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coNTRATo euE ENTRE sr cELEBRAM o sERVrço euroruomo DE Ácue e
ESGoro Do MuNrcípro oe soRocABA E A DANTELLE MARIE LEMos DA cRUz,
PARA CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA O SAAE DE
soRocABA, coNFoRME PROCESSO ADM¡NISTRATIVO No 964/2021 - SAAE,
NESTE ¡VlUt¡lCíp1O.............

o sERVrço AUToNoMo DE Ácur E ESGoro do
município de Sorocaba, com sede à Avenida Pereira da Silva,
no 1.285, inscrito no CNPJ/MF sob o no 71.480.560/0001-39,
neste ato representado pelo seu Diretor Geral, TIAGO
SUCKOW DA SILVA CAMARGO GUIMARÃES, portador da
Cédula de ldentidade RG no 33.780.781-4 e CPF no

282.319.448-77, doravante denominado SAAE, e a
DANIELLE MARIE LEMOS DA CRUZ, com sede à Rua
Pedrina Maria da Silva Valente, no 30, Casa 19 - Bairro
Parque Munhoz na cidade de São PauloiSP - CEP.: 05782-
450, ínscrita no JUCESP sob o no 1121, representada neste
ato, pela sua Leiloeira Oficial, senhora DANIELLE MARIE
LEMOS DA CRUZ, portador da Cédula de ldentidade RG no

50.429.847-1 e CPF no 454.461.828-20, doravante designada
CONTRATADO, têm entre si, justo e contratado nos termos
da Lei Federal no 8.666/93, em conformidade com o
Credenciamento no 0312021 e respectivo Processo
Administrativo no 96412021 - SAAE, e as cláusulas a seguir
reciprocamente aceitas:

PRIMEIRA - Objeto.

1.1. A CONTRATADO em decorrência da adjudicação
que lhe foi feita no Processo Administrativo n" 96412021 - SAAE, e por força do presente
instrumento, se obriga a leilões para o SAAE de Sorocaba, por solicitação da Diretoria
Administrativa e Financeira do SAAE.

1.2. Todas as obrigações e responsabilidade da
CONTRATADO para a execução do objeto relativo ao presente estäo detalhadas no
edital e seus anexos do Credenciamento no 0312021 e devem ser obedecidas
integralmente sob pena das sanções previstas no item 6 e subitens.

SEGUNDA -Prazo e condiçöes de execução

2.1. A CONTRATADO é obrigada a executar o objeto de
acordo com as especificaçöes do Termo de Referência - I do edital u
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2.2. Poderão ser tolerados atrasos, motivado por força
maior, caso fortuito ou interferências imprevistas que retardem o cumprimento dos
serviços, desde que tais eventos sejam devidamente anotados e justificados no
processo e acolhidos pela Administração, sob pena de aplicação das sançöes
previstas no item 6 e seus subitens.

2.3. Fiscalização: O SAAE designará o Sr. OZEIAS
LEONARDO DOS SANTOS JUNIOR, Almoxarife l, do Setor.de Materiais e Logistica,
CPF no 293.907.178-09 e e-mail: oze,iasjudor.@S-Aaesoroc_?þA*sp.gov.br, para
representá-lo na qualidade de fiscalizador do contrato. O fiscalizador poderá designar
outros funcionários para auxiliá-lo no exercício da fiscalização.

2.3.1. Se houver alteraçäo do fiscalizador, o
Setor responsável deverá comunicar o Setor de Licitação e Contratos.

2.3.1.1. A alteraçäo será formalizada
por apostilamento

2.4. Subcontratação: Os serviços não poderäo ser
subcontratados

TERCEIRA - Recebimento do objeto

3.1. Quando os serviços estiverem concluídos, será
emitido Termo de Recebimento Provisório, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacão escrita da
CONTRATADA.

3.2. O Termo de Recebimento Definitivo (assinado
pelas partes) será emitido após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art.
69 da Lei 8.666/93.

3.2.1.
dias, contados do recebimento provisório

O prazo de observaçäo/vistoria será de 60

QUARTA - Pagamento

4.1. O pagamento será efetuado pelo SAAE, em parcela
única, até 30 (trinta) dias do recebimento da nota fiscal.

4.1.1. Será de responsabilidade exclusiva do
CONTRATADO, todos os custos diretos e indiretos para a execução do objeto, inclusive
o recolhimento de impostos, taxas, contribuiçöes à Previdênci Social, encargos
trabalhistas, emolumentos e demais despesas SL
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4.2. A remuneração do leiloeiro será de 05% (cinco por
cento) do valor de cada lote de bens móveis, mercadorias, joias e outros efeitos e será
de 03% (três por cento) do valor de cada lote de bens imóveis, que deverá ser pago
ao leiloeiro, de acordo com o arl.24 do Decreto no 21.98111932.

4.3. O leiloeiro CONTRATADO obriga-se a restituir ao
arrematante o valor pago a título de comissão, sem direito a reembolso, nos casos em
que a contrataçäo da venda não possa ser concluída em virtude de determinaçäo
judicial.

4.4. No caso de desistência do arrematante não haverá a
devolução da comissäo pelo leiloeiro CONTRATADO.

QUINTA - valor total do contrato

5.1. SEM ONUS AO SAAE.

SEXTA - sançöes por inadimplemento.

6.1. Pelo inadimplemento de qualquer cláusula ou simples
condiçäo do contrato a ser firmado, ou pelo descumprimento parcial ou total do mesmo,
as partes ficarão sujeitas às sanções e consequências legais previstas no art. 86, 87 e
88 da Lei Federal no 8.666/93, em especial:

6.1.1. Advertência, a critério do SAAE, nos
casos de descumprimento das condiçöes de execuçäo pelo LEILOEIRO, quando
não couber as sanções pecuniárias;

6.1.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o
valor total estimado dos lotes do leiläo em que estiver sendo pactuada da atuaçäo, no
caso da recusa injustificada do Leiloeiro em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no subitem 10.1;

6.1.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
total dos lotes do leilão, se os serviços forem executados por intermédio de
terceiros.

6.1.4. Multa de 1o/o (um por cento) do valor total
dos lotes do leilão, por dia, até o limite de 10o/o (dez por cento), pelo descumprimento
a qualquer cláusula;

6.1.5. Multa de 20o/o (vinte por cento) sobre o
valor total estimado dos lotes do leilão em que estiver sendo pactuada da atuação, em
caso de rescisão contratual por inadimplência do LEILOEIRO \r,
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6.2. A aplicação de qualquer penalidade prevista no
presente contrato não exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das
penalidades previstas na Lei Federal no 8.666/93.

6.3. Os casos de rescisão, se eventualmente ocorrerem,
seräo formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a
ampla defesa.

SÉTIMA - vigência contratuat

7.1. A vigência contratual, entre o SAAE e o LEILOEIRO,
a cada leiläo, será de 06 (seis) meses, contados da data estabelecida na Ordem de
Serviço para início da execuçäo do objeto, podendo ser prorrogado a critério das partes,
nos limites legais permitidos no artigo 57 da Lei Federal no 8.666/93.

7.1.1 O contrato poderá, a qualquer tempo, ser
alterado, com as devidas justificativas, respeitados os limites legais.

OITAVA - rescisão contratual.

8.1. Em caso de rescisão, o CONTRATADO reconhece
integralmente os direitos do SAAE previstos no Artigo 77 da Lei Federal no 8.666/93,
sem prejuízo de indenização por perdas e danos que a rescisão possa acarretar.

8.2. A critério da Administração, o contrato poderá ser
rescindido se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, da Lei no 8.666/93.

8.3. Os casos de rescisão, se eventualmente ocorrerem,
serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a
ampla defesa.

NONA - Vinculação ao edital do Credenciamento no
03t2021.

9.1. Fica o CONTRATADO obrigado a manter durante a
vigência do presente contrato, todas as condiçöes de habilitaçäo e de qualificação
exigidas por ocasião do credenciamento, devendo apresentar os documentos
habilitatórios sempre que solicitados.

9.2. O cumprimento deste contrato está vinculado aos
termos do Gredenciamento no 0312021 apresentado ao mesmo, constantes do
Processo Administrativo no 96412021 .

DECIMA TERCEIRA - legislação aplicáve \u
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10.1. O presente contrato será regido pelas disposições Lei
Federal no 8.666/93 e alteraçöes posteriores, Decreto Estadual 8468176, especialmente
quanto aos seus artigos 18 e 194, Decreto Federal no 21 .98111932,lnstruçäo Normativa
DREI no 7212019, as demais legislações vigentes aplicáveis, o Código Civil e o Código
de Defesa do Consumidor, sendo que as partes elegem o Foro de Sorocaba/SP para
dirimir qualquer questäo relativa ao presente contrato, com renúncia de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja,

10.2. E, por estarem justas e contratadas, assinam o
presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma e na presença de 02 (duas)
testemunhas que a tudo viram e assistiram, para fins e efeitos legais.

Sorocaba, -03 d \^rytLg de 2022

sERVrçO NOMO D
Tiago Suckow da Silva

sERVrçO AUT DE UA E ESGOTO DE SOROCABA
Ozeias Leonardo dos Santos Junior - Almoxarife I

LE MARIE LEMOS DA CRUZ
Leiloeira Oficial

Testemunhas:

q. cr -8,.
c(( .'c{l

cPF 84. t&

DE SOROCABA
- Diretor Geral
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DECLARAçAO

1. ldentificação do Dirigente:

Nome: Danielle Marie Lemos da Cruz CPF: 454.461.828-20

No da matricula da Junta Comercial:1121

Telefone: (1 1) 4040-8060 e-mail: licitacao@ricoleiloes.com.br

2. Declaração:

DECLARO ter conhecimento das vedaçöes constantes no artigo 73-4, da Lei Orgânica
do Município, e no artigo 10 da Lei Municipal no 10.128, de 30 de Maio de 2012,
regulamentada pelo Decreto Municipal 20.786 de 25 de setembro de 2013 e alterado
pelo Decreto Municipal no 20.903 de 11 de dezembro de 2013, onde estabelecem as
hipóteses impeditivas de contratação, e que:

ÿYñao incorro em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade previstas no referido artigo

( ) incorro nas hipóteses de inelegibilidade previstas no referido artigo.

( ) tenho dúvidas se incorro ou não na(s) hipótese(s) de inelegibilidade prevista(s) no(s)
inciso(s) do referido artigo e, por essa razão, apresento os documentos,
certidões e informaçöes complementares que entendo necessários à verificação das
hipóteses de inelegibilidade.

DECLARO, ainda, sob as penas da lei, em especialaquelas previstas na Lei Federal no
7.115, de 29 de Agosto de 1983, e no artigo 299 do Código Penal (Falsidade ldeológica),
que as informações aqui prestadas säo verdadeiras.

Sorocaba, "{3 O" ,"{t*^9 de 2022.

.)

DANIELLE MARI
RG 50.429.847-1

EMOS DA CRUZ (
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TERMO DE C|ÊNCIA E DE NOTTFTCAçÃO

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Sorocaba

CONTRATADO: Danielle Marie Lemos da Cruz

GoNTRATO N" (DE ORTGEM): 2à tStCtZOZZ

OBJETO: Credenciamento de leiloeiros oficiais para o SAAE de Sorocaba

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de
sua execuçäo contratual, estaräo sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo
sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das
manifestaçöes de interesse, Despachos e Decisöes, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o
estabelecido na Resoluçäo no 0112011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisöes
que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão
publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte
do Tribunalde Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo
90 da Lei Complementar no 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a
partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do
Código de Processo Civil;

d) as informaçöes pessoais dos responsáveis pela contratante estäo
cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP -
CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 20 das lnstruçöes no0112020,
conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre
atualizados

2. Damo-nos por NOTIF¡CADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e
consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e
regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recurs e o que mars
couber

SOROCABA
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AUTOR¡DADE M
Nome: Tiago Suckow
Cargo: Diretor Geral
CPF: 282.319.448-77

RESPONSÁVEIS
DISPENSA/INEXI

Nome: Tiago S
Cargo: Diretor
CPF:282.319.448-7

RESPONSÁVC¡S

PeIo CONTRATANT

Nome: Tiago Suckow d
Cargo: Diretor Geral
CPF:282.319

Serviço Autônomo
de Agua e Esgoto

a a

Sorocaba, -/3 de -rrúLr€ de2022

NTIDADE:ó
lva argo Guimarães

LA
E DE LICITAÇÃo:

margo Guimaräes

SINA O AJUSTE:

o Guimarães

Oliveira
racional de lnfraestrutura e Logística

-75

CONTRATANTE:

amargo Guimarães

O DO CERTAME OU RATIFI GAçAO DA

\

cbclÑ*or":, 
=*-o>.i-, J o¡"q<

Nome: Danielle Marie Lemos da Cru2

Nome:
Cargo:
CPF:2

Pela CONTRATADA:

Cargo: Leiloeira Oficial
CPF: 454.461.828-20

ORDENADOR DE

Nome: Tiago Su
Cargo: Diretor Gera
CPF: 282.319.448-77

I
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Sorocaba, -ò3 Oe ,v-ûr,a de 2

Tiago Suckow da Si
Diretor Geral

Serviço Autônomo
Qe Agua e Esgoto

a

CONTRATOS OU ATOS JURíDICOS ANÁLOGOS
DECLARAçÃO DE DOCUMENTOS À DrSpOSrçÃO OO TRTBUNAL

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba.

CNPJ No: 71.480.560/0001-39

CONTRATADA: Danielle Marie Lemos da Cruz

CPF No: 454.461.828-20

GoNTRATO N" (DE ORTGEM): no 23 tSLCt2O22.

DATA DA ASSINATURA: Ã3 I AS ,2022

VIGÊNC|A: 06 (seis) meses.

OBJETO: Credenciamento de leiloeiros oficiais para o SAAE de Sorocaba.

VALOR (R$): SEM Ôr.¡US AO SAAE.

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da
Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação,
encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição
do Tribunalde Contas do Estado de São Paulo, e seråo remetidos quando requisitados.
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