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Araraquara, 29 de agosto de 2018

A
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO
Avenida Dr. Altino Arantes, 369 - centro
Ourinhos/SP.

At.: Arnaldo César Capelosa

Ret.: FORNECIMENTO DE TUBOS EDUTORES COM ROSCA MACHO E ROSCA FÊMEA
EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", NORMA DCDMA TIPO "FLUSH JOINT".

Prezados Senhores,

Atendendo vossa solicitação, temos a satisfação de encaminhar nossa

Proposta Técnica e Comercial para o fornecimento em referência.

A Uniper orgulha-se de ser referência nacional devido à qualidade de suas

obras, resultado da especialização de seus serviços, sendo uma das poucas empresas

nacionais de perfuração a obter a certificação da ABAS - Associação Brasileira de Águas

Subterrâneas.

Sempre a disposição para esclarecimentos, despedimo-nos.

Atenciosamente

-- -
UNIPER HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI.

Geólogo André Vagner Aragoni - Diretor
CREA - SP nO 060 148 327-7

Av. João Baptista Mendes Ferraz, n.o1981 - Bairro Portal das Laranjeiras - Tel.lFax: (16) 3331 6006 - ddg: 0800 555 882 - CEP 14.803-685 -ARARAQUARA - SP
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Araraquara, 29 de abril de 2018 pc 11.092/1 B

A
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO
Avenida Dr. Altino Arantes, 369
Ourinhos/SP.

Ref.: FORNECIMENTO DE TUBOS EDUTORESCOM ROSCA MACHO E ROSCA FÊMEA
EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", NORMA DCDMA tipo "flush joint".

PO c

Atendendo a solicitação do SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DEOURINHOS,
a UNIPER HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI, CNPJ N.o 00.900.849/0001-11,
apresenta a seguir a sua Proposta Técnica e Comercial para os serviços em referência.

ITEM 1:
04 barras de tubo edutor em aço carbono DN 4"(100 mm), diâmetro externo 114,30
mm, Schedule 40, NBR 5590, comprimento de 6 metros cada, com 2 terminais de 20
cm Schedule 120 encaixados e soldados nas extremidades, com roscas AWWA perfil
trapezoidal padrão Flush Jointed Casing, sendo uma rosca caixa (fêmea) e uma rosca
pino (macho), junta (vedação) com anel oring para pressão mínima de 500 psi. Os
tubos deverão ter três apos, de 1 %" e 3/8" x 8 cm, soldados a 40 cm do espelho das
roscas.

ITEM 2:
01 adaptador I redução em aço carbono, sem canto retos, com rosca específica para
acoplamento do tubo edutor de 4" ao tubo edutor de 6", sendo: rosca caixa (fêmea)
em 6" e rosca pino (macho) em 4".

ITEM 3:
01 adaptador I ampliação em aço carbono, sem canto retos, com rosca específica
para acoplamento do tubo edutor de 4" à saída da motobomba submersível modelo
BHS 813-12-150 HP - 380v, sendo portanto: rosca caixa (fêmea) para conexão ao tubo
de 4" (padrão citado no item 01), com rosca macho para conexão NPT na bomba.
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Os serviços serão executados sob a responsabilidade técnica do Engenheiro
Mecânico Marcelo Barrico, registrado no CREA - SP com n.? 5060477889, que recolherá a
respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica).

Serão realizados serviços de usinagem em ponteiras de tubo de aço
galvanizado SCH 120 de 4", de terminais com roscas macho e fêmea, norma DCDMA,
seção trapezoidal, tipo "flush joint", com posterior montagem do conjunto em tubulação em
aço galvanizado sch40 de 4", devidamente acopladas através de solda especial.

Conforme pode ser observado nas fotos apresentadas a seguir:

~---

Prazo de entrega: 30 dias estimado, e retirada na Uniper

Validade: 30 (trinta) dias

Os valores para execução dos serviços descritos no item 02 totaliza: Para o

subitem 2.1 é de R$ 7.900,00. Para o subitem 2.2 é de R$ 1.450,00. Para o subitem 2.3 é

de R$1.050,00. O total para os serviços descritos será: R$10.400,OO (Dez mil e
quatrocentos reais)
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A 30 dias da entrega do material.

Os materiais empregados também serão garantidos pelo prazo de 1 ano.

Nossa empresa atende toda a legislação atual relacionada à Saúde, Meio

Ambiente e Segurança do Trabalho.

Esperando haver fornecido os elementos necessários para vossa tomada de

decisão, colocamo-nos à vossa inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que

eventualmente venham a ser necessários.

UNIPER HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI.
Geólogo André Vagner Aragoni - Diretor

CREA - SP n? 060 148.327-7
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VS-COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ESANEAMENTO LTDA - ME

FONE (16) 3446-6789

E-MAIL varetasertaozinho@yahoo.com

SAE - OURINHOS
ATT ARNALDOCESAR

E-MAIL proj.agua@saeourinhos.sp.gov.br
FONE (14) 3322-1866 j (14) 99840-9184

OURINHOS - SP 08:59:32

SERTÃOZINHO quinta-feira. 30 de agosto de 2018

ITEM QUANT. UNID. DESCRiÇÃO DE MATERIAL V.UNIT. V.TOTAL

04 barras de tubo edutor em aço carbono DN 4"(100 rnrn), diâmetro externo 114,30 mrn,
Schedule 40, N8R 5590, comprimento de 6 metros cada, com 2 terminais de 20 em Schedule 120

1.1 4 BR
encaixados e soldados nas extremidades. com roscas AWWA perfil trapezoidal padrão Flush R$ 3.300,00 R$ 13.200,00
jointed Casing, sendo uma rosca caixa (fêmea) e lima rosca pino (macho), junta (vedação) com
anel oring para pressão mínima de 500 psi. Os tubos deverão ter três apoios, de 1 1j4" x 3j8" x 8
em, soldados a 40 em do espelho das roscas

01 adaptador /redução em aço carbono, sem cantos retos, com rosca específica para acoplamento
1.2 1 pç do tubo edutor de 4" ao tubo edutor de 6" (padrão acima citado com amostra de 6" - medir "in R$ 2.475,00 R$ 2.475,00

loco"), sendo: rosca caixa (fêmea) em 6" e rosca pino (macho) em 4".

01 adaptadorjampliação em aço carbono, sem cantos retos, com rosca específica para
acoplarnento do tubo edutor de 4" à saída da motobomba submersível modelo BHS 813-12-150

1.3 1 pç HP - 380 V, sendo portanto: rosca caixa (fêmea) para conexão ao tubo de 4" (padrão citado no R$1.725,00 R$ 1.725,00

item 01), com rosca macho para conexão NPT na bomba (consultar padrão EBARA para o modelo
de bomba em ouestão).

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

TOTAL R$17.400 00

I

Termo de Referência para aquisição de material hidráulico destinado ao rebaixamento de bomba do tipo submersa em trecho de 8" do Poço Tubular Profundo "ViIle".

I
PAGAMENTO Fi\TURAMENTO MINIMO
30 DIAS R$1.000,00
PRAZO DE ENTREGA FRETE
ATÉ 30 DIAS UTEIS ClF OURINHOSjSP JULIO CESAR PREGO
VALIDADEDA PROPOSTA IMPOSTOS CONFORME LEGISLAÇÃOVIGENTE E-MAIL vendas2jebraga@yahoo.com.br
30 DIAS GARANTIA12 MÊSES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO CEL 16988105154

OPTO DE VENDAS

ENDEREÇO DE CORRESPONDENCIA: RUA ANITA GARIBALDI1683 CAMPOS ELlSEOS
CEP 14085-480 - RIBEIRÃO PRETO - SP

CNPJ 27.572.655jOOOl-90 - INSCR.ESTADUAL 664.203.219-112
RUA LAURINDO SCARANELLO 416 JD. JAMAICA

CEP 14 164 145 - SERTÃ021NHO - SP
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J.E.MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI- EPP SAE - OURINHOS

I
CNPJ 63.017.784/0001-80 - fNSCR.ESTAOUAL 582.543.355-118 FONE 14 3322 1866/1499840-9184
RUA ANITA GAR/BALDI 1683 - CAMPOS ELlSEOS E-MAIL-proj_agl/{/@saeollril/hos.sp.gov.hr
FONE /63979-6700 - 3446-6789 ATT ARNALDO CESAR CAPELOSA

E-MA tt. ,'elldlls2Jehrag{/@yllltoo.colI/.hr ORLA NO/A - SP

CEP 14.085-480 R/BE/Rio PRETO - SP

RIBEIRÃO PRE 30/08/18 !

/TEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO DE MATERIAL V.UNIT. V.TOTAL

04 barras de tubo edutoreni aço carbono DN 4"(100111111).diâmetro externo 114,30111111,Schedule 40, NBR 5590,

1.1 4 Uni comprimento de 6 metros cada, COIII2 terminais de 20 em Schedule 120 encaixados e soldados nas extremidades. COI/I 3.465.00 13.860,()()
roscas AWWA perfil trapezoidal padrão Flush Jointed Casing. sendo 1111111 rosca caixa (fêmea} e 1II110rosca pino
(machot.junta (vedaçào) COIIIanel orillg para pressão mínima de 500 psi. Os tubos deverão ler trés apoios, de I 1/4"
x 3/8" x 8 em, soldados a 40 C/IIdo espelho das roscas
OI adcptador/reduçào em aço carbono. sem cantos retos, COIIIrosca especifica para acoplamento do tubo edutor de

1,2 I Uni 4" ao I/lho edutor de 6" (padrão acima citado COI/1amostra de 6" - medir ";11 loco"), sendo: rosca caixa ((élllea) em 6" 2.549,00 2.549,()O
e rosca pino (macho) em 4 ".

OJ adaptador/ampliaçào em aço carbono, sem cantos retos, com rosca especifica para acoplamento do tubo edutor de
1.3 I Uni 4" li saída da motobomba snbmersivel modelo 811S 813-12-150 f IP - 38() V. sendo portanto: rosca caixa (fémea) para 1.768,00 1.768,00

conexão ao tubo de 4" (padrão citado 110item (1), com rosca macho para conexão NPT lia bomba (consultar padrão
EBARA para o modelo de bomba em questão}.

1.4
1.5
1.6
1,7
1.8
1,9
1.10

TOTAL /8./77,00

PAGAMENTO: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DA NF FRETE: CIF OURINHOS/SP
'BANCO DO BRASIL S/A AG. 2890-8 CIC 25.253-0
PRAZO DE ENTREGA: 35 DIAS UTEIS IMPOSTOS CONFORME LEG/SLAÇiO V/GENTE
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS GARANTIA: /2 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇA-O
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Araraquara, 15 de agosto de 2018
Superintendência de água e Esgoto de Ourinhos
Atenção: Sr. Arnaldo Capelosa 14-991343989; 14-33262464.

PROPOSTA VODAOIL TUBOS EDUTORES POÇO 11 ILLE DE FRANCE

Atendendo sua solicitação, apresentamos nossa proposta para realizar os seguintes
serviços:

1.04 barras de tubo edutor em aço carbono DN 4"(100 mm), diâmetro externo 114,30
mm, Schedule 40, NBR 5590, comprimento de 6 metros cada, com 2 terminais de 20
cm Schedule 120 encaixados e soldados nas extremidades, com roscas AWWA perfil
trapezoidal padrão Flush Jointed Casing, sendo uma rosca caixa (fêmea) e uma rosca
pino (macho), junta (vedação) com anel o'ring para pressão mínima de 500 psi. Os
tubos terão três apoios, de 1 1/4" x 3/8" x 8 cm, soldados a 40 cm do espelho das
roscas caixa. Preço: 4 x R$ 1.820,00 = R$ 7.280,00;

2. 01 adaptador/redução em aço carbono, sem cantos retos, com rosca específica
para acoplamento do tubo edutor de 4" ao tubo edutor de 6" (padrão acima citado com
amostra de 6" - medir "in loco"), sendo: rosca caixa (fêmea) em 6" e rosca pino
(macho) em 4". 1 x R$ 650,00 = R$ 650,00;

3. 01 adaptador/ampliação em aço carbono, sem cantos retos, com rosca específica
para acoplamento do tubo edutor de 4" à saída da motobomba submersível modelo
BHS 813-12-150 HP - 380 V, sendo portanto: rosca caixa (fêmea) para conexão ao
tubo de 4" (padrão citado no item 01), com rosca macho para conexão NPT na bomba
(consultar padrão EBARA para o modelo de bomba em questão). 1 x R$ 650,00 = R$
650,00.

Preço Total: R$ 8.580,00 (oito mil, quinhentos e oitenta reais). Pagamento, 30 dias da
conclusão dos serviços.

Cordialmente,

Herbert Rezende
Eng. de Minas/Petróleo CREA-SP 0200046576

Rua Padre Duarte, 151, Sala 113 - Centro Empresarial América 14800-360
Araraquara-SP tel 16-33329056 tel 16-33329077 - vodaoil@vodaoil.com.br

mailto:vodaoil@vodaoil.com.br
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE
19a ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA

DH - PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA. /
CNPJ/MF 62.541.636/0001-06 'OCOLO

NIRE 35.209.152.493

Pelo presente instrumento,

/
1. PAINEIRA - EMPREENDlMENTOS;PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTtHi%MERCIO
sociedade limitada com sede no município de Santana de Pamaíba, Estado de ~~o
Paulo, na AI. dos Lírios, nO298; Alphaville Residencial 5, CEP 06539-230, inscritá',ri817 "*
CNPJ/MF sob o nO01.467.407/0001-96, com seus atos constitutivos arquivados na
Junta C.omercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.214.001.295,~p;!O
sessão de 02 de fevereiro de 1996, conforme constante de sua 5a (quinta) e úl~ lLO
Alteração do Contrato Social arquivada na nesta mesma repartição sob o n
138.399/11-6 em sessão de 05 de maio de 2011, l, neste ato representada por seu
administrador, Sr. Valter Galdiano Gonçales, brasileiro, casado sob o regime de
comunhão universal de bens, geólogo, portador da Cédula de Identidade RG n?
3.816.112 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nO444.621.238-91, residente e domiciliado
no município de Santana de Pamaíba, Estado de São Paulo, na AI. dos Lírios, n° 298,
Alphaville Residencial 5, CEP 06539-230 ("Paineira"); e

2. PALMEIRAS DE CARAVELAS EMPREENDIMENTOS, PAR-ne;;AÇÕES E
COMÉRCIO LTDA., sociedade limitada com sede no município de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua Alvarenga Peixoto; fiO269, Sala i, Vila Anastácio, CEP 05095-

J

dlO-;-inseFita-no CNPJIMF sob o nO01.542.610/0001-80, com seus atos constitutivos
arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.214.135.267, em sessão de 12 de novembro
de 1996, e com sua 6a (sexta) e última Alteração do Contrato Social arquivada na
nesta mesma repartição sob o n° 131.750/08-2 em sessão de 29 de abril de 2008,
neste ato representada por seu administrador, Sr. Carlos Eduardo Quaglia Giampá,

'<

brasileiro, casado, geólogo, portador da Cédula de Identidade RG n° 4.531.688
(SSP/SP), inscrito no CPF sob o n? 028.909.502-63, residente e domiciliado no
município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Vitor Costa, nO822, bloco i,
apto. 81, Jardim da Saúde, CEP 04150-060 ("Palmeiras de Caravelas" ;

(
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SOCIOS representando a totalidade do capital social da DH - PERFURAÇÃO DE /'
POÇOS LTDA., sociedade limitada com sede 1')0 município de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua Alvarenga Peixoto, n° 269(Vila Anastácio, CEP 05095-010, inscrita
no CNPJ/MF sob o nO62.541.636/0001,.:q$,' com os atos constitutivos arquivados na
JUCESP sob o NIRE 35209152493, erh sessão de 08 de março de 1990, com a última
consolidação do contrato social ~rquivada nessa mesma repartição sob o nO
387.440/12-4, em sessão de 20 de setembro de 2012 ("Sociedade"), resolvem alterar
o contrato social da Sociedade, conforme os termos a seguir.

••• •· • •• • ·• • •• • • •

1. AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE;/'

1.1. As sóclas decidem aumentar o capital social da Sociedade dos atuais
R$ 3.090.000,00 (três milhões de reais)l.pa~ R$ 3.027.118,33. (Três milhões, vinte e
sete mil e cento e dezoito reais, trinta e três centavos); sendo esse aumento, portanto,
no valor de R$ 27.118,33 (Vinte e sete mil, cento e dezoito reais e trinta e três
centavos); mediante a criação de 27.118.33 (vinte e sete mil. cento e dezoito, e trinta e /
três décimos) novas quotas representativas do capital social da Sociedade, com valor
nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma.

1.2. A subscrição e integralização das novas quotas será realizada da seguinte
forma:

(a) a sócia PAINEIRA - EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E
COMÉRCIO LTDA., neste ato, subscreve 15.457,45 (quinze mil quatrocentos e-cinquenta e sete, e quarenta cinco décimos) novas quotas. no valor total de R$
15,457,45 (quinze mil quatrocentos e cinquenta e sete reais, e quarenta cinco
centavos), e as integraliza, em moeda corrente nacional, por meio da
capitalização de reserva de lucros e de lucros acumulados da Sociedade; e

(b) a sócia PALMEIRAS DE CARAVELAS EMPREENDIMENTOS,
PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA., neste ato, subscreve 11.660,88 (Onze--mil e seiscentos e sessenta, e oitenta e oito décimos) novas quotas, no valor
total de R$ 11.660,88 (Onze mil e seiscentos e sessenta reais, e oitenta e oito
centavos), e as integraliza, em moeda corrente nacional, por meio da
capitalização de reserva de lucros e de lucros acumulados da S Ied de.
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1.3. Em consequência do acima exposto, a Cláusula Quinta do Contrato Social da
Sociedade passará a ter a seguinte redação:

"O capital social é de R$ 3.027.118,33 (Três milhões, vinte e sete mil e cento e dezoito
reais, e trinta e três Centavos), dividido em 3.027,118,33 (Três milhões, vinte e sete mil
e cento e dezoito, e trinta e três décimos) de quotas no valor de R$ 1,00 (um realj

cada, subscritas pelos sócios, a saber:

Sócio
Paineira - Empreendimentos, Participações e
Comércio Ltda.
Palmeiras de Caravelas Empreendimentos,
Participações e Comércio Uda.

Total

N° de quotas
1.725.457,45

Valor
R$ 1.725.457,45 /'

/
R$ 1.301.660,88/1.301.660,88

3.027.118,33 R$ 3.027.118,33--
Parágrafo 1° Os sócios declaram que o capital social se encontra devidamente

integralizado.

Parágrafo 2° Nos termos do arte 1.052 do Código Civil (Lei 10.406/02), a
responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela íntegralização do capital social."

2. RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE

2.1. As demais cláusulas do Contrato Social da Sociedade que não foram alteradas
no presente instrumento permanecem inalteradas e em vigor; sendo este consolidado
na forma do Anexo I ao presente.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento
em 3 (três) vias de igual teor, perante as 2 (duas) testemunhas abaixo.

São Paulo, 30 de Setembro de 2017.

(assinaturas na página seguinte)
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Página de assinaturas do Instrumento Particular de 19a Alteração do Contrato Social

da DH - Perfuração de Poços Ltda.

PAINEIRA - EMPREENDIMENTOS, PÃRTIC

PALMEIRAS DE CARAVELAS EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E

COMÉRCIO LTDA.

~

O Nome íJf-tl1 cw5 LLo-~.;-O{pS>12. ;:~
RG: 2-5 O~O 2.16-9
CPF: 3v 4 42/9 13f?,. 0'1

Visto do advogado:

Nome: ~/I".I\ q 0.s,. I\lo~..)E:\.Q..A ~N c.o
OAB/SP: 'Z.:\-i. e,q.

(continuação nas páginas seguintes)
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ANEXO I

ao Instrumento Particular de 19a Alteração do Contrato Social da
DH - Perfuração de Poços Ltda.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
DH - PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA.

CLÁUSULA PRlMEIRA

A denominação social será DH - PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA.

cLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade tem como sede social à Rua Alvarenga Peixoto, nO269 - Vila Anastácio -
Município de São Paulo - CEP 05095-010 - SP.

Parágrafo Primeiro: A Filial da sociedade tem como sede à Rua Dr. Aurélio Neves, n?
450 - Fundos - Bairro Centro - Município de Ribeirão Bonito - CEP 13.580-000 - SP.

Parágrafo Segundo: Fica atribuído o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) de capital
social às filiais.

CLÁUSULA TERCEIRA

A empresa terá como objetivo social a exploração do ramo: projetos, estudos e
perfurações de poços tubulares profundos, comumente denominados poços artesianos
e semi-artesianos, abrangendo assim toda a área de hidrologia superficial e
subterrânea; projetos, estudos e perfurações de poços tubulares para monitoramento
e controle ambiental; projetos na área de remediação ambiental; exploração,
operação, manutenção e controle operacional de poços tubulares profundos, estação
de tratamento de agua, efluentes, esgoto e de reuso, e estações elevatórias
associadas ou não, incluindo controle de vazão, automação e telemetria, dosagem e
controle de qualidade de água; fornecimento de água a concessionárias públicas e
privadas; instalação e substituição de hidrômetros, bombas submersas e de
superfícies, painéis de comando, controle de perdas em redes, lavagem de filtros e
demais instalações associadas; projetos, mapeamento, estudos,
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sondagens no setor de mineração; projetos, estudos e sondagens a área geotécnica
consultoria técnica, nas atividades acima especificadas, podendo ainda, participar de
outras sociedades, em qualquer parte do território nacional; publicações de revistas e
jornais informativos, referente à área técnica explorada; exportação, importação e
locação, exceto leasing, de máquinas, sondas perfuratrizes e acessórios, veículos e
equipamentos para perfuração, exportar e importar serviços de assessoria e
consulto ria, tais como projetos, pesquisas e sondagens nas áreas de atuação acima
(hidrologia, geotécnica e mineração), locação de bens imóveis, podendo ainda,
participar de sociedades, consórcios e outras associações, permitidas em lei, abrindo
estabelecimentos e escritórios fora do território nacional desde que esteja de acordo
com a legislação local.

CLÁUSULA QUARTA

o prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA

o capital social é de R$ 3.027.118,33 (três milhões, vinte e sete mil e cento e dezoito

reais, trinta e três centavos), dividido em 3.027,118,33 (Três milhões, vinte e sete mil
cento e dezoito, e trinta e três décimos) de quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada,
subscritas pelos sócios, a saber:

Sócio
Paineira - Empreendimentos, Participações e
Comércio Ltda.
Palmeiras de Caravelas Empreendimentos,
Participações e Comércio Ltda.
Total-

N° de quotas
1.725.457,45

Valor
R$ 1.725.457,45

1.301.660,88 R$ 1.301.660,88

3.027.118,33 R$ 3.027.118,33

Parágrafo 10 Os sócios declaram que o capital social se encontra devidamente
integralízado.
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••• •• • •• ••• • •• • • ••· .Parágrafo 2° Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei 10.406/02), a
responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social.

cLÁUSULA SEXTA

A nenhum dos sócios quotistas poderá vender, ceder, transferir ou alienar a quaisquer
títulos, suas quotas do capital, sem consentimento por escrito dos outros sócios, os
quais terão sempre preferência na aquisição daquelas quotas.

cLÁUSULA SÉTIMA

o sócio que se retira da sociedade deverá comunicar sua intenção aos outros por
escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

cLÁUSULA OITAVA

o falecimento, retirada, exclusão, falência, concordata ou liquidação de qualquer dos
sócios não dissolvera a sociedade, que prosseguirá com os remanescentes a menos
que estes, desde que representem a maioria do capital social, resolvam liquidá-Ia.

Parágrafo 1°: O sócio que se retirar, for excluído, se submeter ou for submetido a
regime de falência, concordata ou liquidação, receberá o valor patrimonial contábil de
suas quotas, apurado em balanço levantado para este fim, com data-base trinta dias
anterior a do evento que resultar o desligamento.

Parágrafo 2°: Para efeito de exclusão, o sócio será considerado falido ou
concordatário por ocasião da sentença de primeiro grau que assim o declarar e, no
caso de liquidação, na data do ato que determinar ou iniciar.

Parágrafo 3°: Em caso de falência de qualquer dos sócios a sociedade prosseguirá
com os sócios remanescentes, a menos que estes, que representem a maioria do
capital social, resolvam convidar um ou mais herdeiros para ingressar na sociedade,
ou mesmos um procurador que será indicado por eles para prosseguimento das
atividades. Os haveres do sócio pré-rnorto serão calculados da maneira prevista no
parágrafo primeiro desta cláusula.

~f
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Parágrafo 4°: O pagamento dos haveres do sócio falecido, que se retirar ou for
excluído, será feito em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem
incidência de juros, atualizados de acordo com a variação do IGPM-FGV (índice Geral
de Preços ao Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas) ou outro índice que
venha a substitui-Io, de comum acordo entre as partes.

cLÁUSULA NONA

Para a administração da sociedade são neste ato nomeados como administradores, os
Srs. VALTER GALDIANO GONÇALES e CARLOS EDUARD6·QUAGLlA GIAMPÁ,
que atuarão nas áreas administrativa, financeira e técnica, e o Sr. ANDRÉ VIEIRA
GONÇALES na área técnica. Todos deverão atuar dispensados de caução, devendo
agir sempre de modo a objetivar o maior incremento dos negócios da sociedade .

.
Parágrafo 1°: Os Administradores terão direito a um pró-labore mensal fixado de
comum acordo entre si, além do reembolso das despesas inclusive de viagens, no
país ou no exterior, por eles realizados no interesse da sociedade.

Parágrafo 2°: Os Administradores não poderão usar o nome da sociedade em
negócios estranhos aos seus fins ou prestá-Io em fianças, avais e outras garantias a
favor ou em benefício próprio ou de terceiros.

Parágrafo 3°: Aos administradores compete atender isoladamente as seguintes
atribuições: assinar isoladamente contrato com órgãos públicos ou privados de
prestação de serviços e/ou fornecimento de equipamentos e materiais, exercer a
administração e direção geral dos negócios da sociedade, representá-ia na sociedade
ativa e passivamente perante os poderes públicos, em juízo ou fora dele, admitir,
demitir e movimentar funcionários, fixando-Ihes salários, gratificações exercer a
guarda e administração dos bens da sociedade, praticar, enfim todos os atos que
assegurem o regular funcionamento da sociedade.

Parágrafo 4°: Aos administradores, somente em conjunto, poderão efetuar operações
de crédito necessárias a consecução do objetivo social, movimentar as contas da
sociedade nos estabelecimentos de crédito em geral, público, mistos e particulares,
aceitar, sacar, descontar, caucionar títulos ou feitos de qualquer nature
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inclusive a emissão de cheques, emitir e endossar títulos de crédito industriais e firmar
contrato.

Parágrafo 5°; Os Administradores poderão nomear, em conjunto, procuradores que
assinarão em conjunto com um deles as atribuições a eles descritas nesta cláusula,
mas nomearão individual procuradores que assinarão individualmente, quanto à
representação nos órgãos públicos da esfera federal, estadual e municipal.

Parágrafo 6°: A compra, venda, alienação, hipoteca, permuta ou dação em
pagamento de imóvel ou outros bens do ativo permanente só poderá ser efetuada com
autorização da totalidade dos quotistas

cLÁUSULA DÉCIMA

Anualmente em 31 de dezembro, ou intervalos menores, será procedido o
levantamento de um balanço geral e após, feitas as devidas deduções e amortizações,
os resultados serão divididos ou suportados pelos sócios na proporção de suas
quotas. Os lucros somente serão distribuídos após decisão a respeito, tomada pelos
sócios representando a maioria do capital social.

cLÁUSULA DÉCIMA PRJMEIRA

Em caso de liquidação ou dissolução da sociedade, será liquidante quem o sócio, ou
sócios representando a maioria do capital social indicar. Nessa hipótese, os haveres
da sociedade serão empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se
houver, será rateado entre os Sócios na proporção do número de quotas que cada um
possuir.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

o presente contrato social poderá ser livremente alterado, a qualquer tempo, por
decisão representando a totalidade do capital social.

9
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cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Para todas as questões oriundas deste Contrato Social, fica desde já eleito o foro da
Comarca de Barueri, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

Os administradores declaram sob as penas de lei, que não estão impedidos de
exercer a administração de sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em
virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art 1.011, § 1°, do Código Civil
(Lei 1~.406/02).

E por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em três vias de
igual teor e forma, assinados na presença de duas testemunhas, cuja primeira via será
devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo.

(assinaturas na página seguinte)

(o restante da página foi intencionalmente deixado em branco)
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Página de assinaturas da Consolidação do Contrato Social da DH - Perfuração de
Poços Ltda.

PALMEIRAS DE CARAVELAS EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E

COMÉRCIO LTDA.

Por: Carlos Edua

o
"

Testemunhas:

/l - (-VI"''''' ~-X' ~ ~ ,Ç~
RG: 250?02-4S-'4
CPF: 304. 4;3ry }::::''6- ocr

v~ ~

Nome: \}\N\Q\V.s. NO~J6(2.A RA;J~
OAB/SP: 2.1--"1- 6\~

(última página do Instrume
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Receita Federal do Brasil

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NUMERO DE INSCRiÇÃO

62.541.636/0001-06
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA

CADASTRA L 09/03/1990

NOME EMPRESARIAL

DH PERFURACAO DE POCOS LTDA

TíTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

********
CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECON6MICA PRINCIPAL

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

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECON6MICAS SECUNDÃRIAS

71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

I CEP

05.095-010
I BAIRRO/DISTRITO

VILA ANASTACIO

I COMPLEMENTOI LOGRA DOURO
R ALVARENGA PEIXOTO

I MUNiCíPIO
SAO PAULO

I ENDEREÇO ELETR6NICO I TELEFONE
(11) 3834-3422

I SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005

ENTE FEDERATIVO RESPONSÃVEL (EFR)

I MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

I
SITUAÇÃO ESPECIAL

. ********
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 11/09/2018 às 12:55:07 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJurídíca/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp 1/1
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP
FICHA CADASTRAL SIMPLlFICADA

Junta Comercial do
Estado de São Paulo

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA. AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E

"TITULARISOCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE Á SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTE DOCUMENTO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLlFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLlNE.SP.GOV.BR.

MEDIANTE O CODIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA OBTER O HISTORICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

RECADASTRADA EM 1997, SOB N. 00060071597

EMPRESA

D.H. PERFURACAO DE POCOS LTOA.

TIPO: SOCIEDADE LIMITADA

NIRE MATRIZ DATA DA CONSTITUiÇÃO EMISSÃO

35209152493 08/03/1990 11/09/2018 11 :50:02

INíCIO DE ATIVIDADE CNPJ INSCRiÇÃO ESTADUAL

08/03/1990 62.541.636/0001-06

CAPITAL

R$ 3.027.118,33 (TRÊS MILHÕES, VINTE SETE MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

~ ~
ENDEREÇO

LOGRADOURO: RUA ALVARENGA PEIXOTO NÚMERO: 269

BAIRRO: VL ANASTACIO COMPLEMENTO:

MUNIClpIO: SAO PAULO CEP: 05095-010 jUF: SP

- OBJETO SOCIAL
..

PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

TITULAR 1 SÓCIOS 1 DIRETORIA

CARLOS EDUARDO QUAGLlA GIAMPA. NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 028.909.502-63, RESIDENTE Á RUA VITOR COSTA. 822, AP 081, BQ
DA SAUDE, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR, REPRESENTANTE DE PALMEIRAS DE CARAVELAS EMPREEND. EPARTICIP.
E COMERCIO LTDA, ASSINANDO PELA EMPRESA ..

PAINEIRA EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E COMERCIO LTOA, NIRE 35214001295, SITUADA Á RUA INACIO LUIZ DA COSTA, 1632,
SALA 21, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 1.725.457,45.

PALMEIRAS DE CARAVELAS EMPREEND.,PARTICIP. E COMERCIO LTDA, NIRE 35214135267, SITUADA Á RUA INACIO LUIS DA COSTA, 1632,

SALA 401, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE SOCIO. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 1.301.660,88.

VALTER GALDIANO GONCALES. NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 444.621.238-91, RESIDENTE Á AL DOS L1RIOS, 298, RES 05, ALPHAVILLE,
SANTANA DE PARNAIBA - SP, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR, REPRESENTANTE DE PAINEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES E

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

Página 1 de 3
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ICOMERCIO LTOA, ASSINANDO PELA EMPRESA.. .

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS

NUM.Doe: 202.838/12-2 SESSÃO: 15/05/2012

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA ALVARENGA PEIXOTO, 269, VL ANASTACIO, SAO PAULO - SP, CEP 05095-010.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUT ÁRIAS: RE RATIFICACAO

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902631933, SITUADA Á RUA ALVARENGA PEIXOTO, 269, VL ANASTACIO, SAO PAULO - sp, CEP

05095-010. ALTERADO PARA RUA DR AURELIO NEVES, 450, FUNDOS, CENTRO, RIBEIRAO BONITO - SP, CEP 13580-000.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903433329, SITUADA À RUA LYDA MONTEIRO DA SILVA, LT 21 QD 12, JD REGINA,
ARARAQUARA - SP, CEP 14808-113.

CORREÇÃO DE CNPJ 62.541.636/0001-06

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.Doe: 387.440/124 SESSÃO: 20/09/2012

ARQUIVAMENTO DE RE-RATIFICAÇÃO: RE - RATIFICACAO - OUTROS - OS SOCIOS DECIDEM RERRATIFICAR A CLAUSULA
NONA DO INSTRUMENTO DE ALTERACAO DO CONTRA TO SOCIAL REGISTRADO SOB N 202.838/12-2 EM SESSAO DE
15/05/2012.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.Doe: 159.796/13-1 SESSÃO: 24/04/2013

ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESAlEMPRESARIO - DH PERFURACOES DE POCOS LTOA.,
PESSOA JURIDICA PRIVADA ESTABELECI DA RUA ALVARENGA PEIXOTO, N 269 - VILA ANASTACIO - SAO PAULO/SP - CEP:
05095-010, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N 62.541.636/0001-06, REPRESENTADA EM CONFORMIDADE COM SEU CONTRATO
SOCIAL POR SEUS SOCIOS ADMINISTRADORES CARLOS EDUARDO QUAGLlA GIAMPA, BRASILEIRO, CASADO, GEOLOGO,
NATURAL DE CATANDUVAlSP, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N 45316880 EXPEDIDA PELA SSP/SP E DO CPF N
028.909.502-63, RESIDENTE E DOMICILlADO NA RUA VITOR COSTA, N 822 - APT 81 - BOSQUE DA SAUDE - SAO PAULO/SP-
CEP: 04150-060 E VALTER GALDIANO GONCALES, BRASILEIRO, CASADO, GEOLOGO, NATURAL DE ITUVERAVAlSP, PORTADOR
DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N 3816112-6 EXPEDIDA PELA SSP/SP E DO CPF N 444.621.238-91, RESIDENTE E DOMICILlADO
NA ALAMEDA DOS URIOS, N 298 - ALPHAVILLE - SANTANA DE PARNAIBAlSP - CEP: 06539-230,VEM PELO PRESENTE
AUTORIZAR A CONSTITUICAO DO CONSORCIO MARPEM/DH PERFURACAO PARA A PARTICIPACAO CONJUNTA NA LlCITACAO
POR CONCORRENCIA PUBLICA CP 002/2012 PROMOVIDA PELA PROPOSTA E EM CASO DE ADJUDICACAO, EXECUTAR AS
OBRAS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS BAIRROS "ILHAS DE GRUSSAI",
TELESANTANA I E 11, LAGOINHA, PERIGOSO E INTERLlGACAO DA REDE DA SEDE COM GRUSSAI, COM EXECUCAO DE POCO
PROFUNDO E RESERVATORIO.

NUM. Doe: 493.007/17-9 SESSÃO: 13/11/2017

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 3.027.118,33 (TRÊS MILHÕES, VINTE SETE MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E TRINTA E
TRÊS CENTAVOS).

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE PALMEIRAS DE CARAVELAS EMPREEND.,PARTICIP. E COMERCIO LTOA, NIRE 35214135267,
SITUADA À RUA INACIO LUIS DA COSTA, 1632. SALA 401, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE
PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 1.301.660,88.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE PAINEIRA EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA, NIRE 35214001295,
SITUADA À RUA INACIO LUIZ DA COSTA, 1632, SALA 21, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE
PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 1.725.457,45.

REMANESCENTE VALTER GALDIANO GONCALES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 444.621.238-91, RESIDENTE A AL DOS
LlRIOS, 298, RES 05, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA - SP, REPRESENTANDO PAINEIRA EMPREENDIMENTOS,
PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA, COMO ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE CARLOS EDUARDO QUAGLlA GIAMPA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 028.909.502-63, RESIDENTE À
RUA VITOR COSTA, 822, AP 081, BQ DA SAUDE, SAO PAULO - SP, REPRESENTANDO PALMEIRAS DE CARAVELAS
EMPREEND.,PARTICIP. E COMERCIO LTOA, COMO ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.Doe: 579.644/17-0 SESSÃO: 26/12/2017

CISÃO PARCIAL DE NIRE 35214135267, EM FAVOR DESTA.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

NIRE: 35209152493 Página 2 de 3
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FIM DAS INFORMAÇOES PARA NIRE: 35209152493
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 10/09/2018
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digitalmente

Ficha Cadastrat Sirnpüflcada emitida para CAROLLYNE BUENO MOLINA: 46923156874. Documento certificado por

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo. garante a

autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.brsobo número de

autenticidade 106277013. terça-feira. 11 de setembro de 2018 às 11 :50:02.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

NIRE:35209152493 Página 3 de 3

http://www.jucesponline.sp.gov.brsobo


11/09/2018 Consulta Pública ao Cadesp C'.JO .s
p

Consulta Pública ao Cadastro
ICMS

Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp

[~)

Código de controle da consulta: 275f4569-a158-43c3-8cle-17a7cc88cf09

Estabelecimento

IE: 145.433.690.118

CNPJ: 62.541.636/0001-06

Nome Empresarial: DH PERFURACAODE POCOSLTDA

Nome Fantasia:

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: RUA ALVARENGA PEIXOTO

NO: 269 Complemento:

CEP: 05.095-010 Bairro: VILA ANASTACIO
Município: SAO PAULO UF: SP

Informações Complementares

Situação Cadastra I: Ativo Data da Situação Cadastral: 20/07/1990
Ocorrêncía Fiscal: Ativa

Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE
APURAÇÃO

Atividade Econômica: Perfuração e construção de poços de água

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-
27/05/2011e:

Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total

Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/08/2011

L

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

, 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: 3.55.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br/(S(etfbvt55p05c5ryuvtu532aw))/Pages/Cadastro/Consultas/ConsultaPublica/ConsultaPublica.aspx 1/1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DH PERFURACAO DE POCOS LTDA
CNPJ: 62.541.636/0001-06

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nO5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nO1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:00:32 do dia 05/07/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/01/2019.
Código de controle da certidão: 555E.21 D4.4EEC.3670
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: 62.541.636

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 nO

Data e hora da emissão

19701509

12/09/2018 09:56:01

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nO2, de 9 de maio de 2013.

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

http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br
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A
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 62541636/0001-06

Razão Social: DH PERFURACAO DE poços LTDA
Endereço: R ALVARENGA PEIXOTO 269/ VILA ANASTACIO / SAO PAULO / SP /

5095-010

A Caixa Econômica 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: 03/09/2018 a 02/10/2018

Certificação Número: 2018090305035003991130

Informação obtida em 11/09/2018, às 12:29:35.

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp 1/1

http://https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp
http://www.caixa.gov.br
http://https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DH PERFURACAO DE POCOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 62.541.636/0001-06

Certidão nO: 158100940/2018
Expedição: 11/09/2018, às 12:31:18
Validade: 09/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que DH PERFURACAO DE
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no
NÃO CONSTA do Banco Nacional

POCOS LTDA
CNPJ sob o n°
de Devedore s62.541.636/0001-06,

Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

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

I"'ú.,,-í.:iase sugest.ões cridr . tst .Jus br



11/09/2018

G:JO 30
8075330P

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUiÇÕES CíVEIS

CERTIDÃO N°: 028075330 FOLHA: 1/1

A autenticidadedesta certidão poderáser confirmadapela internetno site do Tribunal de Justiça.

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a
10/09/2018, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: ••••••••••• H •••

DH PERFURACAO DE POÇOS LTDA, CNPJ: 62.541.636/0001-06, conforme indicação constante do
ped ido de ce rtidão. ********.************************************************************************************

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

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

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 11 de setembro de 2018.

8075330

111111111111111111111111111111111111111111111
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SÃO PAULO, 14 DE SETEMBRO DE 2018

À
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS - SAE
AVENIDAALTINO ARANTES, 369 - CENTRO - OURINHOS/SP

AT. SR. ARNALDO CÉSAR CAPELOSA

MDH 18.189-Rev.1

DECLARAÇÕES

A empresa DH Perfuração de Poços Ltda., inscrita no CNPJ sob n" 62.541.636/0001-06, com sede na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Alvarenga Peixoto, n° 269, Bairro Vila Anastácio, por
intermédio de seu representante legal o Sr. Valter Galdiano Gonçales, portador da Carteira de
Identidade n° 3.816.112 e inscrito no CPF n° 444.621.238-91, DECLARA, para os devidos fins, sob as
penas da lei:

a) nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nQ 8.666/93 e alterações, que a empresa
encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à
observância do disposto no inciso XXXIII,do artigo 7Q, da Constituição Federal do Brasil;

b) que a empresa atende as normas relativas à Saúde e Segurança no Trabalho de seus
empregados;

c) que a empresa atende as normas do Decreto n? 3.298, de 20 de dezembro de 1999;

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

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

Atenciosamente,

L2...ó2. ~ .••••......"'--~ _

DH ERFURAÇÃO DE POÇOStTDA.
CNPJ: 62.541.636/0001-06
Valter Galdiano Gonçales

Diretor e Responsável Técnico

DH Perfuração de Poços Ltda.
Rua Alvarenga Peixoto, 269 - Vila Anastácio/SP
Fone: (11) 3834 3422 - Fax: (11) 3834 3034
www.dhaguas.com.br

http://www.dhaguas.com.br
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MEMORANDO N0 42/2018/CC
Ourinhos, 10 de setembro de 2018.

À
Procuradoria

Prezadas Procuradoras,

Trata-se o presente expediente a consulta a essa respeitável
Procuradoria, da possibilidade de aquisição por compra direta da empresa DH Perfuração de
Poços Ltda, objetivando solucionar o problema de rebaixamento do nível dinâmico de água do
poço situado no Loteamento Ville de France, conforme justificativa do Diretor de Operações,
anexos aos autos.

Na hipótese em tela, verifica-se que a contratação encontra-se, a priori,
acobertada em uma das hipóteses de dispensa, em especial aquela prevista pelo artigo 24,
inciso I! da Lei nO8.666/93:

Art. 24. É dispensável a licitação:
(".)
I! - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do
limite previsto na alínea a do inciso I! do artigo anterior e para
alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que
possa ser realizado de uma só vez; (Inciso com redação dada pela Lei nO
9.648, de 27/5/1998).

A previsão da alínea "a", do inciso I!,do artigo anterior, que é o artigo 23
da Lei 8.666/93, modificado pelo Decreto da Presidência da República nO 9.412 de junho de
2018, é a seguinte:

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a lI! do
artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites,
tendo em vista o valor estimado da contratação:

I! - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:
a) convite: até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais); (Inciso
com redação modificado pelo Decreto 9.412 de junho de 2018).

Disso, o consectário lógico é de que o valor de referência que permite a
Dispensa no caso do art. 24, inciso I! é de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais),
sendo que a compra do equipamento em comento traz como valor global a quantia de R$
7.080,00 (sete mil quinhentos e oitenta reais), restando assim atendido este requisito.

A escolha do fornecedor, após as devidas pesquisas de preços praticados,
conforme cotações em anexo, obteve-se o menor valor ofertado pela empresa DH Perfuração
de Poços Ltda.

SUPERINTEND~NCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Av. Altino Arantes. 369 - Fone (0**14) 3322-1866 - CEP 19900-000 - Ourinhos- SP - CNPJ 49131287/0001·88
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No caso em questão verificamos, como já foi dito, trata-se de situação
pertinente a Dispensa de Licitação.

Em relação ao preço ainda, verifica-se que os mesmos estão compatíveis
com a realidade de mercado, conforme se comprova pelas cotações de preços realizadas entre
as empresas do ramo.

Com respeito à questão orçamentária, cabe destacar que existe o
respectivo saldo orçamentário para o empenhamento da nova despesa e também conta com
disponibilidade financeira e está de acordo com os objetivos apresentados no Plano Plurianual e
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o presente exercício.

Por fim, encaminho o processo para parecer dessa Procuradoria, sobre a
possibilidade de efetuarmos a compra, mediante processo de dispensa de licitação nos termos
do artigo 24, inciso II da Lei 8.666/1993.

/;;:ue~t:~
Chefe de Compras

SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Av. Altino Arantes, 369 - Fone (0**14) 3322-1866 - CEP 19900-000 - Ourinhos - SP - CNPJ 49 131287/0001-88
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SOLICITAÇÃO INTERNA/TERMO DE REFERÊNCIA PARA COMPRAS

Da Diretoria de Operações

À Chefia de Compras

Referente: Autorização para aquisição do material conforme segue.

1 Obi t]e o

Descrição/ Especificação Unidade de Quant.Item Fornecimento
Tubo edutor em aço carbono DN 4"(100 mm), diâmetro
externo 114,30 mm, Schedule 40, NBR 5590, comprimento de
6 metros cada, com 2 terminais de 20 cm Schedule 120
encaixados e soldados nas extremidades, com roscas AWWA

01 perfil trapezoidal padrão Flush Jointed Casing, sendo uma rosca Peça 04
caixa (fêmea) e uma rosca pino (macho), junta (vedação) com
anel oring para pressão mínima de 500 psi. Os tubos deverão
ter três apoios, de 1 1/4" x 3/8" x 8 cm, soldados a 40 cm do
espelho das roscas.
Adaptador/redução em aço carbono, sem cantos retos, com
rosca específica para acoplamento do tubo edutor de 4" ao

02 tubo edutor de 6" (padrão acima citado, com amostra de 6" Peça 01para coleta de medidas, ajustes e testes de intercambialidade),
sendo: rosca caixa (fêmea) em 6" e rosca pino (macho) em
4".
Adaptador/ampliação em aço carbono, sem cantos retos, com
rosca específica para acoplamento do tubo edutor de 4" à saída
da motobomba submersível modelo BHS 813-12-150 HP - 380

03 V, sendo portanto: rosca caixa (fêmea) para conexão ao tubo Peça 01
de 4" (padrão citado no item 01), com rosca macho para
conexão NPT na bomba (consultar padrão EBARA para o
modelo de bomba em questão).

2 - Justificativa
A aquisição dos materiais acima elencados atenderá às necessidades do setor de rede de água no

rebaixamento da motobomba do Poço Tubular Profundo, situado no Loteamento Ville de France.
O deslocamento do equipamento principal no interior do poço profundo deve ser realizado com

bastante urgência devido à constatação de rebaixamento do nível dinâmico e da necessidade de
substituição da motobomba com desgaste mecânico, notado pela elevação da intensidade dos golpes de
aríete.

3 - Almoxarifado
Consultado estoque do almoxarifado em 10 de setembro de 2018.
Responsável pela consulta: _
Responsável pelo Almoxarifado: -r-r- _

Camargo
Diretor d Operações

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS www.saeourinhos.sp.gov.br
Av. Altino Arantes, 369, Centro - Fone (14) 3322-1866 - CEP 19900·031 - Ourinhos - SP . CNPJ 49.131.287/0001.88

http://www.saeourinhos.sp.gov.br
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SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINH~

Procuradoria

DA PROCURADORIA DA SAE

À SUPERINTENDÊNCIA

Memorando n° 42/2018 - CC

Veio-me o presente expediente, objetivando análise e parecer acerca da
possibilidade de compra direta com a empresa DH Perfuração de Poços LTDA de
materiais para rebaixamento da motobomba do poço situado no loteamento do Ville
de France.

A Chefia de Compras junta documentação referente à regularidade fiscal
e trabalhista, habilitação jurídica e qualificação econômico-financeira da empresa
selecionada para compra do material, qual seja a empresa DH Perfuração de
Poços LTDA, bem como cotações com empresas especializadas.

Pelas cotações apresentadas, o valor ofertado pela empresa selecionada
é o mais baixo, é compatível com os valores de mercado e a proposta está abaixo
do limite previsto no inciso II do artigo 24 da Lei de Licitações, de acordo com a nova
redação dada pelo Decreto n° 9.412/2018.

Apresenta, ainda, fundamentação suficiente a justificar a dispensa de
licitação, observando que há saldo orçamentário e disponibilidade financeira para
assumir a obrigação contratual, bem como a contratação está de acordo com os
objetivos apresentados no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A Diretoria de Operações justifica a necessidade da compra dos materiais
objeto do presente feito diante da constatação de rebaixamento do nível dinâmico da
água naquela região e a substituição da motobomba com desgaste mecânico,
notado pela elevação da intensidade dos golpes de aríete.

Alega, ainda, ser a necessidade de contratação urgente.

É o relatório, passo ao parecer.

Tendo em vista as justificativas apresentadas pela Diretoria de
Operações, verifica-se a necessidade da aquisição dos materiais elencados, a fim de

SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINHOS - Av. Altino Arantes. 365;- Fone (0""14) 3322-1866 - CEP 19900-00
CNPJ 49131287/0001-88
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Procuradoria

adequar os equipamentos do poço para que possa continuar havendo operação e
abastecimento de água na região.

Diante da alteração do nível dinâmico da água, o ajuste da altura da
motobomba do poço é imperiosa e a urgência é evidente, pois o poço abastece toda
aquela região com água potável.

Há disponibilidade orçamentária e financeira, bem como se encontra em
consonância com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Ainda, encontra-se atendido o quanto determinado no artigo 26, parágrafo
único da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Necessária apenas a juntada de declaração emitida pela empresa
atestando que, nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, que se encontra
em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que concerne ao disposto
no inciso XXXIII, do artigo r, CF, que atende às normas de Saúde e Segurança do
Trabalho de seus empregados e que atende às normas do Decreto 3.298/1999, bem
como de certidão negativa de débitos municipais mobiliários.

Desta forma, estando caracterizada a situação do artigo 24, inciso II da
Lei 8.666/93, nada obsta a contratação direta da OH Perfuração de Poços LTOA,
devendo apenas ser juntada a declaração e a certidão supramencionadas.

Salvo melhor juízo, é o parecer.

Ourinhos, 11 de setembro de 2018.

ALOINI
Procuradora da SAE

OAB/SP 374.017
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Ao Gabinete da Superintendência

Senhor Superintendente,

o presente expediente se refere ao pedido da Diretoria de Operações, a qual nos
informou através da justificativa anexo ao processo, sobre a necessidade de materiais para o rebaixamento da
motobomba do poço tubular profundo localizado no Loteamento Ville de France, aqui na cidade de Ourinhos,
e que esse trabalho deve ser realizado em critério de urgência devido à constatação de rebaixamento do nível
dinâmico do poço e da necessidade de substituição da motobomba com desgaste mecânico, notado pela
elevação da intensidade dos golpes de aríete no equipamento.

O valor total estimado das referidas aquisições corresponderão a R$ 7.080,00 (sete
mil e oitenta reais), que será pago mediante a emissão de Nota de Empenho e após a entrega do referido
material pela empresa DH Perfuração de Poços Ltda.

A Chefia de Compras por sua vez, apresentou as devidas informações em
cumprimento ao contido no parágrafo único do artigo 26 da Lei 8.666/1993, como antecedente necessário à
contratação com inexigibilidade ou dispensa de licitação, bem como outras considerações pertinentes ao
assunto em questão.

Consultada a Procuradoria desta Autarquia, esta se manifestou pela procedência da
contratação que, no presente caso, se enquadra na hipótese de "Dispensa de Licitação", prevista no artigo 24,
inciso 11, da Lei Federal nO8.666, de 21 de junho de 1993, de acordo também com a nova redação dada pelo
Decreto nO9.412/2018.

Diante do exposto, a contratação se enquadra na hipótese de Dispensa de Licitação,
uma vez preenchidos os requisitos legais e constitucionais exigidos para sua formalização, dispensando-se o
devido procedimento licitatório.

À consideração do Exmo. Sr. Superintendente, solicitando ratificação.

Ourinhos, 17 de setembro de 2018.

~;e;~~:-
Chefe de Compras

À
Chefia de Compras

Diante do contido nos autos e nos termos do disposto do artigo 26 da Lei
Federal nO8.666/93 e suas alterações, RATIFICO a Dispe sa de Licitação. Publique-se.

Ourinhos, 17 de setembro de 2018.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS www.saeourinhos.sp.gov.br
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ti.PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE CONTRATUALlZAÇÃO
N° 02/2018

Convenente: Prefeitura Municipal de Ourinhos.

Conveniado: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DE-

FICIENTE FíSICO - A.A.D.F.

Objeto de desenvolvimento do programa de assistên- I

cia ambulatorial, através da implantação do serviço de

atendimento domiciliar - SAD, que entre si celebram o

Município de Ourinhos-Prefeitura Municipal de Ourinhos

ATOS DAS AUTARQUIAS MUNICIPAIS

-----r:;:-~r-I
~~~)(~J\b!

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO

PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo n? 364/2018.
Dispensa de Licitação n? 7/2018.

- Primeira Convenente e a Associação de Assistência Objeto: Aquisição de Mangueira de 1", com 120 metros
ao Deficiente Físico - AADF- Segunda Convenente ob- I de extensão com terminais, para água a uma pressão

de 200 bar.jetivando o desenvolvimento de programa e parceria na

assistência à saúde de Ourinhos.

Valor: R$ 778.735,80

Data da Assinatura: 31/07/2018.

Vigência: 12 meses contada da data de sua assinatura,

podendo ser prorrogado sucessivamente por períodos

idênticos, até o prazo de 60 meses.

(a) LUCAS POCAY ALVES DA SILVA - Prefeito Municipal.

TERMO DE ADITAMENTO
N° 04/2018

I Contratada: Mastercrimp Comércio de Correias e Man-
gueiras EIRELI
Valor Total: R$ 10.540,00 (dez mil, quinhentos e quarenta
reais).
Fundamento: Lei Federal nO8.666/1993, artigo 24, inciso
11. Nos termos do artigo 26 de Lei Federal nO8.666/1993
e Decreto nO9.412/2018, RATIFICO a Dispensa de li-
citação.

Ourinhos, 17 de setembro de 2018.

Marcelo Simoni Pires
Superintendente

PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Convenente: Prefeitura Municipal de Ourinhos.

Conveniado: ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MI-

SERICÓRDIA DE OURINHOS - SANTA CASA. Processo nO493/2018.
Objeto referente a exclusão de repasse do teto de he- I Dispensa de Licitação n? 8/2018.

moterapia e hemoderivados da Contratualização que

celebram o Município de Ourinhos-Prefeitura municipal

de Ourinhos - Primeira Convenente e a Associação da

Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos - Segunda Con-

venente objetivando o desenvolvimento de programa e

parceria na assistência à saúde de ourinhos, no âmbito

SUS.

Valor: R$ 31.023.766,32/ano

Data da Assinatura: 25/07/2018

(a) LUCAS POCAY ALVES DA SILVA - Prefeito Municipal.

Objeto: Aquisição de matérias para poço tubular profun-
do.
Contratada: DH Perfuração de Poços LTDA
Valor Total: R$ 7.080,00 (sete mil e oitenta reais).
Fundamento: Lei Federal n° 8.666/1993, artigo 24, inciso
11. Nos termos do artigo 26 de Lei Federal nO8.666/1993
e Decreto nO9.412/2018, RATIFICO a Dispensa de li-
citação.

Ourinhos, 17 de setembro de 2018.

Marcelo Simoni Pires
Superintendente


	Dispensa de licitação 08-2018.pdf
	2fe642b8f9.pdf

