclusão
dentro do prazo estabelecido.

7.2 - Observar as boas práticas, técnica e ambientalrnente recomendadas, quando da realização dos serviços que
são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que responderá em seu próprio nome perante os órgãos
fiscalizadores.

7.3 - Preparar, encaminhar e acompanhar todos os documentos e desenhos necessários á aprovação dos órgãos
competentes, quando necessário.
7.4 - Responsabilizar-se pelos encargos sociais, trabalhistas, providenciarias, fiscais e comerciais, assim como
seguros e responsabilidade civil geral dos funcionários além de outros resultantes da execução do Contrato;

7.4-1 ~ A inadimplência da CONTRATADA em relação aos encargos não transfere a CONTRATANTE a
responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato,

7.5 - Refazer em até 5 (cinco) dias úteis, às suas expensas, qualquer trabalho inadequadamente executado e/ou
recusado pela CONTRATANTE,

7.6 - Responsabilizar-se pelo recolhimento e apresentação das respectivas ARTs ou RRT's referente à obra e
projetos.

7.7 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo. na execução deste Contrato.

7.8 - Manter preposta, no local da execução dos serviços, para representá-ía na execução deste Contrato, nos
termos do artigo 68 da Lei Federai n° 8.6668/93 e alterações.

7.9 - A execução da obra deverá ser conduzida, obrigatoriamente, sob a responsabilidade técnica do profissional
cujo atestado foi apresentado pela ficitante para comprovação da capacidade técnico-profissíonal. ern atendimento
ao subítem 7.3.3 do Edital e observado seus subitens correspondentes.

7.10 - Manter, durante toda a execução deste Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação,

7.11 - Elaborar, encaminhar, quando solicitada pela CONTRATANTE, e manter aluaíizada relação de todos os
funcionários, inclusive engenheiros e técnicos, responsáveis pela execução dos serviços.

7.12 - Manter seus funcionários devidamente uniformizados e identificados com crachá.

7.13 - Apresentar â CONTRATANTE, quando solicitado, comprovantes de pagamentos de salários, quitação de
suas obrigações trabalhistas e prevídenciárias relativas aos seus empregados que foram alocados á prestação dos
serviços deste Contrato.

7.14 - Realizar, sempre que acionada, às suas expensas e necessariamente em empresas especializadas ou com
profissionais devidamente aprovados pela CONTRATANTE, os ensaios tecnológicos que forem necessários â
verificação do bom funcionamento das instalações, materiais e equipamentos, de acordo com o estabelecido pela
ABNT, quando pertinentes, podendo a CONTRATANTE determinar a realização de outros ensaios que entender
necessários,

7.15 ~~ Responder e responsabilizar-se pela prevenção de acidentes e pela segurança de suas atividades e de
seus funcionários quando na realização dos serviços, fazendo com que eles observem e cumpram rigorosamente
os regulamentos e determinações de segurança consoante legislação em vigor, bem com tomando, ou fazendo
com que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias,

7.16 - Ser responsável pelo fornecimento aos seus empregados de todos os equipamentos de proteção individual
(EPi) e coleíiva (EPC) de acordo com a legislação vigente;

7,16.1 ~ Esses equipamentos deverão estar em perfeito estado de conservação e com documentação em plena
validade (CA - Certificado de Aprovação), de modo a garantir a segurança do usuário, bem corno das pessoas ao
redor.

7.17 - Solicitar por ascrito á CONTRATANTE autorização prévia quando houver a necessidade de trabalhos
extraordinários após t o hotáao^ estipulado ou em finais de semana e feriados, sem ónus adicional a
CONTRATANTE. Jf^" ***^ Í fj
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7.18 - Comunicar formalmente a CONTRATANTE a ocorrência de qualquer anormalidade ou irregularidades nos
serviços.

7.19 - Eventuais testes ou regulagens ora necessários e que necessitem paralisar o sistema etétrico ou outros
deverão ser realizados com a prévia autorização da CONTRATANTE, sem ónus adicional.

7.20 - Quando da utilização de serviços de locação de caçambas para remoção de entulho, ou por outro meio, a
CONTRATADA, além de atender as exigências legais da Municipalidade e as demais legislações pertinentes,
deverá certificar-se de que os materiais removidos são destinados em locais apropriados e licenciados, sendo
essa destinaçâo fina! sua responsabilidade, devendo apresentar as comprovações que se fizerem necessárias
quando solicitado.

7.21 - Para o fornecimento de produtos de origem florestal (incluindo madeira serrada, faqueada ou em lâminas),
deverá ser apresentado comprovante de cadastramento do fornecedor no CADMADEIRA da Secretaria do Meio
Ambiente do Estado de São Paulo (SMASP), em atendimento ao Decreto Estadual n° 53.047/08. Nos casos de
fornecedores de outros estados, ou não cadastrados, deverá ser comprovada por meio idóneo a regularidade
quanto à origem da madeira (ou derivado), nos termos da Portaria do MMA n° 253/06 e da Resolução n° 379/06 -
CONAMA. dentre outras normas infra legais cabíveis.

7.22 - Emprego de ferramentas apropriadas a cada tipo de trabalho e operadas por operários especializados tanto
no uso das ferramentas, como no serviço a ser executado.

7.23 - É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a guarda do locai dos serviços, materiais e
equipamentos utilizados até o recebimento definitivo do objeto peta CONTRATANTE.

7.24 - Cumprir e observar que. constatada a existência de materiais inadequados no canteiro de serviços, a
CONTRATANTE oficiará a CONTRATADA para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas efeiue a remoção
desses materiais.

7.25 - Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e de
fácil disponibilidade no mercado.

7.26 - Prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou outra forma de sinalização, indicando a terceiros as
condições perigosas resultantes dos trabalhos, a firn de prevenir danos pessoais ou materiais.

7.27 - Fornecer, quando pertinente, os manuais/prospectos de operação/manutenção dos aparelhos instalados na
data de assinatura do Termo de Recebimento Provisório,

7.28 - Retirar do serviço, imediatamente apôs o recebimento da correspondente solicitação, qualquer funcionário
que. a critério da CONTRATANTE, venha a demonstrar conduta inapropríada ou incapacidade técnica,
substituindo-o no prazo máxima de 24 (vinte e quatro) horas.

7.29 - Proceder, no finai da obra, a recomposição do terreno, demolição das construções provisórias, limpeza e
remoção do material indesejável.

7.30 ~ A CONTRATADA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento das
obrigações do plano de recuperação judiciai/extrajudicial sempre que solicitada pela CONTRATANTE e, ainda, na
hipótese de substituição ou impedimento do administrador judicial, comunicar imediatamente, por escrito, á
CONTRATANTE.

7.31 - A CONTRATADA, nos termos do parágrafo 1° do artigo 65 da Lei Federal n° 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.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Além das obrigações dispostas no Memorial Descritivo - Anexo l do Edital, a CONTRATANTE obríga-se:

3.1 - Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.

B.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato.

8.3 - Notificar por escrito a ocorrência de irregularidades durante a execuçâ^ cios serviços.

CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERV
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9,1 ~ NSo obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável peia execução de todos os serviços, á
CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade,
exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, podendo para isso:

9.1.1 - Exercer a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar o efetivo cumprimento da execução
do escopo contratado, cabendo-lhe, também realizar a supervisão das atívidades desenvolvidas pela
CONTRATADA, efetivando avaliação periódica;

9.1.2 - Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, de funcionário da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua
fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;

9.1.3 - Examinar as Carteiras Profissionais dos funcionários colocados a seu serviço, para comprovar o registro de
função profissional, bom como toda a documentação apresentada pela CONTRATADA a CONTRATANTE;

9.1.4 ~ Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer material ou equipamento cujo uso seja considerado
prejudicial á boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda, que não atendam às
necessidades ou ás normas vigentes de segurança e medicina do trabalho.

9.1.5 - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada peio Engenheiro Civil da SAE, Sr. José
Odilon Ferreira de Almeida, devendo este se dirigir à CONTRATADA para os fins do processamento
administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA - GARANTIA CONTRATUAL

10.1 - Para garantia da execução dos serviços ora pactuados, a CONTRATADA efetivou. conforme diretrizes
preestabelecidas no instrumento convocatório, a garantia correspondente à R$ 23.100,73 (vinte e três mil e cem
reais e setenta e três centavos) equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor lotai deste Contrato.

10.2 - A garantia prestada peia CONTRATADA será liberada ou restituída após a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo, e. quando em dinheiro, atuaíizada monetariamente.

10.3 - Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer obrigações, incluindo a indenizacão de
terceiros, a CONTRATADA, notificada, obrigar-se-á a repor ou complementar o seu valor, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, contadas do recebimento da referida notificação.

10.4 - À CONTRATANTE cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer titulo lhe for devida pela
CONTRATADA.

CLÁUSULA ONZE - RESCISÃO E SANÇÕES

11.1 - O não cumprimento das obrigações assumidas no presente Contrato ou a ocorrência das hipóteses
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n" 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,

11.2 ~ A recusa injustificada em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido peia Administração, caracteriza o descurnprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a a multa
de 20% (vinte por cento} sobre o valor da obrigação não cumprida.

11.3 - Pela inexecuçâo total ou parcial do serviço, poderá ser aplicada à contratada a multa de 20% (vinte por
cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

11.4 - O atraso injustificado na execução do contrato, sem prejuízo no disposto no parágrafo primeiro do artigo 86
da Lei Federal n° 8.666/03. sujeitará a contratada a 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 30° (trigésimo) dia de atraso;

II - Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 45° (quadragésimo
quinto) dia de atraso; e

Iti - A partir do 46° (quadragésimo sexto) dia i stará caracterizada a inexecuçâo total ou pardal da obrigação
assumida, salvo disposição ern contrário, em-c9s3s^aarticuiares, previstosàno edital ou contrato, sujeitando-se á
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aplicação da multa prevista no subitem 11.3,

11.5 - As multas referidas neste item 11 não impedem a aplicação de outras sanções previstas na Lei 8 666/93 e
suas alterações,

11.6 - 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.

11.7 A aplicação de quaisquer sanções referidas neste disposto, não afasta a responsabilidade civit da
CONTRATADA pela ínexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplêncía.

11.8 - A aplicação das penalidades não impede a CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos prejuízos
efetivados. decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA.

11.9 - No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação judicial, a convalidaçâo ern falência
ensejará a imediata rescisão deste Contrato, sern prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

11,10 - 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 DOZE - SUBCONTRATAÇÃO

12.1 - Será admitida a subcontratação parcial dos serviços, observadas todas as exigências previstas abaixo, sern
prejuízo das responsabilidades legais e contratuais da CONTRATADA, a quem caberá transmitir' a(s)
subcontratada (s) todos os elementos necessários è perfeita execução dos serviços nos termos contratuais, bem
como fiscalizar a sua execução.

12.2 - Na execução do objeto contratual, a CONTRATADA poderá subcontratar os serviços de sondagens de solo,
projeto estrutural (muro de arrimo) e projeto de estrutura metálica ern toda a área de piso em concreto da CTQ.

12.3 - A CONTRATADA não poderá alegar desconhecimento e nem se eximir da responsabilidade por falhas ou
imperfeições nos serviços prestados por sua(s) subcontratada(s), devendo executar a correção do serviço de
imediato.

12.4 - A autorização de qualquer subcontratação estará condicionada ao exame e á aprovação, pela
CONTRATANTE, das exigências constantes do Contrato, do Edílal da Tornada de Preços e de seus Anexos, ern
relação á documentação exigida da(s) subcontraíada(s), A CONTRATANTE analisará, caso a caso, «(•)
empresa(s) e profissionaKis) indicado peia CONTRATADA para executar serviços mediante subcontratação e
manifestar~se-á, por escrito, quanto á possibilidade de aprovação de tal(is) subconiratacão(ões). Eventuais
recusas serão devidamente justificadas pela CONTRATANTE.

12.5 - A CONTRATADA deverá apresentar á fiscalização da CONTRATANTE, antes do inicio das atividades de
cada um dos serviços, a documentação das subcontratadas referente às condições de habilitação exigidas no item
7 do Edita! da Tornada de Preços e seus Anexos.

12.6 - Qualquer atrasa ocorrido em relação aos serviços, decorrente da apresentação fora do prazo, ou de forma
íncorreta, da documentação da(s) subcontratada(s) pela CONTRATADA, que acarretem prejuízos ao prazo de
conclusão de serviços, será de responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a penalidade aplicável, nos termos
do contrato.

12.7 - A substituição pela CONTRATADA da(s) eventual(is) subcontratada (s), já anteriormente aprovada(s) e
autorizada(s), dependerá da prévia anuência escrita da CONTRATANTE, devendo a(s) substituía(s)
apresentar(em) as mesmas condições de habilitação estabelecidas no Edita! da Tomada de Preços e seus
Anexos.

12.8 - A relação que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA, não havendo qualquer vinculo ou relação de nenhuma espécie entre a CONTRATANTE e a
subcontratada, inclusive no que pertine ao pagamento direto a subcontratada.

12.9 - Somente serão permitidas as ajbcontratações regularmente autorizadas pela CONTRATANTE, sendo
causa de rescisão contratual aquela não Devidamente formalizada,

'
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13.1 - Os preços fixados não poderão receber reajustes em periodicidade inferior a 12 (doze) meses.

13.2 - Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, o seu vaior poderá ser reajustado,
alcançando a data de formulação da proposta e aplicando-se o Índice IGPM - FGV acumulado no período, desde
que requerido pela CONTRATADA.

13.3 - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

13.4 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente,

CLÁUSULA QUATORZE - DAS ALTERAÇÕES

14.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-âo pela disciplina do artigo 65 da Lei n" 8.666/93.

CLÁUSULA QUINZE - FORO

15.1 - 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.

15.2 - E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato para todos os fins de direito.

v

Ourinhos, 21 de janeiro de/2013.

SUPERINTEND

Testemunhas:

CONSTRUTORA AQU

cio

Maurício Delia Tonia
RG: 8,128.998-0
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE; Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE.
CONTRATADA: Construtora Aquarius Ourinhos Ltda,
CONTRATO Na (DE ORIGEM): 01/2019.
O8JETO: Contratação de empresa especializada para construção do Centro de Transbordo de Ourinhos
ADVOGADAS: Aline Simões Baldini e Karine Silva de Luca.

CTO.

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.

Outrossím, 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 eletronica aos
interessados.

Ourinhos, 21 de janeiro de 2019,

SUPERÍN

e-mail institua

líCíA DEAGUÂ^ESGOTO DE OURINHOS
Marcekxálmoni Ê ire s
Superintendente

t-%u per ii nteinde n cjagjjsaeo u ri nhos. sp. gpy. br
e-mail pessoal: superintendencJ3@saeourinhos.sp.QQV.br

Assinatura

RtUS OURINHOS LTDA
loaparo

icitâaauariite {©hottnaii.com

CONSTRUTORA AC
Fia;

Sócio
CO
JSl

e-mail pessoal:

Assinatura
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MEMORANDO N° 28/2019/CC
Ourinhos, 18 de junho de 2019.

A
Procuradoria

Prezadas Procuradoras,

Trata-se o presente expediente de manifestação da empresa Construtora Aquarius
Eireli, CNPJ n» 00.519.358/0001-25, protocolizado sob n° 8.200/2019, do interesse em aditar o prazo de
execução da obra, referente ao Contrato Administrativo 01/2019, Processo n° 599/2018, Tomada de Preços
01/2018, objetivando a contratação de empresa especializada para construção do Centro de Transferência de
Ourinhos - CTO, a empresa alega que pelo fato do projeto estrutural apresentado ter sido modificado a
pedido desta Superintendência, para que pudesse ficar compatível com os quantitativos da planilha
orçamentaria licitada e os valores ficarem próximos ao solicitado, isso ocasionou atraso no início dos serviços,
pois o projeto e a sondagem estão inclusos na planilha orçamentaria, alega ainda que o tipo de fundação não
poderia ser previsto sem a execução da sondagem, sendo que a mesma foi realizada após a licitação e
também que aguarda a ligação de energia para continuidade da obra.

Em resposta a solicitação da empresa o Sr. José Odilon Ferreira de Almeida,
Engenheiro Civil da SAE, CREA 0601253820-SP, Gerente de Projetos e Fiscalização, nomeado fiscal do referido
contrato, informou que o aditamento de prazo solicitado pela empresa Construtora Aquarius Eireli, destinado
ao término da construção de área para transferência imediata de resíduos sólidos, localizada na Estrada do
Pinho - OUR365 - Sítio Santa Cruz - Ourinhos, conforme Contrato n° 01/2019, tem procedência de acordo
com as justificativas abaixo apresentadas:

1 - Ocorreu atraso no início da execução das obras, pois foi necessário fazer
sondagens do solo no local, e que a partir destas sondagens elaborou-se um projeto
estrutural, o qual foi submetido à análise da Gerência de Projetos e pela
Superintendência da SAE, que apontou a necessidade de adequações e novos cálculos
para compatibilização do projeto estrutural ao projeto básico e à planilha
orçamentaria.

2 - É necessário considerar que a etapa fundações de uma obra, só pode ser iniciada,
a partir da definição total do projeto estrutural. Sendo assim somente após a
adequação do projeto é que foi possível o inicio da obra.

O Sr. Odilon argumenta ainda que diante do exposto, considera o aditamento de
prazo em 60 (sessenta) dias, procedente a ser contado a partir de 05 de julho de 2019 até o dia 03 de
setembro de 2019 e não os 90 (noventa) dias solicitados pela empresa para conclusão das obras. A Gerência
de Projetos e Fiscalização anexa ao processo fotos que comprovam a continuidade da execução da obra.

O contrato 30/2018 com a empresa prevê em sua Cláusula Sexta o seguinte:

6.3 - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção
de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos
elencados nos incisos l ao VI, § 1°, do artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/93.
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6.3.1 - Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente, para celebrar o aditivo contratual.

Verifica-se a princípio que o pedido se deu tempestivamente, sendo que foi
protocolizado junto a autarquia antes da data final que é em 04 de julho de 2019, pois conforme Cronograma
Físico Financeiro o prazo para finalização das obras é de 150 (cento e cinquenta) dias após a emissão da
Ordem de Serviço, em 04 de fevereiro de 2019.

Segue junto ao pedido cópia do Contrato Administrativo 01/2019, Planilha de Material
e Mão de Obra, Cronograma Físico Financeiro e documentos que comprovam que a empresa mantém as
condições de Habilitação.

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

Atenciosamente,

MAURÍCIO DELLA TONIA
Chefe de Compras
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DA PROCURADORIA

À DIVISÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO

Processo n° 8200/2019

Tendo em vista as alegações apresentadas no bojo do processo
supramencionado, requeiro cópia integral dos projetos apresentados, da
solicitação de alteração e do novo projeto, a fim de possibilitar análise e
parecer do pedido.

Ourinhos, 1°de julho de 2019.

ALINE SIMÕES BALDINI
OÀB/SP 374.017

Procuradora da SAE



SUPERINTENDÊNCIA
DEÁGUA E ESGOTO

Da Div. Projetos e Fiscalização da SAE
A Procuradoria

Ref
Processo 8200/2.019
Assunto: Certidão Diversas

Conforme solicitado, encaminhamos

cópia do projeto estrutural apresentado

pela empreiteira, ata da reunião a qual

definida a alteração do projeto.

Informamos também que as cópias

do projeto inicial foi recolhido pelo

Engenheiro Calculista.

Ourinhos, 01/07/2.019

Regirraldo Frazato
Gerente de Projetos e Fiscalização -

Substituto
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Objetivo da reunião: Discussão quanto à alteração dos valores relativos à licitação para
construção de uma Central de Transferência de Resíduos - CTR na área do novo Aterro
Municipal (Bairro do Pinho).

Preliminarmente: Inicialmente, veio a ser esclarecido pelo Superintendente que há cerca
de 03 ou 04 anos vem tramitando pedido de licenças junto à CETESB e outros órgãos e
que vem se apresentando como entrave para a regularização, sendo alvo de Inquérito
Civil e ação judicial em andamento, sendo que em relação processo judicial, em
audiência, houve compromisso com a juíza competente de que em 06 meses haveria
solução para o impasse e obtenção das licenças. No período, foi decidido que seria
construída área de transbordo às margens da Rodovia Raposo Tavares. Posteriormente, a
PMO alterou o entendimento quanto o melhor local para o empreendimento, que passou a
ser a área do Bairro do Pinho.

A licitação realizada para obra de construção de uma CTR, a empresa Aquarius sagrou-se
vencedora pela apresentação da melhor proposta. Após homologação da licitação, a
empresa Aquarius assinou contrato no valor de R$ 462.014,55, para execução das obras
físicas do transbordo em 21/01/2019.

Posteriormente, em 04/02/2019 foi expedida Ordem de Serviço para o início da execução
da obra.

O contrato, equivocadamente, em sua cláusula 6a, "item 6.2." concede prazo para
execução da obra de 90 dias corridos, em desacordo com o cronograma físico-fmanceiro,
parte integrante do contrato, que prevê prazo de 150 dias (5 meses). Em face à



DA PROCURADORIA DA SAE

À SUPERINTENDÊNCIA

Processo 8200/2019

Veio o presente expediente da Chefia de Compras, para análise e parecer

acerca do pedido de prorrogação de prazo de execução do contrato por mais 90

(noventa) dias, feito pela empresa Construtora Aquarius LTDA, referente ao contrato

n° 01/2019 - Tomada de Preços n° 01/2018, Processo de Compras n° 599/2018,

cujo objeto é contratação de empresa especializada para construção de Centro de

Transferência de Ourinhos - CTO.

A empresa solicita o aditamento do contrato a fim de realizar a

prorrogação do prazo de execução da obra por 90 (noventa) dias, pois houve

alteração do projeto estrutural inicialmente apresentado, a pedido da SAE, para que

pudesse ficar compatível com os quantitativos orçados na licitação.

Tendo em vista o projeto depender da sondagem do solo e esta estar

inclusa no objeto licitado, não havia como antever qual tipo de fundação seria

aplicada.~ • . - .... - .

O Engenheiro da SAE, em seu parecer, declarou que o pedido tem

procedência, pois foi necessário fazer as sondagens do solo do local e, a partir

destas, elaborar o projeto estrutural e que, após a submissão do projeto à Gerência

de Projetos e Fiscalização, houve apontamento da necessidade de compatibilizar o

projeto à planilha orçamentaria constante da licitação.
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Assim, a obra só é possível ser inicializada a partir da definição total do

projeto estrutural, considerando procedente o pedido de aditamento.

A Chefia de Compras aduz que o contrato prevê a possibilidade de

prorrogação de prazo de execução, mediante justificativa.

O pedido se deu tempestivamente, tendo sido protocolado em 12/06/2019

e o prazo para finalização das obras, previsto inicialmente no contrato, dar-se-ia em

04/07/2019.

Anexa ao feito o contrato firmado, planilha de material e mão de obra,

cronograma físico-financeiro e documento comprovando os requisitos de habilitação.
hil ',. ' , - li . í. ,

É o relatório, passo ao parecer.

Em análise ao Processo de Compras nQ 599/2018 (Tomada de Preços n°

01/2019) podemos observar que houve a previsão, em edital, de que a empresa

vencedora deveria realizar as sondagens de solo, projeto estrutural (muro de arrimo)

e projeto de estrutura metálica, em toda área de piso em concreto da CTO, a ser

realizado no 1° mês de contrato.

Observa-se, também, que o contrato firmado entre a SAE e a empresa

vencedora do certame, Construtora Aquarius LTDA, foi assinado em 27/01/2019,

com prazo de vigência de contrato de 12 (doze) meses de sua assinatura e prazo de

90 (noventa) dias para conclusão das obras a partir da expedição da Ordem de

Serviço, o que, posteriormente, foi elucidado para que constasse 150 (cento e

cinquenta dias), conforme previsões do cronograma físico financeiro, nos termos do

Processo Administrativo 4299/2019.

A ordem de serviço foi expedida em 04/02/2019, começando a contagem

do prazo de 150 (cento e vinte) dias para conclusão das obras.

Em 28/02/2019 foi protocolada a entrega das sondagens (Proc.

3264/2019), em 26/03/2019 a empresa pleiteou a correção do prazo de execução da

obra, conforme mencionado acima, bem como prorrogação do prazo, o que restou

indeferido (Proc. 4299/2019), em 03/05/2019 reiterou os pedidos do Processo

4299/2019, sendo mantido o posicionamento anterior (Proc. 6312/2019), em
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08/05/2019 foi entregue a 1a medição da obra (Proc. 6506/2019), em 12/06/2019

foram entregues dos projetos alterados (Proc. 8201/2019) e em 24/06/2019 foi

protocolada a 2a medição (Proc. 8592/2019).

Agora, em 12/06/2019, novamente pretende ver o prazo do contrato

aditado por mais 90 (noventa) dias, sob o argumento de que, tendo em vista o

projeto estruturai depender da sondagem do solo, não havia como prever que tipo

de fundação seria aplicada ao caso concreto, sendo que após as sondagens, foi

realizado projeto estrutural que necessitou de alteração para que fosse

compatibiiizado com os quantitativos orçados.

O parecer técnico aduz que foi necessário fazer as sondagens do solo do

local e, a partir destas, elaborar o projeío estrutural e que, após a submissão do

projeto à Gerência de Projetos e Fiscalização, houve apontamento da necessidade

de compatibilizar o projeto à planilha orçamentaria constante da licitação, sendo que

apenas é possível ser inicializada a obra ia partir, da definição total do projeto

estrutural.

, ,,. ' . : ' l ' , ' ;.

Inicialmente, importante reforçar que a licitação previa que a construtora

deveria fornecer todos os materiais, insumos e mão-de-obra para a execução da

obra, inclusive equipamentos e ferramentas, sendo de suas expensas as despesas

referentes à montagem, instalação de canteiro de obra, transportes necessários e

possíveis locações.

Quanto aos trabalhos, encontravam-se previstos a sondagem de solo, o

projeto estrutural de muro de arrimo, o projeto de estrutura metálica para cobertura,

serviços de terraplanagem (escavação, carga e transporte, espalhamento

mecanizado de material e compactação, estrutura de concreto armado, caixa SÃO,

captação e armazenamento de chorume e calçamento.

Havia orçamento com base nas tabelas SINAPI, bem como através de

orçamentos entre diversas empresas.

Também havia cronograma físico-financeiro, prevendo que as sondagens

e projetos deveriam ser finalizados no 1° mês de serviço.
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• • •
Ato contínuo, tendo a Ordem de Serviço sido emitida em 04/02/2019, a

empresa deveria ter entregado as sondagens e projetos em 06/03/2019, não

obstante, entregou apenas a sondagem de solo dentro do prazo (28/02/2019 -

processo 3264/2019), entregando os projetos apenas em maio/2019, ou seja, já

transcorridos mais de 02 (dois) meses da data estipulada em edital, não havendo

qualquer justificativa para tanto nos processos abertos pela empresa junto à SAE.

Quanto aos processos 6312/2019 e 7283/2019, a empresa procura

repassar sua responsabilidade a esta Autarquia, ao exigir que a SAE realize ligação

de Energia Elétrica, tendo em vista o que consta do edital de licitação (Anexo -

Memorial Descritivo), no qual prevê que a licitante deveria fornecer todos os

materiais, insumos e mão-de-obra para a execução da obra, inclusive equipamentos

e ferramentas, sendo de suas expensas as despesas referentes à montagem,

instalação de canteiro de obra, transportes necessários e possíveis locações.

: .,
Ademais, não se vislumbra a urgência de ligação de água e energia,

conforme faz crer a empresa em seus reiterados pedidos, sendo que a empresa

sequer havia apresentado os projetos básicos para iniciar a obra, até maio/2019, os

quais ainda estariam sujeitos à aprovação, para somente então ser autorizado o

início da obra, oportunidade em que seriam necessários os serviços de água e

energia elétrica.

As alegações de que o local da obra é ermo, tornando-se difícil e custosa

a ligação não merece prosperar. A licitante já conhecia o local quando elaborou sua

proposta, tendo, inclusive, realizado visita técnica ao local, ou seja, já sabia das

condições e localização do terreno, bem como, em sua proposta declara que os

preços ofertados compreendem todos os custos para a realização da obra, diretos e

indiretos (item 8.2.6 do edital).

Desta feita, a obrigação de obter as ligações é da própria contratada, por

força do quanto disposto em edital, ademais, diante do grande lapso temporal em

apresentar os projetos, a empresa teve tempo mais que suficiente para obter as

ligações necessárias, ou então, utilizar-se de gerador de energia, se assim prefefir.
' . ' . > ' . . , ,,,, ,Í!

Com relação ao pedido do processo 7886/2019, em 04/06/2019, este

causa grande estranheza.
• • •
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A contratada requer a alteração do projeto, pois, após início da perfuração

do solo, para colocação das estacas, foram encontradas ROCHAS no subsolo.

Não obstante, foi realizada prévia sondagem, de solo no local, conforme

exigência licitatória, sendo as sondagens protocoladas nesta Autarquia sob o

número 3264/201 9.
. .

.
Assim, como é possível ter ocorrido surpresas no tipo de solo encontrado

em momento posterior?

Diante do exposto, necessária a averiguação da sondagem

encaminhada, analisando se foi feita corretamente, no local da obra, em

quantidades e distâncias que determinam a boa técnica de engenharia.

Quanto ao processo de n° 8201/2019, pode-se observar que a contratada,

ao ser acionada na reunião de 07/05/2019, a fim de que adequasse seu projeto aos

termos da licitação, apresentou novo projeto apenas em 10/06/2019, mais de um

mês após a reunião.

Observa-se, também, que as modificações exigidas se referem ao

calçamento, tendo a empresa realizado projeto para o qual não fora contratada.

Assim, a orientação exarada em reunião não se refere, exclusivamente,

aos orçamentos e valores contratados, mas sim quanto ao procedimento correto

para eventual necessidade de aditamento de preços, o que não ocorre se a empresa

não se atentar ao objeto licitado.
J '

estabelece:

O Anexo l - Termo de Referência, 'em seu item 10 - calçamento, assim
• ; , ' l :

a) Concreto:

Toda a área que receberá concreto deverá ser regularizada com brita. O

piso da parte coberta será de 12 cm de espessura, devendo ser usado

na sua confecção brita 01 isenta de pó (lavar se for preciso) e areia grossa

(de preferência artificial).
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(...)

b) Armadura:

Deverá ser utilizado TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-

196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M,

ESPAÇAMENTO DA MALHA = 1 0 X 1 0 CM.

Desta forma, ao que parece, a empresa apenas enquadrou seu projeto ao

que foi contratado através da licitação.

Inclusive, impertinente a informação nas "Revisões da Prancha" de que

houve "eliminação das estacas do nível 100.50 a pedido da SAE", já que, na

verdade, houve a adequação do projeto quanto ao que a empresa foi efetivamente

contratada para executar.

Necessário mencionar, bem como orientar, nesta oportunidade, para

que se corrijam as pranchas, para que sejam retiradas a informação de n° 11 -

" A contratação de mão de obra, compra de materiais, bem como recolhimento

dos encargos sociais e trabalhistas, é EXCLUSIVO DO PROPRIETÁRIO",

justamente porque é totalmente o oposto do que constou do edital da licitação

e do contrato da empresa.

Não há que se falar em encargos e despesas por parte desta Autarquia,

sendo que TODOS OS CUSTOS, DIRETOS OU INDIRETOS, da obra são de

RESPONSABILIDADE ÚNICA E EXCLUSIVA DO CONTRATADO.

Primeiramente, consigne-se que eventuais questionamentos sobre o

projeto deveriam ter sido realizados quando da abertura do edital, no prazo de 05

(cinco) dias úteis, antes da data de encerramento da licitação. Depois, caso

constate-se alguma problemática só passível de identificação no momento da

realização da obra, esta deve ser protocolada antes de executar o serviço, para

análise e orientação técnica.
,

Ainda, reforce-se que a empresa é responsável apenas pelo objeto para o

qual ela foi contratada, nos exatos termos do edital e seus anexos, não havendo que
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proceder a cálculos ou projetos de outras áreas que não as licitadas. Se,

eventualmente, puder haver interferência destas áreas não licitadas com relação aos

cálculos e projetos licitados, a empresa deverá protocolar, previamente, suas

conjecturas, para análise e orientação técnica.

Prosseguindo, quanto ao pedido, em si, de aditamento de prazo, a

justificativa apresentada não é válida para embasá-lo. Ao que se observa, a própria

contratada deu causa ao atraso da obra, conforme todo o exposto na

fundamentação alhures.

Entretanto, tem-se que observar que o presente feito se trata de contrato

por escopo, ou seja, a Administração contrata tendo em vista a obtenção de um bem

determinado, sendo que sua extinção se dá, apenas, com a entrega do objeto

contratado. O tempo deve estar fixado, pois caracteriza ou não a mora do

contratado, o qual tem o dever de eficiência e celeridade para a satisfação do

interesse público.

Nesse sentido, temos jurisprudência do TCE, com o seguinte enunciado:

"Enunciado:

Nos contratos por escopo, inexistindo motivos para sua rescisão ou

anulação, a extinção do ajuste somente se opera com a conclusão do objeto

e o seu recebimento pela Administração, diferentemente dos ajustes por

tempo determinado, nos quais o prazo constitui elemento essencial e

imprescindível para a consecução ou a eficácia do objeto avençado".

Tal enunciado está corroborado pelo trecho seguinte do voto condutor do

Acórdão:

"No tocante à retomada da avença, a unidade técnica e a Procuradoria

acreditam ser possível, por se tratar de contrato por escopo, cuja extinção

ocorreria apenas com a conclusão do objeto. Para fundamentar essa

posição, foram mencionados o Acórdão 778/2012 - Plenário e a Decisão

732/1999 - Plenário. Reproduzo trecho dos votos condutores de dois

acórdãos que descrevem esse entendimento:

'Acórdão 2.068/2004 - Plenário:

O voto acima demonstra a tendência doutrinária de diferenciar entre os
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efeitos da extinção dos prazos nos contratos de obra e nos de prestação de

serviços. Nos primeiros, em razão da natureza de seu objeto, a extinção do

prazo não acarretaria, de imediato, a extinção do contrato, eis que essa

somente ocorreria corn a entrega do objeto. O término do prazo não teria

por efeito a extinção do contrato, mas sim a caracterização de mora, se

fosse o caso, do contratado. Já nos segundos como, por exemplo,

contrato de prestação de serviço de limpeza, o término do prazo teria o

condão de encerrar o contrato. É que, nesses contratos, o lapso temporal

previsto no contrato integraria o seu objeto, de modo que, terminado o

prazo, terminado o contrato. Seguindo essa linha de raciocínio, vale trazer a

lume Hely Lopes Meirelles (Licitação e Contrato Administrativo, 10a ed., p.

230):

A extinção do contrato pelo término de seu prazo é a regra dos ajustes por

tempo determinado. Necessário é, portanto, distinguir os contratos que se

extinguem pela conclusão de seu objeto e os que terminam pela expiração

do prazo de sua vigência: nos primeiros, o que se tem em vista é a

obtenção de seu objeto concluído, operando o prazo como limite de tempo

para a entrega da obra, do serviço ou da compra sem sanções contratuais;

nos segundos, o prazo é de eficácia do negócio jurídico contratado, e assim

sendo, expirado o prazo, extingue-se o contrato, qualquer que seja a fase

de execução de seu objeto, como ocorre na concessão de serviço público,

ou na simples locação de coisa por tempo determinado. Há, portanto, prazo

de execução e prazo extintivo do contrato'.

'Acórdão 5.466/2011 - 2a Câmara:

Como demonstrou a Sr3 [omissis], a doutrina e a jurisprudência dividem os

contratos públicos em duas espécies: 1) por .prazo determinado, que se

extinguem pela expiração do prazo de.sua vigência; e 2) 'por escopo', que

se extinguem pela conclusão de seu objeío. No caso dos segundos,

expirado o prazo de sua vigência sem a conclusão do respectivo objeto,

seria permitida a devolução do prazo, como previsto no art. 79, § 5°, da Lei

n° 8.666/1993, in verbis:

[...] A jurisprudência do TCU também se postou nesse sentido, como se

observa no voto condutor da Decisão 732/1999 - Plenário, de que se extraiu

o trecho a seguir:

No entanto, ao meu ver, inexistindo motivos para sua rescisão ou anulação,

a extinção de contrato pelo término de seu prazo somente se opera nos

ajustes celebrados por tempo determinado, nos quais o prazo constitui
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elemento essencial e imprescindível para a consecução ou eficácia do

objeto avençado, o que não é o caso do contrato firmado pelo DER/MG, no

qual a execução prévia é o seu objetivo principal. Dessa forma, não

havendo motivos para a cessação prévia do ajuste, a extinção do contrato

firmado com o DER/MG operar-se-ia apenas com a conclusão de seu objeto

e recebimento pela Administração, o que ainda não ocorreu'".
, . ...i. / , , .

No caso em tela, a avença celebrada teve por objeto a contratação de

empresa especializada para construção do Centro de Transferência de Ourinhos -

CTO, com fornecimento de todo material, equipamento e mão de obra, em

conformidade com o memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma físico-

financeiro e projetos em anexo, que incluí serviços de sondagem, projeto estrutural

de arrimo, projeto de estrutura metálica, terraplanagem, estruturas de concreto

armado, conforme o projeto a ser anteriormente desenvolvido, caixa SÃO, captação

e armazenamento de chorume e calçamento, de modo que, em tese, e segundo os

ensinamentos doutrinários supra transcritos, o contrato somente se extinguiria

com a total realização do proieto.

O prazo ajustado pelas partes inicialmente^ de acordo com o acima

exposto, tinha por escopo exatamente limitar o tempo 'que seria necessário para a

entrega do projeto concluído. De modo que, a não observância de tais prazos na

execução do contrato serve apenas para configurar ou não a situação de mora

da contratada no cumprimento de suas obrigações, com a consequente

aplicação das sanções contratuais.

Portanto, em tese, o prazo previsto no contrato original é prazo moratório,

o que significa dizer que a expiração do mesmo não extingue o ajuste. Até porque:

"Nos contratos que só se extinguem pela conclusão do seu objeto, a

prorrogação independe de previsão e de licitação, porque, embora
'', i"'Y-f '•'''•; -í-.'

ultrapassado o prazo, o contrato continua em execução". (Hely Lopes

Meirelles, ob. Cit, p. 217).

Desta feita, tratando-se de ajuste em que o prazo de conclusão do serviço

apresenta caráter meramente moratório, e tendo em conta que o seu objeto ainda

não foi integralmente executado, é possível, em tese, que as partes estabeleçam

novo prazo para a efetiva conclusão do projeto.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
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Consídere-se, ainda, que a Administração tem o poder-dever de fiscalizar

e que, se atenta a fiscalização ao problema, deveria ter havido, em tempo hábil, a

prorrogação do cronograma contratual, tal como previsto no contrato.

Para que seja possível a prorrogação do prazo para conclusão do projeto,

previamente à celebração de qualquer termo aditivo, é imperioso que a Contratada

comprove as fases do trabalho já realizadas, bem com demais exigências

feitas pelo Fiscal do contrato.

O Fiscal do contrato deve velar para que os trabalhos objeto do ajuste

sejam finalizados, concluídos e entregues dentro do prazo máximo dos 90 (noventa)

dias ora concedidos de dilação, sem prejuízo de trazer ao procedimento explicações
. - . • , " . ; • , ; ; , ; , ! .. l,fi '

que justifiquem o atraso na conclusão.
• Y • ' '• • "-.'.'•

Deve o Fiscal do contrato apresentar planilha com a fase atual da

execução dos serviços contratados, precisando qual o percentual já executado, o

que falta executar e qual a estimativa para conclusão completa do objeto do

contrato, para posterior abertura de procedimento específico para aplicação

das sanções contratuais.

Importante consignar que a SAE já possuí as Licenças Prévia e de

Instalação da CTO, sendo necessária a conclusão das obras referentes ao contrato

ora em tela, para que se dê início, efetivamente, ao transbordo dos resíduos sólidos

do município, que é de extrema urgência, para então solicitar e obter a Licença de

Operação junto à CETESB, para que a agência possa fiscalizar as atividades do

transbordo e verificar se esta se encontra dentro dos padrões legais e técnicos a
i

possibilitar a emissão da última licença ambiental.

Ante o exposto, respondendo aos questionamentos formulados, esta

Procuradoria opina pelo DEFERIMENTO do pedido, a fim de se aditar o prazo para

execução do serviço em 90 (noventa) dias, requisitando, todavia, sejam

colacionadas aos autos as informações sobre a fase atual da execução dos

serviços que foram contratados, precisando qual o percentual já executado, o

que falta executar e qual a estimativa para conclusão completa do objeto do

contrato. \
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Também, necessário que o Fiscal do contrato proceda a averiguação

da sondagem encaminhada, analisando se foi feita corretamente, no local da

obra, em quantidades e distâncias que determinam a boa técnica de

engenharia, bem como orientar a contratada para que corrija as pranchas, para

que sejam retiradas a informação de n° 11- " A contratação de mão de obra,

compra de materiais, bem como recolhimento dos encargos sociais e

trabalhistas, é EXCLUSIVO DO PROPRIETÁRIO", e eliminação de estacas a

pedido da SAE, por não refletirem a realidade.

Deve a empresa, ainda, juntar a ART complementar do prazo, bem como

realizar a prorrogação da garantia, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Salvo melhor juízo, é o parecer.

Ourinhos, 03 de julho de 2019.

- ' • . i • ( ' • : ;

. • ', • . • ' ••;..-.' . . . . . . . .

. . . , . . < >. j •'.
Aline Simões Baldini Karine Silva de Luca

ÍAB/SP N° 374417 OAB/SP n° 375.307
Procuradora da SAE Procuradora da SAE

.

.

:
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Assunto: ENC: Projeto Estrutural PDF

De Compras SAE Ourinhos <comprasCaisaeourinhos.sp.gov.br>

Para: <licitacoes@saeou rinhos.sp.gov. br >

Data 05/07/2019 10:31

Estrutura-CTO-SAE-Aquarius-folha-06alt01.pdf (~1.8 MB)
Estrutura-CTO-SAE-Aquarius-folha-07alt01.pdf (~768 KB)
Estrutura-CTO-SAE-Aquarius-folha-08alt01.pdf (~2.6 MB)
Estrutura-CTO-SAE-Aquarius-folha-09alt01.pdf (~1.1 MB)
Estrutura-CTO-SAE-Aquarius-folha-10alt01.pdf (~740 KB)
ART execupÒo Sae Cto0001.pdf (-865 KB)
ART projeto Sae Cto0001.pdf (-901 KB)
Estrutura-CTO-SAE-Aquarius-folha-01alt01.pdf (~532 KB)
Estrutura-CTO-SAE-Aquartus-folha-02alt01.pdf («1.7 MB)
Estrutura-CTO-SAE-Aquarius-folha-03alt01.pdf (~773 KB)
Estrutura-CTO-SAE-Aquarius-folha-04alt01.pdf (~914 KB)
Estrutura-CTO-SAE-Aquarius-folha-05alt01.pdf (~590 KB)

De: projetos(õ)saeourinhos.sp.gov.br [mailto:projetos@saeourinhos.sp.gov.br]

Enviada em: sexta-feira, 5 de julho de 2019 09:58

Para: compras

Assunto: Projeto Estrutural PDF

Bom dia

estou encaminhando a l Etapa do Projeto Estrutural, composto de 10 pranchas(folhas)

numeradas e l a 10. Segue anexo também as ARTs dos Projetos assinadas pelo Engenheiro

Coral.

Att Reginaldo

https://webmail-seguro.com.br/saeourinhos.sp.gov.br/?_task=mail&_safe-l&_uid=86... 05/07/2019
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CARTA FIANÇA

N» 00000010951-MMBí2019

(Vinte «Irei Mil, cem Reais e Setenta e T«H Omavc&t

ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
CHfJ: -*9.131.287/0001-88

VIGÊNCIA: de 23 de Janeiro de 2019 até 23 de Janeiro de 2020

Contratação QR empresa especializada para construção do Ceniro de Transferencia de Qu.-inhas - CTO. com
lomncimento de todo matenal, equipamentos e máo dfi cbra. Conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO N" 01/2019.

Ne»* MAXXIMUS MERCHAtJT fifAfiK; Companhia Fnluciána, Legalmente constituída na Forma da l.si. «senfa na
CNPJ.Ts 703 82QÀXXt1'91 VOfft Wt*9fíi Sio Paula, À fíua Bandeirantes. 11-64- OnífO- Bauru/SP-CEP. 170l$-Qi2. pai
SRUS fffpressnlanícs legais ejectara que responsatoliia • s« como FfAOOft/í, nos femios dos artigos 818 a 833 cia l.ef

Ler *3 JQS^OfS artrgos «3. 300 301 e decnais rtofmac ap/fcáwBis em vigor o am consonância com ou
cansfíinltss nw Contrato Social fSesla Companhia, c com lastra osintuoníal Ugutdo devidamente

. canfom» a/os cotisUlufiveís aiquivados B registradas perantt* a JUCfSP - Junta Comerei»! do Esfado de
Sáo Pauto soijsr^aS 225 456 S-19 cia empresa CONSTRUTORA ^QU/lRfUS i. TOA EPP-nsRua Grâciant; Saoan*«o,
369- Jefdim Troiw;»í • Oowhos/SP - CWPJ OÔ5IB.3SWWOf*2a aíé o Jjmrfe d« R$23 Í00.73 (Vinfa B Troa Mil, cem

e Sefedfíí s Três Cenl-ivos) A p™seii/w fiança B coicitdicía de forma pfofx;rafma/ ao suti praío e va!id»de,
a ftnafidado « «íyelo do COWrRXlTO /IDMfNfSrRATíVO N° Of/?0í9 feando certo «ue V S's davaráo dwnfra
de 03ff/iéi) df»s «pós u vencí/rseriío íí« qualquer abriyaçãa não cutnp/ttfa e até u prazu de vigénrJ*. aoms

ftx«cío, BAfjíir (í« íWDORA por meio d» com^niraçaí) escnís ceso a aftançoda não cumpre suas obngacôes, a
píesfa^áo ?ue íhe ca/toa «fBttvsf no àmbifo e pot er»/fo d« pfeseníe tisinça, de modo qt/e s« assim nSa ocorrer, ficafà a
F-IAÕQRA desunfjí-ada da afontfffçáo assurtud» pó' funyãa desf^ documenío £SE« fiança não assegura riscos originário*
de outras modaí/í/sdes o ti de fiscos específicos tais como niuífas, obrigações trabalhistas de seffufid«dis saciai.
inclusive decoiret\íe de scideníes da trabalho, custas, honorários advacaífc/os e ifirf«níz«çâe* sue tsnvoivafTi
emp'eBacios da empresa e/ionçada ou terceiro. A fiadora, sendo rroíificadâ P*fâ tío«rar 3 ít#nça, cumprirá com a
obfigaçáf) *ssw»>ítía deiiífu de 4B (Quarenta e Oifoí nofas sesfurníes ã exo/ssão dos fiem da AFIANÇADA Esse fiança
riáo garante expectativa ou ocorrência anterior a data de

São Paulo. 23 de Janewo de 2019-

- • j 'i'i'.ii.i«i»iiiiy
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Tel: 055 14 3208-7775

K
H ! .-..maK.xnnusJi.ii.t- £20! h

São Paulo, íid* janeiro de 2019.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
CNPJ: 49.t31.2a7/00Gi.88

REFERENTE:

CARTA FIANÇA N1* 00900010951 -MMB/201 9

Creiados senhores,

Para voswi infomiaçáo e contcrêticta de jmientiddade, por fawor. «ct-ssar nosso "SITE" coma

Digitar o PIN; 1992611200000010951

Após estes procedimentos, os senhores encontrarão em nossa tela a autenltcidade do
documento acima.

Fm caso d<* dúvida, qticiram entrar em conluio através de noi&a c-mait ou telefone:

E-m«!l: VS^St^SSà

Com*to: (0141 1208-7775



Resolução n° 1.025/2009 - Anexo l - Modelo A
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço

28027230190556672

1, Responsável Técnico

ALEXANDRE BREVE CORAL
Titulo Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: CONSTRUTORA AQUARIUS EIRELI

RNP: 1701926954

Registro. 0700239916-SP

Registro: 1051289-SP

1. Dados do Contrato

Contratante Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos

Endereço: Avenida DOUTOR ALTiNO ARANTES
Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Ourinhos UF: SP

Contrato: 012019 Celebrado em. 21/01Í2019 Vinculada à Ari n':

Valor RS 462.014,55 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica d» Direito Público

Ação Institucional.

CPF/CNPJ.49.131.287/0001 -88

N': 369

CEP: 19900-031

. 3. Dados da Obra Serviço
Endereço: Estrada Do Pinho - OUR 365 - Sítio Santa Cruz

Complemento:

Cidade Ourinhos

Data de Inicio: 04Í02/2019

Previsão de Término: 04/07/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade Outro

N*:
Bairro: Bairro do Pinho

UF SÃO PAULO CEP:

Código:

CPF/CNPJ:

. 4. Atividade Técnica .

Quantidade Unidade

Execução
1 Execução

Execução

Muro de Arrimo

Cobertura Metálica

310,50000 metro cúbico

1048,30000 metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desla ART

5. Observações

Esta ART refere-se a construção do Centro de Transferencia de Ourinhos - CTO. de propriedade do Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto de Ounnhos (SAE). onde
contempla: -mulo de contenção; • cobertura motallca com A=10*8,30 m2:

G. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n"
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às ativídades profissionais acima relacionadas.
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• - 7. Entidade de Classe

39 - OURtNHOS - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS
E AGRÓNOMOS DA REGIÃO DE OURINHOS

• 8. Assinaturas

ALEXANDRE BREVE CORAL - CPF: 748.840.1B9-5

Superintendência À Agua e Esgoto de Ourinhos -Cf
49.131.387Í0001-88

~^J. 1—4

CPF/CNPJ:

Resolução n° 1.025/2009 - Anexo l - Modelo A
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9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados
constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Numere

• A autenticidade deste documento pode ser verificada no ille
w ww.c reasp.grg.brau w w w .confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional
t do contratante com o objellvo de documentar o vinculo contratual.

.•jt.ii .creasp.ofg.br
Te!: 080017 18 11
E-inail: acessar link Fale Conosco do sile a&ma

ilCREA-SP
£a —-tssasa:-—

Valor ART RS 226.50 Registrada em, 27/06/2019 Valor Pago RS 226,50 Nosso Numero: 28027230190556672 Versão do sistema

Impresso em: 28/06/2019 08:12:45

00.519.358/0001-25
CONSTRUTORA AQUARIUSLTDA.-EPP
RUA GRACIANO RACAMELLO, 369

JO. TROPICAL - CEP 19906-470

OURINHOS - S.P.
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço

28027230190802165

1. Responsável Técnico

ALEXANDRE BREVE CORAL
Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: CORAL BUILDING ENGENHARIA CIVIL LTDA

RNP: 1701926954

Registro. 0700239916-SP

Registro- 1051211-SP

• 2. Dados do Contrato

Contratante. Construtora Aquarius Eireli

Endereço. Rua GRACIANO RACCANELLO
Complemento:

Cidade: Ourlnhos

Contrato:

Valor: R$ 1,00

Ação Institucional:

CPF/CNPJ 00.519.358/0001-25

N': 369
Bairro JARDIM TROPICAL

UF: SP CEP: 19906-470

Celebrado em: 28/05/2019 Vinculada à Art n°:

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados da Obra Serviço
Endereço Estrada Do Pinho-OUR 365

Complementa: Sitio Santa Cruz

Cidade: Ourinhos

Data de Inicio; 06/04/2019

Previsão de Término: 08/07/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Ambiental

Proprieláfto: Superintendência de Agua e Esgoto da Ourinhos

Bairro: Do Pinho

UF: SÃO PAULO

H".

CEP,

Código:

CPF/CNPJ: 49.131.287/0001-88

. 4. Alividade Técnica .

Execução
1 Projeto

Projeto

Muro de Arrimo

Cobertura Metálica

Quantidade

310,50000

1048,30000

Unidade

metro cúbico

metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observações

Esta art refere-se apenas ao» projalo»: -estrutura em concreto armado de um arrimo; -Eílruíura metálica d* cobertura com A=104B.30 mS. ESTA NÃO SÉ RESPONSABILIZA -
direçãoífiscalliação/eiscuçâo • administração da obra; - compra de materiais a verificação de sua qualidade, inclusive o cdncrato » «ar utilizado na obra: - contratação de mão il«
obra , bom como recolhimento de encargo* sociais e trabalhistas, - fornecimento d p EP] para os funcionários; - fabricação, montagem da estrutura metálica;

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n°
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.
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7. Entidade tta Classe

39 - OURINHOS -ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUtTETOS
E AGRÓNOMOS DA REGlAo DE OURIMHOS

8. Assinaturas
„

serein verdadeiras as ínfdrmaçôes acima / \- 9. Informações

- A presente ARI encontra-se devidamente quitada conforme dados
constantes rio rodapé-vereío do sistema, c«rtfficada polo Nosso Número.

- A autenticidada deste documento podo ser verificada no «ite
www.cregsp.org.br ou www.confea.org.br

• A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional
o do contratante com o objetivo ti« documentar o vinculo contratual.

www.creasp .org.br
Tel: 0800 17 18 11
E-mail: acossai Imk Fale Conosco do stte acima

Valor ART RS 85,96 J iegist̂ daTem; 27/06J2019 Vatof Pago RS 85,96

Impresso em: 28/06/3019 08:05:50 /

Nosso Numero: 28027230190802165 Versão do sistema

CONS1K11TORÂAQUÂRÍUSLTDA.ÍPP
ROA GRACÍAWO «ACANELLO, 369

JD. TROPICAL - CEP 19900-470

OUftJNHOS - B.P.



MEMORANDO N° 72/2019/GAB/SAE

DESPACHO/DECISÃO

"Tendo em vista as manifestações e parecer da Procuradoria que ora acolho como
fundamento da decisão e esta integra, proferida nos autos da Licitação Pública na
modalidade Tomada de Preços n° 01/2018 - Processo n° 599/2018, visto que, o prazo
para finalização das obras dar-se-ia em 04/07/2019, DEFIRO o pedido de aditamento
de contrato a ser firmado com a empresa Construtora Aquarius Ltda. e DETERMINO
a prorrogação do contrato por mais 90 (noventa) dias compreendendo o período de
05 de julho de 2019 a 02 de outubro de 2019, Encaminhe-se o presente à Chefia de
Compras para a adocão das medidas cabíveis e prosseguimento do processo.

Ourinhos, 03 de julho de 2019.

maneio bimoni HIÍC
XSÍperintendente\A 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-



1° TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 01/2019

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 CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA., doravante denominada CONTRATADA, à vista do
disposto no artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações e contrato firmado com fundamento no
Processo n° 599/2018 - Tomada de Preços n° 01/2018, objetivando a contratação de empresa
especializada para construção do Centro de Transferência de Ourinhos - CTO, com fornecimento de
todo material, equipamentos e mão de obra, em conformidade com o memorial descritivo, planilha
orçamentaria, cronograma físico-financeiro e projetos em anexo, vêm ADITA-LO, para ficar consignado
0 que segue:

1 - Fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias o prazo de vigência contratual, compreendendo o período
de 05 de julho de 2019 a 02 de outubro de 2019.

II - Prevalecem inalteradas as demais cláusulas contratuais.

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

Ourinhos, 04 de julho de 2019.

SUPERINTENDE : ESGOTO DE OURINHOS
i Pifes

TESTEMUNHAS:

CONSTRUTORAiAQUARIUS OUBMNHOS LT
ávio\Zaparoll

Sócto A
CONTRATADA

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



TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE.
CONTRATADA: Construtora Aquarius Ltda.
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 1° Termo de Aditamento ao Contrato 01/2019.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção do Centro de Transbordo de Ourinhos - CTO.
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 eletrónica aos interessados.

Ourinhos, 04 de julho de 2019.

SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Marcelo Simoni Pires
Superintendente

e-mail institucional: superintendencia@saeourinhos.sp.qov.br
e-mail pessoal: superintendencia@saeouriryribs.sp.qov^br

Assinatura

mintetrador
RATADA
taa q UB ri u s (55 h

CONSTRUTORA AQUJA
Flá

Sócio
CO

e-mail instituciõTTaU
e-mail pessoal:

Assinatura

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Av. Altmo Arantes, 369, Centro- Fone (14) 3322-1866 / Fax (14) 3322-1645 - CEP 19900-031 - Ourinhos - SP - CNPJ 49.131 287/0001-8Í
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Diário Oficial Eletrônico do Município de Ourinhos

Sexta-feira, l2 de julho de 2019

de Gerente de Lancadoria e Arrecadação, FG-3, fazendo

jus aos vencimentos da substituída, pelo motivo acima,

enquanto perdurar o impedimento da titular da função.

Portaria n° 180/2019. CONCEDE a MÁRCIO

ALEXANDRE TAVARES RODRIGUES, LICENÇA PRÉ-

MIO de 43 (quarenta e três) dias em descanso, de

10/07/2019 a 21/08/2019, referente à 2007/2012, Pro-

cesso Administrativo n° 7329/2016.

Portaria n° 181/2019. CONSIDERANDO que RODRIGO
CÉSAR GOMES, titular do cargo efetivo de Motorista,

exercendo em comissão o cargo de Diretor de Controle

Interno, CC-2, se encontrará afastado por motivo de fé-

rias, no período de 15/07/2019 a 03/08/2019, DESIGNA,
RILDO SANTOS MACHADO, titular do cargo efetivo de

Encarregado de Equipe e ocupante da Função Gratifi-

cada de Gerente de Controle Interno, FG-4, para, como

substituto, exercer em comissão o cargo de Diretor de

Controle Interno, fazendo jus aos vencimentos do subs-

tituído, pelo motivo acima, enquanto perdurar o impedi-

mento do titular da função

Ourinhos, 12 de julho de 2019.

MARCELO SIMONI PIRES
Superintendente

Publicada e registrada no Departamento de Ad-

ministração da SAE, na data supra.

SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA E ESGOTO

EXTRATO DE TERMO DE
ADITAMENTO DE CONTRATO

Contrato Administrativo n° 01/2019.

Processo n° 599/2018.
Tomada de Preços 01/2018.

Objeto: Contratação de empresa especializada para

construção do Centro de Transferência de Ourinhos -

CTO.

Contratante: Superintendência de Água e Esgoto de

Ourinhos.
Contratada: Construtora Aquarius Ltda.

I - Fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias o prazo
de vigência contratual, compreendendo o período de 05
de julho de 2019 a 02 de outubro de 2019.

II - Prevalecem inalteradas as demais cláusulas con-
tratuais.

Data de assinatura: 04 de julho de 2019.

Ourinhos, 10 de maio de 2019.

Marcelo Simoni Pires - Superintendente.

EXTRATO DE LICITAÇÃO

(Cumprimento ao artigo 15, § 2° da Lei n° 8.666/93)

Processo n° 682/2018.
Pregão Presencial n° 52/2018.
Objeto: Registro de preços para aquisição de embala-
gens e descartáveis.

Ata de Registro de Preços n° 13/2019.
Empresa Detentora: Píovani & Marinho Ltda - ME, nos

itens 02 (R$ 69,50), 04 (R$ 180,15), 05 (R$ 45,80), 06

(R$ 63,50), 07 (R$ 31,00), 08 (R$ 28,90), 09 (RS 29,00),

10 (R$ 41,97), 11 (RS 51,03), 12 (RS 16,97), 15 (R$

0,90), 16 (R$ 54,59), 17 (R$ 48,00), 18 (R$ 2,80), 19 (RS

17,02), 22 (R$ 120,78), 23 (RS 78,50) e 24 (R$ 7,47).

Ata de Registro de Preços n° 14/2019.
Empresa Detentora: W. Sanches & Cia Ltda EPP, nos

itens 01 (RS 48,90) e 20 (R$ 16,80).

Ata de Registro de Preços n° 15/2019.
Empresa Detentora: Rosinéia de Cássia R. Valente -

ME, nos itens 03 (RS 18,10), 13 (R$ 4,35), 14 (RS 4,00)

e 21 (RS 9,45).

Ourinhos, 12 de julho de 2019.

Marcelo Simoni Pires - Superintendente.

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo n° 220/2019.
Pregão Presencial n° 26/2019.
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais

PVC para Hidrometria e Rede de Água.
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