
Prefeitura de
SOROCABA;g

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA E A ANDRÉ OPINA MARTINS - EPP: PARA
FORNECIMENTO DE HIDRÕMETROS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO
757/2020-S EvppF pnnFPFURppnpppppnp p»KFn nnnTBRrHRpn aaa uu an e nannnn nnunKrHHHnnnK nnKnBHnB.

O SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO do município de
Sorocaba. com sede à Avenida Pereira da Situa. Ro 1.285. inscrito
no CNPJ/MF sob o n' 71 .480.560.0001/39, neste ato representado
pelo seu Diretor Geral, engenheiro MAURI GIAO PONGITOR:
portador da Cédula de Identidade RG Ro 9.281.828-6 e CPF
049.851 .078-67, doravante denominado simplesmente SAAE, e a
ANDRÉ OPINA MARTENS - EPP. com sede à rua Medlna. na 215
- Bairro Parque Ideal, na cidade de Carapicuíba/SP - CEP.
06.355-140, inscrita no CNPJ-MF sob o n' 15.679.567/0001-03

no

representada neste ato, pelo seu Diretor Comercial, senhor
EMERSON FONTANELLI, portador da Cédula de Identidade RG
Ro 19.650.047-3 e CPF n' 'i55.310.268-'t 'l, doravante designada
CONTRATADA, têm entre si, justo e contratado rios teimas da Lel
Federal n' 8.666/93, em óonfofmidade eom o edital do Pregão

48/2020 - ProcessoRo
nü.

Federal Ro 8.666/93.
Eletrõnico

757/2020
Administrativo

aceitas
:- SAAE, as cláusulas 'a seguir rêciprocamenté

PRIMElftA óbjetol
1.1. A CONTRATADA em deéorrênciâ da adjudicação que Ihe

fol feita nó Processo Adnlihistrativo h' 757/2020 ;- SAAE, e bór força do presente
instrumento, sé obriga a fornecêl pala o SAAE, fornecithento de hidrõmétros, destinado
a Diretória Opéraclonaí dé Água. cóhforrhe a quàntidáde égtihada. especificação, marca e
piõçó áprêséhtado:
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LOTE 03  
Item Qtdó Unid. Descrição Marca Valor Unit.

(R$)
Valor Total

(R$) l
01 300 UnÊd. HIORÕMETRO ULTRASSõNICO Qh

(Q3) 10 m:/h
Especificações:
Q4 ú 1 2.5 ü3/h:
Q3 -- 1 0 ms/h:
Q2 - 0.032 m3/h

Diehl 1 .200.00 360.0Q0.00
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/

SEGUNDA -- Prazo e condições dé execução do objeto.

2.1. A CONTRATADA é obrigada a entregar e descarregar o
ol8eto no Centro Operacióhàl do SAAE, situado ha Avenida Comendador Cannlto Júlio, Ro
255: Jardins ibiti do Paço, Sófocaba/SP. das 08h às ]5h

2.2. O prazo máximo para entrega será de 9C (noventa) dias.
contados de cada solicitação do SAAE

2.2.1. Correrá pór conta da CONTRATADA todo e
qualqtiõr prejuízo causado aó objeto até o momento da entrega.

Redigido pol Janaina Solar Cavatcanti - Aux. Adm. DNSLC
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QI -- 0.020 m3/h:

Dn -- 25 mm (1");
Comprimento L 260 mm (entre
conexões)
Deverá acompanhar as conexões --
tubetes em latão. porcas em latão e
arruelas de vedação confeccionada
em PVC. com dureza: 80 t5 SHORE-

Temperatura máx. - 50' C
Dlsplay LCD com no mínimo 9 dígitos,
perpendicular ao comprimento do
medidor para visualização
Instantânea
Com proteção IP 68;
Energizado por bateria de Lítio com
autonomia superior a 10 anos de vida
útil
Princípio eletrõnico de medição
ultràssõnica por tempo de trânsito
Equipado e pré-equipado com saída
puisadal
Que possibilita a Instalação tanto na
posiêãa vertical quanto na horlzontail
Pressão máx. Adm. 1 6 bar
[)everá $er forheóido com etiqueta
adesiva :com letras de Identificação
ano de fabricação e numeração
sequencial de fábrica
Deverá atender a IS0 4064-1/2005.
NBR 5426/85. NBR 81 94/14.      

Total Geral (R$) 360.000.00
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2 ,:2 .2 . A cada entrega a quantidade mínima será de

t": 75 unidades
/ Hidrõmetro ultrassõnico Qn (q3) 10 m:/h

2.2.3. Os objetos serão inspecionados de acordo com
o estabelecido no item 5 do Termo de Referência -- Anexo ii do edital, conforme as normas
vigentes declaradas na Instrl.tçâo de Inspeção de Recebimento de Materiais - Anexo IX do
edital

2.2.4. Os objetos serão considerados recebidos após
a conferência e aprovação do fiscalizador do SAAE. Constatadas irregularidades nos
objetos entregues, o SABE, bem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

2.2.4.1. Rejeita-los no todo ou em parte se
não corresponderem às "especificações do edital e seus anexos* determinando suas
adequações que deverão ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos. sendo de
responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e riscos relativos à substituição.

2.3. Poderão ser tolerados atrasos, motivado por força maior,
caso fortuito ou Interferências imprevistas que ret#rdem o cumprimento contratual, desde
que tais eventos sejam devidamente anotados e justificados no processo e acolhidos
pela Administração, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas

2.4:: Fiscalização; O SAAE designará ó Sr. ANTONIO
LAURENCIO TENDES, Chefe dó Setof de Hidrometria e PitoMetria, para representa-io na
qualidade de fiséalizadór cóntrató. O fiscalizador poderá designar óutrós funcionários para
auxilia-lo no exercício da fiscalização

2:4.1. Se houver alteração do fiscalizador, ó Setor
responsável deverá comunicar o Setar de Licitação e Contratos. que formali2afá a alteração
pof apdstilahento.

2.6. Representação da CONTRATADA: Manterá o Sr.
ANDRÉ oPiNA MARFINS; como proposto e respónsáv;el pela execução do objeta, que
prestará toda a assistência necessáriá* devendo éon'lpafecer ao SAAE sempre que
determinado pela fiscalização

2.5.1.l Qualquer ocorrência ou áhórMaiidade, que
vóhha interferir na exêctjêãó do objetó, deverá sêr cóht.tnicada àó SAAE iMêdiatanente.

TERCEIRA - Rêcêbimênto do objeto

3.'t. Recebimento Provisório: próvisoriaménte, pelo
responsável por seu recebimento (no verso da dota fiscal), para efeito de posterior
verificação da cóhfofMldade do objeto óoM a espécificàçãó.
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responsável por sua fiscalização:
consequente aceitação

3.2 Recebimento Definitivo: definitivamente, pelo
após a verificação da qualidade, quantidade o material e

QUARTA Reajuste de preços e pagamentos

4.'1. . Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA
todos os custos diremos e Indiretos para a execução do objeto, inclusive os trabalhistas, bem
como, os custos relacionados ao transporte dos materiais/equipamentos e carregamentos
do local de partida até o loba! de destino

4.2. Os preços terão reajuste de;acordo com a variação do
Índice de Preços ao Consumidor -- IPC/FIPE, observado o intervalo mínimo de um ano.
contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, obedecendo a seguinte
fórmula

P = Po x. l
to

Onde:
P = Preço reajustado
Po = Preço Proposta.
l É Índice do mês de reajuste
lo = Índice do mês de apresentação da proposta

4.2.1. O reajuste apurado pela fórmula acima, será
aplicado para os serviços realizados a partir dó mês subsequente aó do ahlversário da
proposta

4.3. O pagamento será
estabelecido na Resolução n' 08/201 5-SAAE, sendo

éfetuado pêlo SAAE, conforme

4.3.t. Na sexta feira da pfimeirà semana subsequente
à do ato de cóhferêRcia e aprovação da nota fiscal/fàttira, conêluídó entre segunda e terça
feira

4:3 .2. Na seita feira da seguida selhana subbeqtiente
à do ato de conferência e af)róvação dá nota fiscal/fattira. concluído entre quarta e sexta
feira

4.4. A nota fiscal/fatura deverá sér conferida e aprovada pelo
Departamento/Selar responsável no prazo de 05 (cinco) dias úteis. contados da data da
ÉtJa apfêséntaçáol

4.4.1. A nota : fiscal/fato.trà, será assinada e datada
pelo(s) fiscal(is) e: na sua ausência, a llberação poderá ser realizada pelo chefe da área
solicitante;

[
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4.4.2. Se forem constatados erros no documento fiscal
suspendem-se-á o prazo de vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado, a partir
da apresentação do documento corrigido.

4.5. O prazo de pagamento não será superior a 30 (trinta)
dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela.

4.5.1. Em caso de inobservâricia quanto ao critério de
pagamento, o SAAE suportará a incidência, sobre o valor da nota fiscal eletrõnica, da
variação do "Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM", acumulado entre a data da
exigibilidade e a data de seu efetivo pagamento.

4.5.2. A CONTRATADA não poderá susp.ender o
cumprimento de suas obrigações e deverá toieràr possíveis atrasos de pagamento, de
acordo com o artigo 78, inciso XV, da Lei Federal n' 8.666/93

8

4.6. A nota fiscal deverá ser encaminhadas ao fiscalizador e
para o e-mail contratos(®s8aesorocaba.sp.aov.br

QUINTA -' Sanções por inadimplemento.

5.1. Pêlo inadimplemento de qualquer cláusula ou simples
condição do edital contrato ê/ou do presente compromisso ou pelo descumprjmento parcial
oti total do rhesrnõ, as pa@ês ficarão sujeitas às sanções ê cónsequêócias legais previstas
no art. 86, 87 é 88 da Lói Fédeíal n' 8.666/93, eh especial

5.4.1. Multa de 20% (vinte por cento) sabre o valor
teta! da proposta, caso â CONTRATADA não a mantenha, seú prejuízo das demais
sanções estàbêlecidas

5.''1.2. O não cumprimento dos prazos
estabelecidos para a execução do presente compromisso conforme estabelécldo no
edital e seus anexos, acarretará à CONTRATADA a multa de 1% (um por cento) sobre o
valor total do(s) item(ns) em desconfórmidade* pór dia dê atraso, até o limite de 10% (dez
por cento). ao flm dos quais. se a execução não e$tlver regularizada. o contrato poderá, a
critério do SAAE, sór réscihdidó;

5.1.3. Muita de 20% (vinte pof cento) sobre o valor
total do contrato, em caso de rescisão contratual por Inádirhplência dá CONTRATADA.

5.1.4. Multa de O,1% (zero vírgula um por cento) do
valor total do contrato, por dia de atraso: até o limite de 1% (um por cento), pelo
deséumprimento a qualquer cláusula;

5.1.5. Muita de 20% (vinte por cento) sobre o valor
total do contrato, ém caso de rescisão óóntrattial pof Inàdimplêhcia da CONTRATADA. {,;

].
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5.1.6. A licitante que, convocada dentro do prazo de
validade da sua proposta, não celebrar o contrata, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame. ensejar o retardamento da execução de seu
objeto: não mantiver a proposta, falhar óu fraudar na execução do contrato. comportar-se
de modo inidõneo ou cometer fraude fiscal, ficará IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRATAR
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, com a União. Estados, Distrito Federal ou Municípios
e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que
se refere o Incisa XiV do art 4 da Lei Federal l0.520/02. pelo prazo de até 05 (cinco) anos
sen prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais dominações legais
(Ad.7', Lei Federal l0.520/02)

5.2. A aplicação de qualquer penalidade prevista no presente
instrumento não exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das
penalidades previstas na Lei Federal Ro 8.666/93.

SEXTA -.. Recurso financeiro

6.'i. A despesa decorrente do presente compromisso será
atendida através das dotações orçamentárias alocadas ao SAAE, apontando-se para esse
fim, no corrente exercício financeiro, conforme rlJbrlca orçamentária no 24.04.00 3.3.90.30
17 512 5005 2165 04.

SÉTIMA Vinculação
48/2020.

ao edital do F'fogão Eletrõnico Ro

7.1. A execução do presente contrato está vinculada aos
termos do edital do Pregão Eletrõnico n' 48/2020,: seus anexos é à ptopóstá da
CONTRATADA aprêsêntadá âo Pfóéesso Administrativo n' 757/2020 - SAAE.

7.2. Fica ã CONTRATADA: obrigada a mahtér durante a
vigência do presente contrato; todas as condições dê habilitação e de qualificação exigidas
pór ócasiãó do processo licitatório, devendo aptêsentar ós doêtiMentós habilitatórios
séMpte qüe solicitados.

7.3. Na hipótese de aditamentos
documentos exigidos por óêasião do certame, sendo:

sefãó solicitados os

Geral), conforme o cabo
7.3.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 28 da Lei

a) No caso de émpresárlo jndivldtiai
Inscrição no Registró Público de Empresas Mercantis. â cargo da Junta Comercial da
respectiva sédé;

empresa individual de
b) No caso dó sociedade empresária ou

reãpon$ábilidade limitada : ÉIRELl: : àto constitutivo, estatuto au

Redil do bóí Janaina Solar. Cávátcaht} - Aux, Adi DNSLC
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contrato social em vigor. devidamente registrado na Junta Comercial dã respectiva sede
acompanhado de documento comprobatório de seus administradoresl

c) No'caso de sociedade simples: inscrição
do ato constitutivo no .Registro C}Vtt das Pessoas Jurídicas do local de sua sede
acompanhada de prova da Indicação dos seus administradores=

d) No caso de microempresa ou empresa de
pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, conforme o caso, que comprove a óondiçãó de microempresa ou empresa de
pequeno porte. OU declaração. sob as penas da Lei, de que cumpre os requisitos legais
para a qualificação como ME ou EPP. OU peia adesão da empresa ao Regime Especial
Unificado dê Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos peias ME ou EPP -- Simples
Nacional (disciplinado noCapítulo IV da Lei Complementar n' 1 23/06)

e) No caso de
estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorizaçãol

empresa ou sociedade

f) Inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis onde opera. com averbação no Registro ande tem sede a matriz. no
caso de ser o participo.cite àuct]rsà], filial ou agência

g) No caso de sociedade cooperativa: ata de
fundação ê estatuto social em vigor, óóm a ata da assembleia qué ó àprovóu. devidamente
arquivado ha Junta Co®efcial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da
réspéctiva sédé, beM doma Q registfo dé que trata ó art. 107 da Lei no 5.764, de '1971

7.3.1.1, Os documentos acima deverão
estar acompanhados de todas ás alterações ou da consolidação respéctival

(art. 29 da Lei Geral}
7.3.2. REGULARIDADE . FISCAL. E' TRABALHISTA

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional
de Pessoas Jlirídlcas do Ministério da Fazenda (CNPJ)l

b) Prova de inscrição no Cadastro de
Contribuintes Estadual relativo ao domicílio ou sede da CONTRATADA. pertinente ao seu
ramo de atividade é óóhpatível cón o abjeto deste certamél

c) Prova de regularidade para com as
Fazendas Federal e Estadual. do domicílio ou sede da CONTRATADA. ou outra
equivalente na forma da lõi, rhedlânte a apresentação das seguintes certidões

Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com
cl} Certidão Conjunta Negativa de

Efeitos de Negativa, relativos a Tributos

Redigido par Jaüaína Sóier.Cavaléanti - Atix. Adm. . .!.:lli:..«' DWSLC
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Federais e à Dívida Atava da União, inclusive contribuição social, expedida pela
Secretaria da Receita Federall

c2) Certidão de Regularidade de ICMS -
Imposto sobre Circulação de .Mercadorias e Sewiços, expedida pela Secretaria da Fazenda
E Certidão Negativa ou Pósltlva com Efeitos de Negativa de Débitos Tributários expedidas
peia Procuradoria Geral do Estado de São Pauta.

d) Prova de regularidade perante o Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado
de Regularidade do FGTSI

e) Prova de inexistência de débitos
Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os
mesmos efeitos da certidão negativa (CNDT-EN)

f) A comprovação de regularidade fiscal das
microempresas e emprêsàs de pequeno porte somente será exigida para efeito da
assinatura do Aditamento.
comorovacão de regula
alguma restrição. sob oena de Inabilitação

fl) Havendo alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis;
cujo termo inicial corresponderá ao momento eM qué o própónente for declarado o
vêrléedór do certames prórrügáüel pór igl.tal período,: á critério da admlnistràção púbtical
para à réguláriiação da dbCuhéntâçãó, pagarnerlto óu baróõlaüónto do débito ê emissão
de êüeht{.tais éertidõeé hegàtiü'as ou l)ositivas cóM efeito de éêrtidão negativa

f2) A Fico regtiiarização da
documentação. no prazo previsto no subirem anterior, Implicará na preclusão do direito à
eonttàtaçãó, sêm prejuízo das sanções previstas nêste éditàt

f3) A participação nà corldlção de
mlcroémpresa ou emprêsà de pequeno pode, sem que haja o enquadramento nessas
categorias, érlsejará a aplicação das sanções previstas em Léi

FINANCEIRA (art. 31 da Lei Geral):
7.3.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMiCO

a) Fazer prova de possuir capital social
registrado Qg património líquido não inferior a 8% (oito por cento) do valor total contratado.
comprovado : através da apresentação da cópia do Certificado de Registro Cadastral,

[
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Contrato Social ou alteração contratual devidamente registrado na Junta Comercial ou no
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou apresentação do baiahço

a4) Se a opção da CONTRATADA for
pela comprovação do éátrimõnio líquido deverá ser apresentado o Balanço Patrimonial e
Demonstrações Contábeis do último exercício social. já exigível e apresentado na forma da
lel, que comprovem a boa situação financeira da empresa. vedada sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atuallzados por índices oficiais quando
encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta

demonstrações contábeis serão aceitas
de

al.l) O balanço patrimonial e
na forma da Leia quando apresenta:dos por meio

Oficia1l ou
Publicação em Diário

Publicação; em Jorpall ou

Cópia ou fotocópia
reglstrada óu autenticada hã; Junta Comercial da sede ou dó domicílio da CONTRATADA
ou em outro órgão equivalerftg. inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento

Comprovação por Sped

b) Certidão Négatlva de Falência
insolvência. recuperação jüdiéial ÓLI extrajudicial. expedida i)elo distribuidor judicial da Sede
dà CONTRATADA peésoã .iürídióà ot] õhpresária irldividuàl.

bl) Nos cabos de Rêcuperaçãó Judicial
e Extrajudicial, serão aceitas certidões positivas, l cóm derüónstráçãó do plano de
recuperação. já homologado pelo juízo competente em pleno viÜór, apto) a comprovar sua
viabilidade ééónõmico-fihancéira

7.3.4. oocuwKNTo$:çQMEl:,EweNTAnES

a) Declaração de que não existem no
quadro de funcionários da empresa, menores de ]8 IdeÊoito) lhos efetuando trabalho
soturno, perigoso ou insalubre ou ainda, empregado com idade inferior â 16 (dezesgeis)
anos efêtuando qualquer trabalho. salvo na condição de aprendiz, á partir dê 14 (quatorze)
após, conforme Anexo V dó edital

7.3.5. Será Verificado o eventual descumorimentó
çl9+:;çopdiçêe$;;;;de p9rtiçipoçãQ.: ;e$peci41Üélité quanto à êkiétêhcia de sahcão: aue
i@p9çp::g;.pât#iiéibaêãé:; ê 4pltêae : Qy B futyrâ lêó11t!.êtêlGão, mediàhté a consulta aos
seguiútêÉ oadastros:

']
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a) Cadastro Nacional de
Inidõneas e Suspensas - CEIA, mantido peia Controladoria-Geral
()

Empresas
da União

b) Cadastro Nacional de Condenações
Cíveis por Atou de lmprobidade Adr#inistrativa, mantido pelo Conselho *Nacional de Justiça
( ). ?

c) Lista de.Apenados, mantida pelo Tribunal
do Estado de São Paulo (

7.3.6. A consulta aos cadastros será realizada em
nome da empresa CONTRATADA e também de seu sócio majoritário, por força do
artigo 't2 da Lei n' 8.429, de 1992 e Lei Municipal no IO.'t28 de 2012, regulamentada
pelos Decretos Municipais Ro 20?'86 de 2013 e Ro 20.903 de 2013, que 'prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de .improbidade administrativa,
a proibição de contratar com o ?'odes Público, inclusive por interiÓédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário.

7.3.7. Comprovação dos poderes de
representação através da ãpreéentação de procuração que designe expressamente
seu fepresentãnte para ;,assinatura de declarações, carta proposta e demais fitos
peltihentes ao presente éómpromiésó.

7.3.8. Na hipótese de não éónstar pfazó de validada
das certidões apresentadas; este SAAE aceitará como válidas ás expedidas até 1 80 (cento
e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação dos envelopes

OITAVA ., valor total do. contrato

8.1. O l valor total do
360.000,00 (trezentos e sessenta hil reais).

presente contrata, importa ém R$

agencia contratualNONA -.- v' ' '

9.1. Á vigência contratual será de 12 {d02e) mesas, contados
a partir da assinatura do contrata. podendo ser prorrogado á critério daé partes, nós limites
legais perhitidós nó artigo 57 da Lói Federal n' 8.666/93

9.1.1. O contrato poderás a qualquer tempo. ser
alterado, com as devidas .jüstificativáÉ,: respeitados ós iifnités legais

DÉCIMA - rescisão contratual.

,'b
Redigido por Jatlaína Solar Càvafcanti -i Aux. Adm DA/SLC
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Pr@feÊeufa d@

SOROCABA
Serviço Autónomo
de Agua e Esgoto

CONTRATO Na '+5 rSLC/2020

IO.'l. Em caso dé rescisão. a CONTRATADA reconhece
integralmente os direitos do SAAE previstos no Artigo 77 da Lei Federal Ro 8.666/93, sem
prejuízo de Indenlzação por perdas e danos que a rescisão possa acarretar

l0.2. A critério da Administração; o contrato poderá
rescindido se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, da Lei n' 8.666/93

ser

l0.3. Os casos de rescisão, se eventualmente ocorrerem. serão
formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla
defesae

DECIMA PRIMEIRA - legislação aplicável

'll.l. O presente contrato será regido pelas disposições da Lei
Federal no l0.520/2002 .e subsidiariamente na Lei Federal Ro 8.666/93 e posteriores
alterações, pelo Decreto Municipal:no 14.575 de 05/09/2005, Decreto Municipal n' 14.576
de 05/09/2005 e Lei Complementar n' 123 de 14/12/2006: alterada pela Lei Complementar
n' 147 de 07/08/2014,: Resolução n' 08/2015, o Código Civil e o Código de Defesa do
Consumidor, sendo que as partes elegem o Foro de Sorocaba/SP para dirimir qualquer
questão relativa aó presente contrato; com renúricià de qt)alquêr outra, por mais
privilegiado que seja.

star ê contratadas, assinam o presente
presença de 02 (duas) testemunhas que

(B de u.Ü ,Y~ l) de 2020

Testemunhas
01 . 02. --b yY),U.ha\

::::lfl:i:lill ii li:.« ál.. A. 6mw
s, !iq .q éq . <"

Redigido pór Janaína Soier Cavalcanti - Auic Adm DWSLC



Prêf@ieurã de® Serviço Autónomo
de Água e Esgoto

D E C 1. A R A Ç Ã O

l . Identificação do Dirigente

Nome: Emerson Fontanelli

Cargo: Diretor Comercial

CPF: 155.310.268-1 1

Empresa: André Spina Martins EPP

Te[efone: (1 ]) 3674-1788 e-mail: emerson«Dsdbmeterina.com.br

2. Declaração

DECLARO ter conhecimento das vedações constantes no artigo 73-A. da Lel Orgânica do
Município, e no artigo 'io da Lei Municipal Ro IO.:128, de 30 de Maio de 2012, regulamentada
pelo Decreto Municipal" 20.786 de 25 de setembro de 20't3 e alterado pelo Decreto
Municipal n' 20.903 de it de dezembro de 20'í3, onde estabelecem as hipóteses
Impeditivas de contratação. e que

( '} não incorro em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade previstas no referido artigo

( ) Incorre nas hipóteses de ineiegibilidade previstas no referido artigo

( ) tenho dúvidas se Incorfo ou não na(s) hlpóteÉe(s) de inelegibiiidadê prevista(s) no(s)
incluo(s) ..:... rido artigo e, 'pór essa razão. apresento oé dóóumentos. certidões
e Informações complementares qiie entendo necessários à veriflc;ação das hipóteses de
inêlegibllldade

DECLARO, ainda. sob ag penas da lei: em especial aquelas previstas ha Lel Federal n'
7.1 15; de 29 de Agosto de 1983, e no artigo 299 do Código Pénâl (Falsidade Ideorõglca),
que âs informações aqui prestadas sãó verdadeiras

Sorocaba. .g$ de t.:.E-.- h.,P de 2020
ac.d

ANDRE :SPiNA mAnTéNS . EPP
Emerson FontáneW - Diretor Comercial
RG: 1 9.650.047-3

Redigidopor Janaína Solar Cavalcanti = Atix. Adi DWSLC
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PrefeÊ ufa d
SOROCABA:® Serviço Autónomo

de Agua e Esgoto

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOCos
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: Sewiço Autónomo de Água e Esgoto de Sorocaba

CONTRATADO: André Spina Martins - EPP
CONTRATO N' (DE ORIGEM); Q Iã /SLC/2020
OBJETO: Fornecimento de hidfõmetros

Pelo presente TERMO, nós, abaixo jdentiticados

l Estamos CIENTES de que

a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema
eletrõnico:

b) Poderemos ter acesso aQ processo, tendo em vista me extraindo cópias das
manifestações de Interesse. Despachos e Decisões. mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletrênico. conforme dados abaixo
Indicados, êm consonância com o estabelecido na Resolução Ro 01/2011 do
TCESPE

c) Além de disponíveis no processo eletrâhico, todos ós Despachos e Decisões que
viêréM a ser tomados.: relativamente ao aludido processo, serão publicados no
Diário Oficial dó Estado, Caderno do Pódêr: Legislátivó,: parte dó Tribunal de
Contas do Estado de Sãó Pauis, em éonfofmldade como artigo 90 da Lel
Com»}eMehtár h' 709. de 14 de janeiro de i.993, iniciando-$ê, a partir de então, a
cóntàgem dos prà20s próéésbuàis, conforme regiam do Código de Próéês$o Civill

d} Qualquer altérãção dé endereço -- fesidehcial ;bu eietrõnico :- ou telefones de
cohtàta deverá séf comunicada pelo interesêàdó, béticlonando nó prócóõso:.

2. Dama-nós pór NOTIFICADOS para

a) O acompanhàmehto dos fitos do proceésó áté êeu jülgamentó final é consequente
publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse: nos prazos e nàs formas legais e regimentais,
exõrcér o direito de defesa, interi)or recuisoü e o qt.ie cais eóuber.

cnr...[... 9 ). ,J Í

"v'v',aua. Ã -' UG .x,::lU..h}«.:, de 2020

Redigido pór Jahaínà Soler Caüalêahtí - Aux. Adm DA/SLC
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Prefeitura dó
SOROCABAX Serviço Autónomo

de Agua e Esgoto

Cargo: Dlretor Geral
RG: 9.28'1 .828-6

06/01 /1 964 Telefone(s): (1 5) 33224-5901
coQplêto: Rua Padre Robeúo Landell, no 75, Condomínio Residencial

Sorocaba/SP. CEP.: 1801 7-1 72

Geral
RG: 9.28'i .828-6
Telefone(s): (15) 33224-5901

completo: Rua Padre Roberto Landeli. n' 75. Condomínio Residencia
CEP.: 180't 7-'t 72

mauri©>saaesorocaba.se.aov.br
com

Cargo: Chefe do Setor de Hldrometria; e Pltometria
RG: 1 7.283.579-3
Telefone(s): (15) 3224-5969
José Leite do Canto Jurlior.

Data de nascimento
Ehderéço residencial
Bárbara - Sorocaba/SP.
E-Mail institucional: antoniohendeséDsaaesoro(baba.Éo.Qo:v.br
E-fnall pessoal: àntoniomendeso©isaaesorocaba.se:aov: br

07/1 2/.1 965
completo: Rua 194 Jardim Santa

Cargo: Diretor Comercial
RG: ] 9.650.047-3
Telêfoné(s): (1 1) 3674-1788

Endereço residencial completo: Rua Paulo Di Favar1; 245 - Vila Caminho do Mar
Bernarda dõ Campo/SP - Cep 0961 8-1 00.
E-mail institucional: llcitacaõ(âlhidrometer.com br
E-mail pessoal: emerson(@sdbmetérina.com: br

São

Redigido por Janaína Soler Cavalcãnti - Aui. Adm. ..... ,:-""? DWSLC



Pí'efeí#wra de
SOROCABAg Serviço Autónomo

de Agua e Esgoto

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

CONTRATANTE: Sewiço Autónomo de Água e Esgoto de Sorocaba
CNPJ No: 71 .480.560/000'tt39

CONTRATADA: André Spína Martins - EPP.
CNPJ N'; 15.679.567/0001-63 :

CONTRATO N' (DE ORIGEM): n' q t. /SLC/2020
DATA DA ASSINATURA: 2.3 /(1>g /2020

VIGÊNCIA: 12 (doze) rn eles
OBJETO: Fornecimento de hldrõmêfros

VALOR (R$): R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mÊI reais).

9

Declaro, na qualidade de résponsávél pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei,
que os demais documentos originais, atinentes à cofrêspóndenté licitação, encontram-se no
respectivo processo administrativo .arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas

remetidos quando requisitados.

de 2020

Redigido pof Janaína Saleí Cavàlcànti -Aux. Adh. .: DWSLC


