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SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS '(

Procuradoria

Memorando n° 41/2018-PSAE

Ourinhos, 26 de abril de 2018.

Prezado senhor,

A Procuradoria da SAE, por sua procuradora que esta subscreve vem,
respeitosamente através deste solicitar informações acerta da situação do processo
de contratação de geólogo e geotecnista, tendo em vista a importância para os
trabalhos de vosso setor com relação aos processos administrativos de reparo por
danos.

Sem mais, aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria,
os protestos de elevada estima e distinta consideração.

A Vossa Senhoria, o Senhor
José Odilon Ferreira de Almeida
Engenheiro Civil da SAE

SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA E ESGOTO DE DURINHOS - Av Aluno Arantes. 369 - Fone (0""14) 3322-1866 - CEP 19900-000 - Durinhos - SP
CNPJ 49 131287/0001-88



SOLICITAÇÃO INTERNA I TERMO DE REFERÊNCIA PARA COMPRAS

Da Diretoria de Operações
À Chefia de Compras

Ref.: Autorização para contratação de serviços conforme segue.

1- Objeto

Serviços de Geologia/Geotécnico, para caracterização dos solos da área urbana de Ourinhos /
SP.

2 - Justificativa

Considerando a necessidade de caracterização do solo do município, para uma correta análise
dos diversos processos de usuários solicitando "reparo por danos", supostamente ocasionados
por vazamentos de água/esgoto, e considerando ainda a carência desse profissional em
nossos quadros funcionais (Geólogo), se faz necessário a contratação desse serviço
especializado, conforme orçamentos, em anexo.

Ourinhos, 17 de julho de 2018.

SUPERlNiE DEHCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURI HOS
Av A! no Arartes 369 Centro - Fone 14 3322-1866 Fax t4 3322-1645 - CEP .9900-D3 - OLJIl nos - Sf' _ C c. 49 -3 ;z;n
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MEMORANDO NO25/2018/CC
Ourinhos, 25 de maio de 2018.

À
Procuradoria

Prezadas Procuradoras,

Trata-se o presente expediente sobre o Memorando nO 41/2018-PSAE e
de consulta a essa respeitável Procuradoria, da possibilidade de contratação direta o Sr. Paulo
Roberto de Oliveira, Geólogo, CREA/SP: 0600.637.596, residente na Rua Santa Helena, nO
1967, casa 27, Jardim Estoril, Marília, São Paulo, objetivando a contratação de serviço de Laudo
Geológico-Geotécnico, visando a caracterização dos solos da área urbana da cidade de
Ourinhos.

A presente contratação se faz necessária considerando solicitação da
própria Procuradoria da SAE, tendo em vista a necessidade de dados técnicos para melhor
solução de diversos processos administrativos por reparo de danos protocolizados nesta
Autarquia.

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 1 da Lei nO8.666/93:

Art. 24. É dispensável a licitação:

r..)
1 - para obras e serviços de engenharia de valor de até 10% (dez por
cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso 1 do artigo anterior,
desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou
ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que
possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;

A previsão da alínea "a", do inciso 1, do artigo anterior, que é o artigo 23
da Lei 8.666/93, é a seguinte:

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos 1 a III do
artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites,
tendo em vista o valor estimado da contratação:

1 - para obras e serviços de engenharia:

a) convite: até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); (lnciso com
redação dada pela Lei nO9.648, de 27/5/1998)

Disso, o consectário lógico é de que o valor de referência que permite a
Dispensa no caso do art. 24, inciso 1 é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo que a
prestação de serviço em comento traz como valor global da contratação a quantia de R$
8.200,00 (oito mil e duzentos reais), restando assim atendido este requisito.

SUPERINTENDtNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Av. Altino Arantes. 369 - Fone (0"14) 3322-1866 - CEP 19900-000 - Ourinhos - SP - CNPJ 49131287/0001-88



A escolha do fornecedor recaiu em profissionais especializadas com
condições de executar o presente objeto, onde após as devidas pesquisas de preços praticados,
conforme cotações em anexo, obteve-se o menor valor ofertado pela Sr. Paulo Roberto de
Oliveira.

O critério do menor preço presidiu a escolha do adjudicatário direto como
regra geral, e o meio de aferí-Io foi juntar aos autos pelo menos 3 (três) propostas.

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.

O presente instrumento se presta a cumprir o contido no parágrafo único
do artigo 26 da Lei 8.666/1993 e suas alterações, como antecedente necessário à contratação
com dispensa ou inexigibilidade de licitação.

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

rs..« j:P/Z ~(;,
1/ - MAURÍCIO DELLA TONIA

Chefe de Compras

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA 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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PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
Geólogo - CREA/ SP: 0600.637.596; Telefone/Fax: 14-3413.8462 - Celular: 14-99786.6009

Rua Santa Helena, 1967 - Casa 27 -Jardim Estoril- MARfuA (SP) - CEP17.514-410

EMPRESA SOLICITANTE DOS SERVIÇOS - Superintendência de Água e
Esgoto - SAE de Ourinhos

ENDEREÇO - Avenida Dr. Altioo Arantes, 369- Centro - Ourinhos / SP

CEP 19900-000

NaTureza do trabalho - LAUDO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO

Objetivo - CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS DA ÁREA URBANA DE
OURINBOS - SP

Em atenção ao Sr. Eng" Marcelo Simoni Pires

(I (JOc,. 349 - 2

524, Q8~ '4B - 20 Marília, Abril de 2018.
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PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
Geólogo - CREA/ SP: 0600.637.596; Telefone/Fax: 14-3413.8462 - Celular: 14-99786.6009

Rua Santa Helena, 1967 - Casa 27 - Jardim Estoril- MARfuA (SP) - CEP17.514-410

PROPOSTA DE TRABALHO: LAUDO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO

OBJETIVO: CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS DA ÁREA URBANA DE
OURINHOS - SP

1. Escopo do trabalho

- caracterizar as rochas que ocorrem no substrato da área urbana de Ourinhos;

- definir os tipos de solos originados a partir do intemperismo destas rochas;

- analisar solos aluvionares de áreas inundáveis e solos coluvionares, originados de
sedimentos transportados pela intensa dinâmica fluvial que ocorre na cidade.

2. Metodologia de trabalho

a. Escritório (levantamento bibliográfico e análise de dados existentes):

- análise de publicações, mapas, imagens Google Earth;
- avaliação de perfis das sondagens realizadas pelo SAE de

Ourinhos, além de informações disponíveis em mídias abertas, tais como
trabalhos de congresso e acadêmicos;

- definição de áreas críticas, com eventuais problemas geotécnicos
(ruptura de tubulações, degradação de muros de arrimo, desmoronamentos
de obras civis, como exemplo).

b. Trabalho de campo (verificação local das condições das rochas e dos solos,
além do comportamento geotécnico destes, na área urbana):

- técnicos em campo procurarão identificar e caracterizar os
parâmetros levantados em escritório, através de análises táctil-visuais de
solos e de afloramentos rochosos (que porventura ocorram), e verificarão
o comportamento de cortes e aterros existentes;

- poderão ser escavadas pequenas trincheiras que perpassem as
camadas perturbadas por atividades antrópicas, nas áreas com maior
interferência.

3. Apresentação final

- relatório / laudo, contendo as informações dos trabalhos de escritório e de
campo;
- mapa planoaltimétrico, em escala adequada, com base na carta topográfica do
lliGE, escala 1:50.000, com as informações geológico-geotécnicas do solo.



PAULO ROBERTO DE OUVEIRA
Geólogo - CREA/ SP: 0600.637.596; Telefone/Fax: 14-3413.8462 - Celular: 14-99786.6009

Rua Santa Helena, 1967 - casa 27 - Jardim Estoril- MARfuA (SP) - CEP17.514-410

4. Prazos e custo

a. Cronograma previsto: 45 dias

ATIVIDADE 1a, quinzena r,quinzena 3a, quinzena
Levantamentos
bibliográfico e de dados
existentes
Análise dos dados obtidos e
investigações disponíveis
Levantamento de campo
Elaboração de relatório e
mapa

b. Custo: R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais), sendo o pagamento de 40%
no início dos levantamentos, e de 60% no final dos trabalhos, mediante a
entrega dos relatório e mapa.

OBSERVAÇÃO: A validade do custo do trabalho, para aceitação da proposta, é de 6
meses.

Marilia, 25 de abril de 2018

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
geólogo
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À
Empresa: Superintendência de Água e Esgoto - SAE, de Ourinhos.

Endereço:
Av. Dr. Altino Arantes, 369 - Centro - Ourinhos - SP,
CEP 19900-000

Att.: Eng. Marcelo Simoni Pires

Proposta N° P.2018.02.001 ROO

Serviço: Laudo Geológico-geotécnico sobre o Solo da Cidade de Ourinhos- SP.

Local: Município de Ourinho - SP

Revisão Descrição

06/02/2018

Em

00 Emissão original

Elaborado por:

Ivan José Delatim 55 11 99815-4821 ijdelati m@yahoo.com.br

SIGA ,Serviços de Investigações Geotécrucas e Arnbientaís LIda.
Rua Aluísio de Azevedo, 158. Conj. 04 - Santana - São Paulo/SP - 02021-030 - Cel.: +55 11 99266-9331

mailto:m@yahoo.com.br
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P.2018.02.001 ROO

1. INTRODUÇÃO

A SIGA· Serviços de Investigações Geotécnicas e Ambientais Ltda. foi convidada

pela Superintendência de Água e Esgoto - SAE - de Ourinhos a apresentar uma

proposta técnica-comercial para a prestação de serviços de Consultoria Técnica

Especializada em Geologia de Engenharia para a elaboração de um laudo geológico-

geotécnico sobre o solo e suas características ocorrentes na Cidade de Ourinhos, Estado

de São Paulo.

A definição dos trabalhos e a área de abrangência foram definidas, por meio de contato

telefônico.

2. ESCOPO TÉCNICO DOS SERViÇOS

o escopo técnico desta proposta baseia-se na prestação de serviço de consultoria técnica

especializada em Geologia de Engenharia visando à elaboração de um laudo geológico-

geotécnico, desenvolvida da seguinte maneira:

2.1. 1a Etapa: Análise dos Documentos.

a) Levantamento bibliográfico, mapas geológicos, geomorfológico, pedológicos e carta

geotécnica do Estado de São Paulo. Com o objetivo de caracterizar o solo da área urbana

do município de Ourinhos, SP.

b) Análise de Perfis de Sondagens, realizadas no município de Ourinhos, fornecidos pelo
cliente.

c) Visita à cidade de Ourinhos para reconhecimento das condições geológicas locais, com

foco à melhor caracterização do solo.

2.2 Segunda Etapa

a) Elaboração do Laudo geológico-geotécnico, a partir da análise dos dados levantados.

SIGA - Serviços de Investigações Geotécrucas e Arnbientals LIda.
Rua Aluísio de Azevedo. 158, Conj. 04 - Santana - São Paulo/SP - 02021-030 - Cel.: +55 11 99266-9331
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P .2018.02.001 ROO

3. PRAZO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

o prazo total de execução dos trabalhos é de dez dias. O início dos trabalhos poderá

ocorrer a partir do aceite dessa proposta, que poderá ser feita via e-mail. Para este prazo

de execução estão sendo considerados os trabalhos de análise dos documentos

apresentados, a visita ao campo, bem como a emissão do relatório final.

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS

4.1 Está incluído no escopo de fornecimento da SIGA, a mão de obra especializada em

conformidade com as condições especificadas no escopo técnico acima, bem como

qualquer despesa necessária ao pleno desenvolvimento das atividades especificadas

desta proposta, como, viagens, hospedagem e alimentação.

Esta sendo considerada nessa proposta, uma reunião com o Cliente, no momento

da visita a campo, onde poderão ser esclarecidas dúvidas e a entrega de documentos

necessários à elaboração desse laudo.

4.2 Serão de responsabilidade da proponente (SIGA), caso seja necessárias, possíveis

revisões no texto do Relatório Final, até a aprovação do mesmo.

4.3 A Contratante deverá ser responsável pela disponibilização dos documentos que

serão analisados (Sondagens executadas no município de Ourinhos-SP) e intermediação

com todas as partes relacionadas aos trabalhos realizados, bem como a obtenção junto

aos gestores competentes, de eventuais licenças necessárias à obtenção e liberação

desses documentos, bem como à entreda em locais passiveis de verificação do solo.

5. COORDENAÇÃO TÉCNICA

O trabalho será executado pelo Geólogo Sênior, MSc Ivan José Delatim, graduado pela

Universidade Federal do Mato Grosso, que há 31 anos atua na área de Geologia de

Engenharia.

SIGA - Serviços de Investigações Geotécnicas e Ambientais Ltda.
Rua Aluísio de Azevedo, 158. Conj. 04 - Santana - São Paulo/SP - 02021-030 - Cel.: +55 11 99266-9331
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6. PREÇOS E CONDiÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. Valor total dessa proposta: R$ 8.500,00.
(Oito mil e quinhentos reais)

6.2. O faturamento será efetuado 5 (cinco) dias após o recebimento do Relatório Final

pela Superintendência de Água e Esgoto - SAE, de Ourinhos e o pagamento em 5

(cinco) dias após o recebimento da Fatura pela SAE. O pagamento deverá ser efetuado

por meio de depósito em conta corrente à SIGA - Serviços de Investigações

Geotécnicas e Ambientais Ltda., CNPJ N° 07.062.999/0001-42, no Banco Bradesco,

Agência N° 2833-9, Conta Corrente N° 4933-6. No caso de atrasos no pagamento será

aplicada multa de 10% (dez por cento) e juros de 1% (dois por cento) ao mês.

Para aceite dessa proposta e futura elaboração da Nota Fiscal referente ao trabalho

executado a contratante deverá fornecer os seguintes dados para o faturamento:

Razão Social: ---------------------------------------------
Endereço e CEP: _
CNPJ: _

Inscrição Estadual: _
Fone: _

Esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da sua data emissão.

Atenciosamente,

Serviços de Investigações Geotécnicas e Ambientais Ltda.
Geol.MSc. Ivan José Delatim
CREA W: 060.158.517-5

SIGA - Serviços de Investigações Geotécnicas e Ambientais LIda.
Rua Aluísio de Azevedo, 158, Conj. 04 - Santana - São Paulo/SP - 02021-030 - Cel.: +55 11 99266-9331
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PRAENGEO
ENGENHARIA E GEOLOGIA

Superintendência de Água e Esgoto - SAE,de Ourinhos
Av. Dr. Altino Arantes, 369 - Centro - Ourinhos - SP
CEP19900-000
Eng. Marcelo Simoni Pires

Rua Raphael Orpheu Santilli, 236 - Jardim ttaipu - CEP17519-530 - Marília - SP
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PRAENGE[]
ENGENHARIA E GEOLOGIA

LAUDO GEOLÓGICO GEOTÉCNICO
PARA CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS
DA ÁREA URBANA DA CIDADE DE

OURINHOS

Rua Raphael Orpheu Santilli, 236 - Jardim Itaipu - CEP17519-530 - Marília - SP
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PRAENGED
ENGENHARIA E GEOLOGIA

Objetivo

Caracterização das rochas que ocorrem no substrato da cidade de Durinhos, para definição dos
tipos de solos decorrentes do intemperismo destas rochas, e análise dos solos das áreas
inundáveis e com recobrimento de solos coluvionares e de sedimentos transportados pela
intensa dinâmica fluvial que ocorre na cidade.

Características da região em estudos

A cidade de Durinhos, localizada às margens dos Rios Pardo e Paranapanema, está sobre rochas
basálticas, cujo espessura do perfil de intemperismo é muito variável. Os solos decorrentes da
decomposição destas rochas são, naturalmente, argilosos e com alta permeabilidade. No
entanto, atividade antrópicas alteraram profundamente seu comportamento natural.

Além disto, ocorrem manchas de rochas sedimentares sobre estes basaltos, em no mínimo duas
situações diferentes: Na região do Aeroporto, onde estas rochas são um depósito de rochas de
idade terciária-quaternária e nas proximidades do leito do Rio Paranapanema, onde ocorrem
rochas sedimentares de origem eólica, provavelmente das Formações Botucatu e Pirambóia.

Metodologia de trabalho

Os trabalhos se realizarão em duas etapas, sendo a inicial, de escritório e a complementar de
campo.

• Levantamento de escritório

Serão realizados levantamentos bibliográficos, mapográficos e análise de imagens do Google
Earth para definição das áreas críticas, sob o ponto de visto de problemas geotécnicos como
ruptura de tubulações, falência de muros de arrima e eventuais desmoronamentos de obras
civis. Nesta etapa serão avaliados os perfis de sondagens realizados pelo SAEde Durinhos, bem
como de outras realizadas e disponíveis em mídias abertas, tais como trabalhos de congresso e
trabalhos acadêmicos.

Rua Raphael Orpheu Santilli, 236 - Jardim Itaipu - CEP17519-530 - Marília - SP



PRAENGEO
ENGENHARIA E GEOLOGIA

• levantamentos de campo

Após a verificação, em material já publicado, das condições de rochas, solos e
comportamentos geotécnicos na área de Ourinhos, técnicos se deslocarão a campo para
melhor caracterização dos parâmetros levantados.

Serão feitas análise táteis e visuais dos solos, com verificação de comportamento de cortes
e aterros. Pequenas trincheiras que perpassem as camadas perturbadas por atividade
antrópicas serão feitas em áreas com maior interferência.

Produtos apresentados

Serão entregues dois produtos:

• O primeiro um relatório Laudo, contendo as informações da primeira e da segunda
etapa dos levantamentos.

• O segundo produto será um mapa, com base no mapa planialtimétrico, escala 1:50.000
do IBGE,onde estarão locados o substrato geológico e os solos a eles associados.

Prazos e custos

A elaboração dos trabalhos, conforme cronograma apresentado, levará 45 dias

Atividade início até 15 dias De 15 a 30 dias De 30 a 45 dias

levantamentos bibliográficos e
mapográficos

Análise de sondagens e dados
acadêmicos

levantamentos de campo

Confecção de relatório e mapa

Os custos para a elaboração dos trabalhos serão de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), sendo o
pagamento de 40% no início dos levantamentos, conforme indicado no cronograma e 60%
mediante a entrega dos relatórios e mapas, ao final.

Rua Raphael Orpheu Santilli, 236 - Jardim Itaipu - CEP 17519-530 - Marília - SP

000013



OG0017

<:I jVI
01..•

01) ....••

i~
o _ •.•..•....• 260131(,&1-0-•••

~ O

- '''-.. •.-JII •• -.-......-.~- _ ..-
I.· .•••• ~••,~.~

~
•.•..•....,.-

!} n '~,.
§I-. ",.

%.,.
N O ,.
cé ~ ~
"'"

~.., ~ Õa\ C ~ --O •••ai
~ ""'»

O
"" ---'C ". ~9 < ":::J

ª
_.

• •• ·.!ftfH .•.•.•••W~
<Ao



~
.••_ PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
i:~ R STA HELENA, 1967CA 27
§= JD ESTORIL
:8~ 17514-410 MARILIA/SP--

Neta FI" ••••I
Ccrta de Energia Elétrica
N" 02fi77~77 s8n8C
Data de EmIssão 22I06I2018
Oata de Apresentação: 2710612018
Pã~: 01 de 01
C( nla Conlralo NO 310032815341

-•.....: '""'0 1
'.' ,(1 . 8~ ••• J \,

: ': "b..- -. "-....- 1._

204857473 704147214 BF11.6FD2.E5B3.5ADB.AEFO.B8AD.03CO.02C4
Reservado ao Fisco

115 MARBU189-00000432
Lote Roteiro de leitura PN

'PREZADO(ATCLlENT~ - • -

DADOSDAUNIDADECONSUMIDO~=
"""L~ DIt"OtIVeIItA
R STA HELENA.1t167CA"O
.IDESTORlL
11514<410 ·MARIUA ./SI'

Cl'f52U8S.1,q·20

CLASSlRCAÇAo, 81 Rocidoraal_ 22Il/1"O v

'ATENDlMENTOCPFl -~--~---P~SEU CÓDIGO- CONTAMÊS- • t ~ I' I "

08000101010
www.cpfl.com.br 704147214 25704885 JUN/2018 10/07/2018 211,15
DISCRIMINAÇAODA OPERAÇÃO' RESERVADOAOFISC~

Cod O&sçnção di>operação Mês auant Unid Tariia com Valor T 0001 da &seCálcub Aüq ICM!' BaseCálculo PlS COF;NS IhOOIIras TilI'rtMlas

115 N' 914950582103 Ref Faturada Med TriIlutoE; RS Operacão R$ ICMSRS ~ PISlCOANS 0,96% 4,88'lIo (Di •• )

0606 Con2.tmt)Uso~{KW4lUSO .••..,,8 205.000 - 1I,2!III811>3 "9" "'<5 2500 li. 78,<!6 ~18 ua Amarela
0801 CCI'Slmn BaneS.. v•• ~TE .JJ..", :266000 - (1,40(IIII7113 108.23 '0&:'3 2600 ;U6 .0&Z3 U12 S,18 0tIOa!
0601 MctanIII: de Bandtinl ""-* .JJIi/I1 1,01 1.01 21\00 ~2fi 1.01 0.01 O."" V..",em •
O6Ot Ã6acnIIII dt BandWI. v.nwIh_ .JJWt1 1<.04 "'04 21\00 '51 ,.0< 0.13 o. Z2Ofe~

TOht DlatrltMlidar. 3lQ13
O@em:MlOE~""IMÇOI

<1SJ7 Ccnllt>uoplo CInIoIo IP-CIP .JJIII1. 10.'

TOTAL CONSOLIDADO 211.15 _.TS 61.1& uo

ao1 • .J\I'oIs..~~ •••• 30
MoU~~'"E$.Y·~ JOI ••
ABR:X:~~~~ .lI:! ,..••..~~~ <03 ,.
"-E.v~'t , ••• ...
.JItN~~V'§J;.~ ". »

2O"Ot;...t~~ .0> 30
NOY-{S-s..~ ..., ..
OUll:1».~'I1ft ." ••m;1f>...~ .a, >3
AGO~....,~ >o, 30
.ft,A.:'~~~~~~ '1M .,
4UN~"'$""~ .••~~~ ••• 30

• • • '. .' , .1HISTORICODECONSUMO-.... > kWh Dias ,....
-1pI.

1.~

• •• • I I· , • jlNOiCADORES OE'CO
Energia
Transrrfs&ão
Distribuiçlo
Perdas
Encafll06
Tributos

81,52
8,ol6

29,00
9,94
9,91

61,1l0

MlUlluA S·TAIt•••• _;o-DOe 4,"
I'IC 0.11

DIIIC 2M
DIC'" .=

.' •• • •
_io '«iIio ApIndo _<>do V.IorRf
11_ - - ApIn ••••• lUSO

••4* - 0,01

U2 12,411 0.00 _,.
17.<1'

0.00
0.00

~INFORMAÇÕE5\50BREA~FATURA~

C.,nsKlerar qUitada se .,ratuado débIto em conta corrente
Caso nl!o ocorra o débito utihze esta conta para pagamento

--------_.----._.-._._..N~'Ã;"~~'-------_.-----'~Biiõ---ÃÜroUÁTICO
4'

cpfI paulista
••••.,.....••_O'fl_

CódOébAut.Sanco
Conta de EnergIa 8étnca 310032815341
N" 025779477sêrieC BANCO 341 AGIôNOA 9<75

Total a Pagar (R$)
211,15

Data de Vencimento
10/07/2018

RS BIJUTERIAS R JOI'O CJ>LJMAN440· PAR<Ic;:U:.::E..::O::;:/1S:::..:;N./ICO==ES=:..- ....l

Essa conta poderá ser paga no c:redencIado mais perto de você. Corrlra a lista completa no site www.cpfl.com.br
MERCADO SI>O PEDRO AVAlct:nlADCS SPADOTTO 342 • CONJ RES LUIZEGIDIO CERO
OROGARIA.AI..TOS 00 PALMrrAl AVLUllA DOS SANTOS .Al..V1'S510· JARDIMNAZARETH

Autenlicaçáo Mecamca

http://www.cpfl.com.br
http://www.cpfl.com.br


DETRAN - SP Nº 013534549251
CERTIFICADO DE REGISTRO E LlCENCIAMENTO DE VEíCULO

GJG0S:i~:~{~..i.;!~:~~~;~i0]~~~~~:::~C;~;;j[~~~~~~.'~Ol
~-----------------NOME

\ I

SP Nº
1 ! .~

! I -I / \
. .1 -t í I
ESTE E O SEUIBILHETl?, DO SEq4RO DPVAT
PARA MAIS'INFORM'AÇOES. LEIA NO VERSO
AS ÇdN~ÇQ.I;$ _~E_RAI~I)~O~t:RTURA

W';'W.sêgUtadoralldêr.com .."
i SAC DPVAY'08ÕOp221204 'I' \ '. iI .;, ~l I
____ I ,..•.......;--~!- ~,I-,._J..-..J

f \!

\..l,-

,.

!?lj(:;V!!.::!;::>:i,r:~,~~;lt~.~~.;::::'i.i~ \ ;'1- .'. !:LI!:~l7A 1

L,PLA:~.A~T '.UF,.:-:l b ;, :;'~:in,w= !:. "'~~~~:~' "·"-i 1.:)".= 1 'lij"'--' . , .....·- .•~-I t'j~}-··W·.'í .. " 1'1- J •••••• 0 ) "._.' . \,' .

t!!1~.l~;tjJ}n~~1~3UIj. ,I
'-I ,.- .. ·.-'[.- .. 1-..,~..-....~".-...-.l-/-.~-..A-.~~CA-/-M-rO-,.I:l-~L-,°l'--~f""''-;::'-''{''--' '--J::'''-' ,'-, (-.,----'(... , V~~?'l·IF~ê]f~~?!~OD] \. mr--
. '•••..! f ! •. ,t!....t ),:: 1\;':" L.o..:.'.. !·I ... 1""< i...: ;.~. _ ,! ~:) .~-::, l.::. J,.. _.: "'!, C:.4: ... -;,) t: Jf.;, .... ~.J

~ ?:~?~OT.',~IL ~ ir= ~~T~~?~~~11l r;._~~~_.~~~!?7-~INANTEl
~\ ·....d,' I....,...,~, ~'IIR.. d. "'--'1 r:·h,"I.L,.., 'I
r--,.---- COTAÚNICA - VENC.CO~AÚNICA: VENCI COTAS

I . I, ;" , 1 • í' "! 1·-l""':")""K·~:):,·iH.~·

PARCELAMENTOI COTAS
A ' r:~c:)i')" til I..Ji··'i f~~~I';:~;C.",··E:~ ..\. 31J·~··i~·*'~h~"*~' -1::'

[ B1::r~)(.{AtIFi~!I7::irnr IOF (A$)T ~RÊÍÁIO:OTAL(A$)J DATADE PAGAMENTO1
OBSERVAÇÕES. .

.(lI...

\~.



Nome

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA

Departamento de Água e Esgoto de Marília
Rua São Luiz, 359- Centro (14) 3402-8500

CNPJ.: 52.061.181/0001-60
E-mail;atendimento@daem.com.br

www.daem.com.br

N° Contribuinte

Local da LIgação
RUA SANTA HELENA, 1967 .. CASA Z7 - V ILAGE DO BOSQUE - 17514410

0900102038- 68

Pasta
317

Endereço par" e/ltrega
RUA SANTA HELENA, 01967

Quadra
SN

Lote
SN

CASA 27 - VILAGE DO BOSQUE - 17514410

Setor
0001

Econom. Líg

1
Categoria

1-RES
N° Hldrômetro
A17F049935

Data Emissão
11/07/2018

Leitura Anterior Leitura Atual

09/0612018 379 11107/2018 403
Tarifa Ref. Consumo Descrição

0-5 14,44 06/2018 20 AGUA
6-15 1,70 OS/2018 23 ESGOTO
16-30 4,57 04/2018 22
31-50 6,16 03/2018 19
51-100 7,48 02/2018 21
>100 8,52 01/2018 27

12/2017 27
11/2017 55

Referência Média Consumo
0712018 22

Consumo

24
Valor

72,57
36,29

Vencimento

23/07/2018
Total a Pagar

108,86
Mensagem
Para maior es cl or-ec iruen+o compar'ecer' ao Doem OjJOS dois dias utei.s.

ECONotHZE AGUA.I. EVITE O DESPERDICIO LAVANDO CALCADA, A AGUA TRATADA
E UI·! 6Et·! INDISf'ENSAVEL PARA AS NECESSIDADES ESSENCIAIS DA VIDA,

Cod. 0 NUlllet'o do f<lhwa: 11160711

Qualidade da Água Distribuída no Setor

ANÁLISE

Cor
Turbidez
Cloro Residual Livre
Flúor
Coliformes Totais

_.E~_
N° Contribuinte
0900102038 ..68

Vencimento
23/07/2018

RESULTADOS

0,00
0,30
1,30
0,77
0,00
7,44

PARÂMETRO

até 15 uh
até lSut

0,2 a 2,0 mg/I
0,6 a 0,8 mg/I

ausente

Data Emissão
111071Z018

Referência
712018

Total a Pagar
108,86

Nr. Fatut'Q
11160711

8265000e001-1 08860032201-5 80723001020-7 38072018380-1

I II I II I I1

mailto:E-mail;atendimento@daem.com.br
http://www.daem.com.br


Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

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

CPF: 524.883.148-20

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar
débitos de responsabilidade da pessoa física acima identificada, é certificado que não
constam débitos declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de
responsabilidade do interessado. Tratando-se de CERTIDÃO emitida para pessoa física,
não é pesquisado na base de dados se existe débito para pessoa jurídica da qual o
interessado é sócio.

Certidão n° 18070028576-74

Data e hora da emissão 11/07/201811:40:10

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Folha 1 de 1
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06/07/2018

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DíVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
CPF: 524.883.148-20

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 se refere 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 nO
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 10:20:00 do dia 06/07/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/01/2019.
Código de controle da certidão: D3AE.EBDO.3502.492C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1
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Débitos obiliários
.m ro 2 804/2018

CERTIFICAMOS Que, até a 11I'!' ente data, m relação ln cnção a aíxo identifica a
ressalvados os débítos oue vierem a s r apurados. n o )C ste débito relativo a Impo 10 e Taxa~
IMunlCipaiS. junto ao cadastro mobiliaria desta municlpalldade.

ccu 240&4

Contribuinte PAU O R08E O DEOUVEIRA

CNPJ I CPF 524.883.1~20

.E I RG 4-409348

Endereco 17515-410 - SANT HELENA R. 2434

Identificação--~~----------------~~~--~'NAT'M)

EJdado: 8P

Atividade PREST SERV O C FrTA VlOE()QAM

ÇAO: Esta Certidão é fomecida gratuitamente, sendo válida por 180 dias, contados da data de
sua expedJção. (Decreto 7212196)

Marllia, Terça-feira 17 Julho 2018
úrnero: 29680412018

Inscnçêo: 24054

ção da condição de nAo elevado poderé ser
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
CPF: 524.883.148-20
Certidão nO: 153393813/2018
Expedição: 06/07/2018, às 10:41:57
Validade: 01/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA,
n° 524.883.148-20, NÃO CONSTA do Banco
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)

inscrito(a) no CPF sob o
Nacional de Devedores

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.

Dúvi das e sugestóes: cndt ,tst jus. br
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Quem está dispensado de efetuar a matrícula CEI ? - Receita Federal

Quem está dispensado de efetuar a
matrícula CEI ?
por Subsecretaria de Arrecadação e Atendimento -
publicado 25/11/201411h50, última modificação
09/12/2014 19h22

Estão dispensados de matrícula no CEI:

I - os serviços de construção civil, tais como os
destacados no Anexo VII com a expressão "
(SERViÇO)" ou "(SERViÇOS)",
independentemente da forma de contratação;

11 - a construção sem mão-de-obra remunerada
e desde que o proprietário do imóvel ou dono
da obra seja pessoa física, não possua outro
imóvel e a construção seja:

111 - a reforma de pequeno valor, assim
conceituada como aquela de responsabilidade
de pessoa jurídica, que possui escrituração
contábil regular, em que não há alteração de
área construída, cujo custo estimado total,
incluindo material e mão-de-obra, não
ultrapasse o valor de 20 (vinte) vezes o limite
máximo do salário-de-contribuição vigente na
data de início da obra.

a) residencial e unifamiliar;
b) com área total não superior
a 70m2 (setenta metros
quadrados);
c) destinada a uso próprio;
d) do tipo econômico ou
popular; e
e) executada sem mão-de-obra
remunerada;

I

http://idg.receita.fazenda .gov. br/ ori entacao/tri buta ria/ cad astros/cadastro-especifico-d o-i nss-cei/ quem -esta-d ispensado-de-efetu ar-a -matricu la-ce i 1/2

http://idg.receita.fazenda


ATESTADO DE CAPACIDADE TtCNICA

Atesto, para os devidos fins, que o ge6logo PAULO ROBERTODE OLIVEIRA,

CPF 524.883.148-20, registro no CREA/SP 0.600.637.596, residente à Rua Santa

Helena,l967, casa 27, Jardim Estoril, Marilia, SP. concluiu, satisfatoriamente e de acordo

com as normas técnicas vigentes, os serviços descritos abaixo, para a CAPARQUITETURA

E CONTRUÇÃO LTOA, CNPJ: 03.046.739/0001-22, localizada à Rua Silvio Marinho, 201,

Jardim Tangará, Marllla, SP:

• Reconhecimento aeolóClco-geotécnlco e identificação macr oscóplca, t'ctil-visual do

solo em superficle e subsuperfide (amostragem da perfuração do poço), segundo ART

92221220130438204, em abril de 2013, em área urbana e adlscênclas (ralo de sOOm a

partir das coordenadas UTM 7.549,08 N e 604,02 l), no empeendímento Residenclal

Terra Verde, Av. Yusaburo Sasaraki, s/n2, no distrito de Padre Nóbrega, município de

Marílla/SP, serviços estes necessários para elaboração de Relatório Final da construçãc

de poço tubular profundo (260m de profundidade) I SIOASe F:elatório de Avaliação de

Eficiência do Uso da Água para abastecimento do empreendimento.

• Reconhecimento ceoló&lco-ceotécnlco e Identificação macroscóplca, t'ctil-vlsual do

solo, segundo ART 92221220130438204, em fevereiro de 2)16, em área urbana e

adjacênclas (raio de sOOm a partir das coordenadas UTM 7.542,8 N e 630,9 L), no

empreendimento LoteamentoJardim Vista Verde, no prolonganento da Rua Brasil, slng,

aproximadamente 200 m do centro do distrito de Jafa, município de Garça/SP, serviços

estes necessários para elaboração do Estudo de Viabilidade de Implantação de

Empreendimento, Avaliação Hldrogeol6gica e Projeto de Poço Tubular Profundo (220m

de profundidade), para abastecimento do empreendimento.

Marilia, 01 de julho de 20U!

CAPARQUITEtuRA ECON:;TRUÇÃO LTOA.

Responsável: SILVIOAQUINO MUSSI GUIMARÃES

CAP ARQUITnURA & CONSTRUÇÃO LTOA.
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 16/2018

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SAE -
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE
OURINHOS E PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA.

Por este instrumento particular de contrato, de um lado a SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E
ESGOTO DE OURINHOS, entidade de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n°
49.131.287/0001-88, com sede à Avenida Altino Arantes, n" 369, Centro, neste ato representada pelo
Superintendente, Sr. Marcelo Simoni Pires, portador da Carteira de Identidade RG sob n° 4.617.529-5 e
inscrito no CPF sob n° 753.799.708-00, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, com escritório comercial na Rua Santa Helena 1967 Casa 27 -
Jardim Estoril, na cidade de Marília, Estado de São Paulo, inscrito no CPF 524.883.148-20 no CNPJ
sob nO09.633.422/0001-79, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente Contrato, com
fundamento no inciso I do artigo 24 da Lei Federal nO8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações,
consoante Processo n° 397/2018 - Dispensa de Licitação nO 6/2018, que é parte integrante do
presente instrumento e no qual estão vinculadas as partes, mediante cláusulas e condições que
mutuamente aceitem e outorgam a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente contrato tem por objeto a contratação de profissional para realização de serviços de
Geologia/Geotécnico, para caracterização dos solos da área rbana de Ourinhos/SP. Considerando a
necessidade de caracterização do solo do município, para uma correta análise dos diversos processos
de usuários solicitando "reparo por danos", supostamente ocasionados por vazamentos de
água/esgoto.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERViÇOS

2.1 - Os serviços referidos na Cláusula Primeira serão executados pela CONTRATADA sob o reg ime
de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E CRÉDITO

3.1 - O valor total estimado do presente contrato é de R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais).

3.1.1 - O preço acordado permanecerá fixo e irreajustável.

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

03.00.00 - Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos
03.04.00 - Departamento de Operações
03.04.02 - Diretoria de Operações
17.512.0602.2.801 - Manutenção e Operação das Unidades Executoras
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física

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

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDiÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 - Os pagamentos serão efetuados de acordo com medição a ser realizada quinzenalmente,
conforme cronograma anexo, mediante ordem bancária, creditada em conta corrente da

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Av. Altino Arantes, 369, Centro - Fone (14) 3322-1866/ Fax (14) 3322-1645 - CEP 19900-031 - Ourinhos - SP - CNPJ 49.131.287/0001-88
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CONTRATADA, bem como somente após serem conferidas, aceitas e atestadas pelo responsável,
conforme cronograma abaixo:

Levantamento
bibliográfico e de dados """C' •• ' •••.. A

existentes
Análise dos obtidos e
investigações
dis íveis
Levantamento de
ca
Elaboração de relatório
e a

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

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

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

4.3 - Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente
solicitada à CONTRATADA, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que
deverá ocorrer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;

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

4.4 - No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação judicial, deverá
apresentar declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou se o
administrador judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de
que está cumprindo o-plano de recuperação judicial.

4.5 - No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação extrajudicial, junto com
os demais comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as
obrigações do plano de recuperação extrajudicial.

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

4.7 - A CONTRATADA terá direito ao pagamento de correção monetária incidente sobre o(s) valor(es)
da(s) parcela(s) paga(s) com atraso, entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo
pagamento, caso o atraso for única e exclusivamente causado pela CONTRATANTE, com base na
variação do IPCA-E da FGV.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1 - Das obrigações da CONTRATADA:

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

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

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Av. Altino Arantes, 369, Centro - Fone (14) 3322-1866/ Fax (14) 3322-1645 - CEP 19900-031 - Ourinhos - SP - CNPJ 49.131.287/0001-88
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5.1.3 - É a única e totalmente responsável pelo recolhimento nos prazos legais de todos os encargos
sociais, previdenciários, trabalhistas, fiscais e outros decorrentes da presente contratação e sua
execução, em quaisquer das esferas: Privada, Federal, Estadual e Municipal;

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

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

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

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

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

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

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

5.2 - Das obrigações da CONTRATANTE:

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO

6.1 - A vigência deste contrato é pelo período estimado de 17 de julho de 2018 a 17 de outubro de
2018, podendo ser prorrogado, a critério da Administração, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e
suas alterações.

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
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7.1 - A execução do contrato será acompanhada pela CONTRATANTE, a qual designará como gestor
o Sr. José Odilon Ferreira de Almeida, Engenheiro Civil, responsável por esse acompanhamento, nos
termos do art. 67, da Lei n? 8.666/93, que deverá atestar a execução dos serviços, determinando de
imediato o que for necessário á regularização das faltas ou defeitos observados.

7.2 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor serão solicitadas ao
Superintendente da SAE, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes, consoante disposto
no art. 67, §§ 1° e 2°, da Lei 8.666/93.

7.3 - Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados imediatamente, salvo
quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidos no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

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

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

8.1.2 - multa nas seguintes situações:

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

9.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, enseja sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei Federal nO8.666/93.
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9.2 - Os casos de rescrsao contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurando o contraditório e a ampla defesa.

9.3 - A rescisão deste contrato poderá ser:

9.3.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I
a XII e XVII do artigo 78 da lei mencionada;

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

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

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

9.5 - Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Admínistração, ficarão
assegurados a CONTRATANTE os direitos elencados no artigo 80 da Lei Federal nO8.666/93 e suas
alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES

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

CLÁUSULA ONZE - DO FORO

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

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

Ourinhos, 25 de maio de 2018.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Marcelo Simoni Pires

Superintendente
CONTRATANTE

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Maurício Della Tonia
RG n? 8.128.998-0

André Luís Coulinho de Assis
RG nO40.791.084-0
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SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURIN~

Procuradoria

DA PROCURADORIA DA SAE

À SUPERINTENDÊNCIA

Memorando n° 25/2018 - CC

Veio-me o presente expediente, objetivando análise e parecer acerca da
possibilidade de contratação direta de Geólogo/Geotécnico para elaboração de
laudo visando a caracterização dos solos da área urbana do município de Durinhos.

A Divisão de Material e Patrimônio junta documentação referente à
regularidade fiscal e trabalhista, habilitação jurídica e qualificação econômico-
financeira do profissional selecionado para executar o serviço pretendido, qual seja o
geólogo Paulo Roberto de Oliveira, bem como cotações com profissionais
especializados na área.

Pelas cotações apresentadas, o valor ofertado pelo profissional
selecionado é o mais baixo, é compatível com os valores de marcado e a proposta
está abaixo do limite previsto no inciso I do artigo 24 da Lei de Licitações.

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.

Importante frisar que a contratação ora pretendida visa trazer subsídios
técnicos para a elaboração de parecer pelo engenheiro desta Autarquia em
processos de reparos por danos, quando o rompimento de tubulações de água e
esgoto, supostamente, tenha causado problemas em imóveis da região.

Tendo em vista as normas da ABNT determinarem regras de observância
obrigatória para a construção civil, inclusive para a parte de fundações, o
conhecimento do solo sobre o qual se pretende construir é de suma importância,
pois este determinará qual q técnica que deverá ser utilizada no caso concreto.

Neste mesmo panorama, com o laudo a respeito do solo do município, é
possível concluir se as normas da ABNT foram observadas quando da construção

SUPERINTEND~NCIA DE AGUA E ESGOTO DE DURINHOS - Av. Altino Arantes. 369 - Fone (0"14) 3322-1866 - CEP 19900-000 - Durinhos - SP
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SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOSQ
Procuradoria

do imóvel e se o suposto dano cobrado pelo usuano foi derivado, de fato, do
rompimento da tubulação de água e esgoto da Autarquia ou por deficiência na
fundação do imóvel.

Portanto, a contratação é de suma importância para trazer dados
concretos aos pareceres técnicos desta Autarquia.

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 pelo geólogo
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.

Desta forma, estando caracterizada a situação do artigo 24, inciso I da Lei
8.666/93, nada obsta a contratação direta do geólogo Paulo Roberto de Oliveira,
devendo apenas ser juntada a declaração supramencionada.

Salvo melhor juízo, é o parecer.

Ourinhos, 17 de julho de 2018.

BALDINI
Procurado a da SAE

OAB/SP 374.017
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Ao Gabinete da Superintendência

Senhor Superintendente,

o presente expediente se refere à contratação de serviços de
Geologia/Geotécnico, para caracterização dos solos da área urbana de Ourinhos-SP. Considerando a
necessidade de caracterização do solo do município, para uma correta análise dos diversos processos
de usuários solicitando "reparo por danos", supostamente ocasionados por vazamentos de água/esgoto
e considerando ainda a carência desse profissional em nosso quadro funcional..J

A contratação desse serviço especializado vem atender ainda a solicitação da
Procuradoria da SAE através de do memorando nO 41/2018-PSAE do dia 26 de abril de 2018, onde é
expressa a importância da contratação desse serviçoj com relação aos processos administrativos de
reparos por danos que se encontram no referido setor.1

o valor total estimado da referida contratação corresponderá a R$ 8.200,00
(oito mil e duzentos reais), que será pago 40%, ou seja, R$3.280,OO (três mil duzentos e oitenta reais)
no início dos levantamentos e 60% no valor de R$4.920,OO (quatro mil novecentos e vinte reais) no
final dos trabalhos, mediante a entrega dos relatórios e mapas. J

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
nec~ssário à contratação com in~xigibilidade ou dispensa de licitação, bem como outras considerações
pertinentes ao assunto em questao. I

Consultada a Procuradoria desta Autarquia, esta se manifestou pela
procedência da contratação que, no presente caso, se enquadra na hipótese de "Dispensa de LicitiÇão",
prevista no artigo 24, inciso I, da Lei Federal nO8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

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 julho de 2018.~~=.
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 Dispensa de Licitação. Publique-se.

Ourinhos, 17 de julho de 2018.
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SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO

ERRATA

Processo nO458/2017.
Dispensa de Licitação n° 3/2017.
Objeto: Contrato de prestação de serviços de coleta
seletiva solidária da fração seca dos resíduos sólidos
domiciliares, comerciais e industriais recicláveis ou reu-
tilizáveis.
Contratante: Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos.
Contratada: Cooperativa de Catadores de Materiais Re-
cicláveis de Ourinhos - CCMRO.
Publicadas no Diário Oficial do Município de Ourinhos
em 20 de julho de 2018, Edição n? 1196:

Onde se lê: I - Fica acrescido ao objeto contratual o
valor de R$433,56 (quatrocentos e trinta e três reais e
cinqüenta e seis centavos), por tonelada de material re-
ciclável recolhido já aplicado reajuste pelo índice IGP-M
do período conforme previsto em contrato, com limite
máximo de 340 toneladas por mês.

Leia-se: I - Fica reajustado o objeto contratual para o
valor de R$ 433,56 (quatrocentos e trinta e três reais e
cinqüenta e seis centavos) por tonelada de material re-
ciclável recolhido, reequilíbrio aplicado pelo índice IGP-M
do período conforme previsto em contrato, com limite
máximo de 340 toneladas por mês.
Ourinhos/SP, 23 de Julho de 2018.

Marcelo Simoni Pires - Superintendente

=1":==== /------ --__ -r _-- ..-
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO

PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nO397/2018.
Dispensa de Licitação nO6/2018.
Objeto: Laudo Geológico-Geotécnico visando a caracte-
rização dos solos da área urbana do município de Ou-
rinhos/SP
Contratado: Paulo Roberto de Oliveira

Valor Total: R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais).
Fundamento: Lei Federal nO8.666/1993, artigo 24, inciso
I. Nos termos do artigo 26 de Lei Federal n° 8.666/1993
e suas alterações, Ratifico a Dispensa de Licitação.
Ourinhos, 17 de julho de 2018.

Marcelo Simoni Pires - Superintendente.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO

JULGAMENTO DE LICITAÇÃO

Processo nO334/2018.
Pregão Presencial nO18/2018.
Objeto: Aquisição de carnes, frios e embutidos.
Propostas Classificadas: Cruz e Pontes Ltda. - ME,
Fattoria do Alimento Ltda. - ME e Nutricionale Comércio
de Alimentos Ltda.
Empresa Habilitada / Proposta Vencedora: Cruz e Pon-
tes Ltda. - Me nos itens 01 (R$ 11,38), 02 (R$ 17,20), 03
(R$ 17,80), 04 (R$ 8,30), 06 (R$ 18,90), 07 (R$ 18,40), 08
(R$ 18,90), 09 (R$ 11,74), 10 (R$ 13,90), 12 (R$ 16,40),
14 (R$ 6,25),15 (R$ 6,62),16 (R$ 19,90), 17 (R$ 7,50) e
21 (R$ 7,90); Fattoria do Alimento Ltda. - ME nos itens 5
(R$ 8,09), 11 (R$ 4,09), 13 (R$ 9,80), 18 (R$ 20,50), 19
(R$ 12,90), 20 (R$ 33,80) e 23 (R$ 9,30) e Nutricionale
Comércio de Alimentos Ltda. no item 22 (R$ 3,90).

O Pregoeiro, designado através da Portaria nO
77/2018 e no uso de suas atribuições legais, ADJUDICA
os itens objeto deste Pregão às respectivas licitantes
vencedoras.
Ourinhos, 23 de julho de 2018.

Tiago Souza Silva - Pregoeiro.

JULGAMENTO DE LICITAÇÃO .

Processo nO310/2018 .
Pregão Presencial n" 16/2018.
Objeto: Registro de preço para contratação de empresa
especializada em desinstalação e reinstalação de bom-
bas submersas em poços profundos.
Propostas Classificadas: Acqua Tecnologia da Água
Eireli - EPP, DH Perfuração de Poços Ltda. e Hidrossolo
Serviços Ambientais e Poços Artesianos Ltda. - EPP.
Empresa Habilitada / Proposta Vencedora: Acqua Tec-
nologia da Água Eireli - EPP, no lote 05 (R$ 34.372,80) e
Hidrossolo Serviços Ambientais e Poços Artesianos Ltda.
- EPP. nos lotes 01 (R$ 84.185,00), 02 (R$ 83.830,00),



CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 16/2018

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SAE -
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE
OURINHOS E PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA.

Por este instrumento particular de contrato, de um lado a SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E
ESGOTO DE OURINHOS, entidade de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nO
49.131.287/0001-88, com sede à Avenida Altino Arantes, nO369, Centro, neste ato representada pelo
Superintendente, Sr. Marcelo Simoni Pires, portador da Carteira de Identidade RG sob nO4.617.529-5 e
inscrito no CPF sob n° 753.799.708-00, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, com escritório comercial na Rua Santa Helena 1967 Casa 27 -
Jardim Estoril, na cidade de Marília, Estado de São Paulo, inscrito no CPF 524.883.148-20, doravante
denominada CONTRATADA, firmam o presente Contrato, com fundamento no inciso I do artigo 24 da
Lei Federal n? 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações, consoante Processo n° 397/2018 -
Dispensa de Licitação nO 6/2018, que é parte integrante do presente instrumento e no qual estão
vinculadas as partes, mediante cláusulas e condições que mutuamente aceitem e outorgam a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente contrato tem por objeto a contratação de profissional para realização de serviços de
Geologia/Geotécnico, para caracterização dos solos da área urbana de Ourinhos/SP. Considerando a
necessidade de caracterização do solo do município, para uma correta análise dos diversos processos
de usuários solicitando "reparo por danos", supostamente ocasionados por vazamentos de
água/esgoto.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERViÇOS

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E CRÉDITO

3.1 - O valor total estimado do presente contrato é de R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais).

3.1.1 - O preço acordado permanecerá fixo e irreajustável.

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

03.00.00 - Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos
03.04.00 - Departamento de Operações
03.04.02 - Diretoria de Operações
17.512.0602.2.801 - Manutenção e Operação das Unidades Executoras
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física

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

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDiÇÕES DE PAGAMENTO

I

4.1 - Os pagamentos serão efetuados de acordo com medição a ser realizada quinzenalmente,
conforme cronograma anexo, mediante ordem bancária, creditada em conta corrente da
CONTRATADA, bem como somente após serem conferidas, aceitas e atestad respons I,
conforme cronograma abaixo: ç..\~TEiI(O~

~ 'Z-
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existentes
Análise dos obtidos e
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cam
Elaboração de relatório
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4.1 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

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

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

4.3 - Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente
solicitada à CONTRATADA, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que
deverá ocorrer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;

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

4.4 - No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação judicial, deverá
apresentar declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou se o
administrador judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de
que está cumprindo o plano de recuperação judicial.

4.5 - No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação extrajudicial, junto com
os demais comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as
obrigações do plano de recuperação extrajudicial.

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

4.7 - A CONTRATADA terá direito ao pagamento de correção monetária incidente sobre o(s) valor(es)
da(s) parcela(s) paga(s) com atraso, entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo
pagamento, caso o atraso for única e exclusivamente causado pela CONTRATANTE, com base na
variação do IPCA-E da FGV.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1 - Das obrigações da CONTRATADA:

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

5.1.2 - Se responsabiliza por todos os serviços que prestar e aos inerentes às suas qualificações
profissionais e técnicas, de acordo com a legislação específica vigentes, incluindo a denominada
responsabilidade civil;
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5.1.3 - É a única e totalmente responsável pelo recolhimento nos prazos legais de todos os encargos
sociais, previdenciários, trabalhistas, fiscais e outros decorrentes da presente contratação e sua
execução, em quaisquer das esferas: Privada, Federal, Estadual e Municipal;

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

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

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

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

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

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

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

5.2 - Das obrigações da CONTRATANTE:

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO

6.1 - A vigência deste contrato é pelo período estimado de 25 de julho de 2018 a 25 de setembro de
2018, podendo ser prorrogado, a critério da Administração, nos termos da Lei Federal nO8.666/93 e
suas alterações.

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

6.4 - Não obstante o prazo estipulado na cláusula 6.1, a vigência contratual nos exercício
subseqüentes estará sujeita à condição resolutiva, consubstanciada na existência de recurso
aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício, para atender as respectiva
despesas.
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7.1 - A execução do contrato será acompanhada pela CONTRATANTE, a qual designará como gestor
o Sr. José Odilon Ferreira de Almeida, Engenheiro Civil, responsável por esse acompanhamento, nos
termos do art. 67, da Lei n° 8.666/93, que deverá atestar a execução dos serviços, determinando de
imediato o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

7.2 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor serão solicitadas ao
Superintendente da SAE, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes, consoante disposto
no art. 67, §§ 1° e 2°, da Lei 8.666/93.

7.3 - Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados imediatamente, salvo
quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidos no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

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

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

8.1.2 - multa nas seguintes situações:

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
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9.2 - Os casos de rescisao contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurando o contraditório e a ampla defesa.

9.3 - A rescisão deste contrato poderá ser:

9.3.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I
a XII e XVII do artigo 78 da lei mencionada;

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES

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

CLÁUSULA ONZE - DO FORO

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

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

SUPERINTEND TO DE OURINHOS
10 Simoni Pires
rintendente
TRATANTE

TESTEMUNHAS: #6~
~rício Della Tonia

RG n? 8.128.998-0
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE.
CONTRATADA: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
CONTRATO W: 16/2018.
OBJETO: Contratação de profissional para realização de serviços de Geologia/Geotécnico, para
caracterização dos solos da área urbana de Ourinhos/SP. Considerando a necessidade de
caracterização do solo do município, para uma correta análise dos diversos processos de usuários
solicitando "reparo por danos", supostamente ocasionados por vazamentos de água/esgoto.
ADVOGADAS: Aline Simões Baldini e Karine Silva de Luca.

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes
do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação
processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que
couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o
artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, precedidos de
mensagem eletrônica aos interessados.

Ourinhos, 25 de julho de 2018.

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
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SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO

EXTRATO DE PORTARIAS

Portaria nO146/18. Resolve designar RILDO SANTOS
MACHADO, Encarregado de Equipe, para executar as
funções de Diretor de Controle Interno no período de
23107/2018 a 11/08/2018, por motivo de férias.

Ourinhos 25 de julho de 2018

Marcelo Simoni Pires
Superintendente

Publicada e registrada no departamento de ad-
ministração da SAE, na data supra.
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SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n? 16/2018.
Processo n? 397/2018.
Dispensa de Licitação nO6/2018.
Objeto: Contratação de profissional para realização de
serviços de Geologia/Geotécnico, para caracterização
"dos solos da área urbana de Ourinhos/SP
Contratante: Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos.
Contratada: Paulo Roberto de Oliveira.
Período: 60 (sessenta) dias.
Valor Total: R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais).
Data de assinatura: 25 de julho de 2018.

Marcelo Simoni Pires - Superintendente.

JULGAMENTO DE LICITAÇÃO

Processo nO261/2018.
Pregão Presencial n° 12/2018.
Objeto: Registro de Preço para Locação de Guindaste.
Propostas Classificadas: Zanuto Transporte e Guindas-
te Ltda.

Empresa Habilitada / Proposta Vencedora: Zanuto
Transporte e Guindaste Ltda. nos itens 01 (R$ 150,00)
e 02 (R$ 250,00).

O Pregoeiro, designado através da Portaria nO
77/2018 e no uso de suas atribuições legais, ADJUDICA

I os itens objeto deste Pregão aos respectivos licitantes
I vencedores.

Ourinhos, 25 de julho de 2018.

Tiago Souza Silva - Pregoeiro.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n° 14/2018.
Processo n° 296/2018.
Pregão Presencial n° 15/2018.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de
hortifrutigranjeiros e congelados.
Contratante: Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos.
Contratada: F. A. Franciscon & CIA Ltda - ME.
Período: 12 (doze) meses.
Valor Total: R$ 113.910,00 (Cento e treze mil e nove-
centos e dez reais)
Data de assinatura: 10 de julho de 2018.

Marcelo Simoni Pires - Superintendente.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n" 15/ 2018.
Processo n° 296/2018.
Pregão Presencial n° 15/2018.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de
hortifrutigranjeiros e congelados.
Contratante: Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos.
Contratada: Modolocampi Agrícola Ltda - EPP.
Período: 12 (doze) meses.
Valor Total: R$ 96.025,00 (noventa e seis mil e vinte e
cinco reais)
Data de assinatura: 10 de julho de 2018.

Marcelo Simoni Pires - Superintendente.


