
Prefeitura d®

SOROCABA8 Serviço Autónomo
de Agua e Esgoto

/SLC/2020CONTRATO N' q:3

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E

C) SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO do município de
Sorocaba, com sede à Avenida Peneira da Salva, no 'f.285. inscrito
no CNPJ/MF sob o n' 71 .480.560 0001/39: neste ato representado
pelo seu DireÍor Geral, engenheiro MAURI GRÃO PONGITOR
portador da Cédula de Identidade RG n' 9.281.828-6 e CPF no
049.851 .078-67. doravante denominado simplesmente SAAE, e a
GAIATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS dE AUTOMAÇÃO E
SISTEMA DO BRASIL LTDA., com sede à rua Herói da Força
Expedicionária Brasileira, Ro 22 J Bairro Par(iue Novo Mundo, na
cidade de São Paulo/SP - CEP.: 02188-040, inscrita no CNPJ-MF
sob o n' 06.176.620/0001-62, repré$êntada nesta ato, pelo seu
Sócio Administrador, senhor MARCELO DIAZ, portador da Cédula
de identidade RG n' ]5.840.268-6 e CPF no 089.228.508-76
doravante deéiênada CONTRATADA, têm entre éi. justo e
contratado nós ternos da Lei Ffederâl nü 8.666/93. em
cõnformidadé éóM o êditál do Pregão Eletrõni60 üo 48/2020 -
PrócesÉo Administrativo nó 757;/2020 -. éAAÊ, ê as cláusulas a

DireÍor

seguir reciprocamente aceitas

PRIMEIRA - Objeto.
1,1. A CONTRATADA em decorrência da adjudicação que Ihe

foi feita Fio Procêssó Adminiétrâtivo hd 757/2020 - SAAE, é por força dó presente
Instrumentó* se obriga a fornecer Faia ó SAAE, fornecimento de hidrõmétros, d'éstinado
a Diretoria Operacional de Água, conforme a quantidade estimada, especificação marca e
préçó apfeséótàdo

:T' : : :P:

2. LOTE 04

Qtde Unid. Descrição Marca Valor Unit. l Valor Total
(n$) i (R$)

150 Unid. HIDRÕMETRO ULTRASSÕNICO Qn
(Q3) 40 h3/h -- 1 1%2"

EÉpecificâ$ões:
Q4 ,... 50 m3/h:
Q3 - 40 ms/h

G8iàtec
Sistemas

2.593.33 389.000.00
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Q2 - 0.256 m:/h
QI -- 0,'i6 Ms/h:
Dn -- 40 mm (1 .%2")

Comprimento - 300 mm (entre conexões);
Temperatura máx. - 50' C:
Display LCD com no mínimo 9 dígitos,
perpendicular ao comprimento do medidor
para visualização instantâneas
Com proteção !P 68;
Energizado por bateria de Lítio com
autonomia superior a 1 0 anos de vida útill
Princípio
ultrassõnico pór tempo de trânsito;
Equipado e

etetrõnico de medição

pulsadal
Que a

pré-equipado com saída

Instalação tanto
posição vertical quanto na horizontal;
Pressão máx. Adm. 16 bar=
Etiqueta adesiva cón letras
Identificação, aho de fabricação

possibilite na

numeração sequencial de fábrica
Deverá atender a IS0 4064-1/2005. NBR
5426/85, NBR 8't 94/14.

LOTE 06

Qtdei Unid.

10 1 Unid.

Deséri$ão Marca Valor Unit.
(R$)

' 4.740 ,00

Valor Total
(R$)

47.'4Q0,00HIDRÕMETRO ÜLtRASSÕNIêO
(Q3) 100 m'/h -- 4"
Especificações:
Q4 - 't 25 ma/h:
Q3 - 't 00 fha/h:
Q2 -- 0.320 ma/h
Q't - 0,200 m3/h
Dn ú 100 mn (4")
Comprimento -- 250 mm (entre flangesl;
Temperatura máx. - 50' C
DiÉplay LCD cóM hó Mínimo 9

Qn Gaiatec
Si$teMàs

dígitos,
perpendicular aó comprimento do medidor
para visualização ihstantâneâ;
Com proteção IP 68i
Enérgizado bór bateria de Lítio com

Redigido por Jaâaíná Soler Caváicanti- Aux. Adm ','x7:d'
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TOTAL 436.400,00

SEGUNDA Prazo e condições de êxecüção do objeto

2.1. A CONTRATADA é obrigada a entregar ê descarregar o
objeto no Centro Operàciónal do SAAE; situado na Avenida Comendador Camiló Júlio. Ro
255, JaFdinü lbiti do Paço, Sorocabà/$P; das 08h às 1 5h.

2.2. ó prazo máxiMO pára entrega será de 90 (noventa) dias
contados de cada solicitação do SAAE

2.2.1. Correrá par conta da CONTRATADA todo e
quálqlier prejuízo causado ao objeta áté o momento dâ entrega

2.2.2. A cada entrégà ã quantidade mínima será de

't 'Z2": 50 uhldades
/. Hidrõrhétro uitrassõrlico Qn (q3) 40 m'/h

4": 05 unidades
/ Hidrõmétro uitfassõnico Qn (q3) 1 00 m'/h

2.2.3. Os abjetos serão in$pecionados de acordo com
o estabelecido no item 5 do Termo dé Referência .: Anexo ll do edital, conforme as normas
vigentes deêláradas na lnstruçãó de Inépeção de Rêcebihento de Mãtêrials :- Arlexo IX do
edital /'

Redigidopor Janaínà Soter Cavalcanti - Aüx. Adm DNSLC
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2.2.4. Os objetos serão considerados recebidos após
a conferência e aprovação do fiscalizador do SAAE. Constatadas irregularidades nos
objetos entregues, o SAAE, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

2.2,4.1. Rejeita-ios 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 pof forçía maior,
caso fortuito ou interferências imprevistas que retardem 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 SABE designará o Sr. ANTÕNIO
LAURENCtO MANDES, Chefe do Selar de Hidrometria e Pitometria, para representa-lo na
qualidade de fiscalizador contrato. O fiscalizador poderá designar outros funcionários para
auxilia-lo no exercício da fiscalização.

2.4.1. Se houver alteração do fiscalizador, o Setor
responsável deverá comunicar o Setor de Licitação e Contratos, qué formallzará a alteração
por apóstilaMênto.

2.5. Representação da CONTRATADA: Manterá o Sr.
MARMELO DiAZ, como preposto ê responsável. pela execução do objeta, que prestará
tôda a assistêhcià necessária, devendo comparecer aa SAAE sempre que determinado
pela fiseali2ação

2.5.1. Qualquer ocõrrêhcia ou anormalidade, que
venha interferir ha execução do óbletó, deverá bef cóthunicada áo SAAE imediatamente.

TERCEIRA - Recebimento do objeto

3.1. Recebimento Provisório: próvlsoriamente, pelo
real)onsável por seu recebimento (úo versa da nota fiscal), para efeito de posterior
verificação da conformidade do objeto com a especificação

3.2. Recebimento Definitivo: deÊlnitivahente, pelo
respórisável por süa fiscalização, após á verificação da qualidade, quantidade o materna! e
consequente aceitação

QUANTA Reajuste de preços e pagamentos

4.1. Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA,
tôdas ós cüstós diretos e indiretos para à execução do objeto, inclusive óé trabàlhistâÉ, beM

Redigido por Jahaínà Soief êavalcanti --= Aux. Adm DNSLC
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como, os custos relacionados ao transporte dos materiais/equipamentos e carregamentos
do local de partida até o local de dêstiho

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. i
lo

Onde:
P = Preço reajustado
Po = Preço Proposta
1 = índice do mês de reajuste
lo = Índice da mês de apresentação da proposta

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

4.3. O pagamento lerá
estabelecido na Reso]ução no 08/20] 5-SAAE. sendo

efetüado pelo SAAE: conforme

4.3.1. Na sexta feira da pritheira semana
subsequente à do ató de conferência ê aprovação da nota fiscal/fatura. concluído entre
segunda é torça feiras

4.3.2. Na sexta feira da begundâ semana
subsequente à do ato de conferêrlcia e aprovação da nota fiscal/futura, concluído entre
quanta é Éektà feira

4.4. A nota fiscal/taturã d©vêrá ser conferida é àpróvada pelo
Departamento/Setór responsável no prazo de 05 (cittco) dias úteis, contados da data da
sua apresentação

4.4.1. A nota fiscal/fatura, lerá assinada e datada
pelo(s) fiscal(is) e, nâ gua ausência: a llberação poderá sef realizada pelo chefe da área
solicitantél

4.4.2. Se forem constatados êrrós nó dócumentó
fiscal, suspender-sé-á o pfaào de vencimento previsto, vóltarido o mesmo a ser contado, a
parir da apresentação do documento corrigido

dias
4.5. ó prazo de pagamento não será superior a 30 (trinta)

contado a padlr da data final do período de adlmplernerltó dé cada parcela

Redigido pof Janainâ Soler Caxialcariti Aui.Adm DNSLC
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4.5.1. Em caso de inobservânc+a quanto ao critério de
pagamento, o SAAE supoltàrá a incidência, sobre o valor da nota fiscal eletrõnica. da
variação do "Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM", acumulado entre a data da
exiglbltidade e a data de seu efetivo pagamento.

4.5,2. A CONTRATADA não poderá suspender o
cumprimento de suas obrigações e deverá tolerar possíveis atrasos de pagamento. de
acordo com o artigo 78, inciso XV, da Lei Federal oo 8.666/93

4.6. A nota fiscal deverá ser encaminhadas ao fiscalizador e
para o e-mail contratosÉDsaaesoroçgba.sp.gov. br.

QUINTA -- Sanções por inadimpiemento

5.1. Pelo inadimplemeàto de qualquer cláusula ou simples
condição do edital contrato e/ou do presente compromisso ou pelo descumprimento parcial
ou total do mesmo. as partes ficarão sujeitas às sanções e consequências legais previstas
no aít. 86, 87 e 88 da Lei Federal n' 8.666/93, em especial

5.1.1. Muita de 20% (vinte por cento) sobre o valor
total da proposta, caso a CONTRATADA não a mantenha, sem preluízó das demais
sanções estabelecidas

5.1.2. O hão curnprimentó dos prazos
estabelecidos para a execução do presente éompfomiÉso conforme estabelecido no
edital e seus anexas, àcarrétárá à CONTRATADA a muita dé 1% (um por cento) sôbre o
valor total do(s) item(ns) en'i déscónformidade, por dia de atràsó; até ó limita de 10% (dez
por cento). ao fim dos quais. se a execução não estiver regularizada. o contrato poderá. a
critério dó SAAE, ser reseiódidol

5.1.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor
total do cóntráto, em cago de réséisãó 60htrattlal por inádih'iplêhcia da CONTRATADA.

5.1.4. Multa de 0.1% (zero vírgula um por cento) do
valor total do contrato, por dla de atraso, até o lirnité dê 1% (uM por cento). pelo
descumprimehto a qualquer cláusula;

5.1.5. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor
total da contrato, eM caso de rescisão contratual por inadirriblência da CONA'LATADA

5.1.6. A llcltante que. convocada dentro do prazo de
validade da sua proposta. não celebrar o contrato. deixar;dé entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame: enséjaf o rétardàme1lto da execução de seu
objeto. não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se
de hodó inidõneó ou óorhetér fraude fiséa}, ficará !MPEDIDA: DE LICITAR E CONTRATAR

Redigido l5or Janaína Solêí C8vàlcánt} - Aux. Adm DHSLC
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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 Inciso XiV do art. 4 da Lei Federal l0.520/02. pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
sem prejuízo das muitas previstas em edital e no contrato e das demais dominações legais
(Art.7o, 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 n' 8.666/93.

SEXTA -- Recu rso financeiro

6.1. 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 rubrica orçamentária n' 24.04.00 3.3.90.30
17 512 5005 2165 04.

SETIMA Vinculação
48/2020.

ao edital do Pregão Eletrõnico Ro

7.1. A execução do presente contrato está vinculada aos
termos do edital do Pregão Eletrõnico Ro 48/2020, deus anexos e à proposta da
CONTRATADA apfósehtáda ao Proéésso Administrativo n' 757/2020 ' SAAE.

7.2. Fica a CONTRATADA obrigada a manter durante a
vigência do presente contrato. todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas
por oêasiãó dó processo liéitatótió, devendo apresentar ós dócuMehtos habilitatórios
sêMpré quê solicitados.

7.3. Na hipótese de aditamentos serão solicitados os
doctiméntos exigldoé pof oéaéião dó certame, sendo:

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

a) No caso de ernpre$árlo individual
inscrição no Reglstro Público de Erüprêsas Mercantis. a cargo da Junta Comercial da
régpeétiva bode;

b) NÓ caso de sociedade erhpresárla ou
empresa Individual de lespohsabilidade limitada - EIRELl: ató constitutivo, estatuto ou
contrato soêiai ên vigor, devidanentó registrado na Jtjntá Comercial da respectiva sede,
àcóMpanhado dê doóumentó cornprobatórió de éótlb administradóteÉI

Redigido pór Janaína $oleí Cavalcanti -Atix. Adm DNSLC
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c) No caso de sociedade simples: Inscrição
do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede.
acompanhada de prova da Indicação dos seus administradoresl

d) No caso de microêmpresa ou empresa de
pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição 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 pela adesão da empresa ao Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas ME ou ÉPP -- Simples
Nacional(disciplinado no Capitula IV da Lei Complementar n' 123/06)l

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 onde tem sede a matriz. no
caso de ser o participante sucursal, filial ou agência:

g) No caso de sociedade cooperativa: ata de
fundação e estatuto social en vigor, com a ata da assembleia.que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta comercial óu inscrito no Registró Civil das Pessoas Jurídicas da
fespéctiva sede, bem como ó registrb de que trata ó ãrt. 107 da Lei nü 5.764, de 't971

7.3.1.1. Os documentos acima deverãó
estar âéompanhados de todas às alterações ou da consõlida$ãó féspectival

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

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas do Ministérló da Fazenda (CNPJ)

b) Prova de inscrição no Cadastro de
Contribuintes Estadual relativo âo domicílio ou sede da CONTARA'FADA, peãirlente ao seu
ramo dé atividáde ê compatível coh o objeto deste córtàrnei

c) Prova de regularidade para com as
Fazendas: Federal e Estadual, do domicílio ou cede dà: CONTRATADA, ou outra
equivaléntó ha forma da lei, hediàhtó a àpresenta$ão das áeguinlieé certidões:

cl) Certidão Conjunta Negativa de
Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos dõ Negativa, relativos â Tributos
Federais: e à Dívida Atiça da: União, inclusive eontribtilção: social, expedida pela
Sécretâfia da Receita Féderall (,

Redigido por Jahàínà Soler Càvafcànti - Aüx. Àdm DA/SLC
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c2) Certidão de Regularidade de ICMS -
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda
E Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Tributários expedidas
pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo.

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

e) Prova de inexistência de débitos
Inadlmplidos 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 empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito da
assinatura do Aditamento. No entanto. toda a documentação exigida para efeito de
comorovacão de reauiaridade fiscal l deve ser apresentada, mesmo que esta êprQ$g.Rt9
alguma restrição, sob pena de inabititação

f]) Havendo alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal, será assegurada o prazo de 05 (cinco) dias úteis.
cujo teimo inicial correspóhdêrá ao momento em qüe o propohehte fot declarado o
vendedor do certame, prórfogá'üel por Igual período, a critério da administração pública,
para a regularização da documentação: pagamento ou parcelamento do débito e emissão
de eventLlals certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa

f2) A hão regularização da
documentação. no prazo previsto na subirem anterior, implicará na precÊtisão do direito à
éóhtrãtáçãio, sem prêjuí2a daé sanções previstas óeÉtê õditàl

f3) A participação na condição de
Microemprésa otl empresa de peqlieno porte, seM cjue haja ó enquadramento nessas
categorias, ensejará a aplicação dàs sanções previstas em Lei

FINANCEIRA (art. 31 da Lei Geràt):
7.3.3 QUAUl:lCAÇÃO ECONÕMiêO

a) Fazer prova de possuir capital social
registrado gg patrlmânio lícjuldo não inferior a 8% (alto por cento) do valor total contratado,
compróvàdo ;através da apresentação da cópia do Certificado de Reglstro Cadastrai:
Contrato Social ou alteração contratual devidamente registrado na Jurttà Comercial ou na
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou apresentação dó balanço.

Redigido por Jaaáína Soler Câvàfcahii - Aux. Adm ..=.;=::=
Z

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

al.l) O balanço patrimonial e
demonstrações contábels serão aceitas, na forma da Lei, quando apresentados por meio

e

Oficial; ou
Publicação em Diário

Publicação em Jornall ou

Cópia ou fotocópia
registrada ou autenticada na Junta Comerciar da sede ou do domicílio da CONTRATADA
ou em outro órgão equivalerttê, inclusive com os Termos de Abertura e Encêrraménto.

Comprovação por $ped

b) Certidão Negativa de Falência
Insolvência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede
da CONTRATADA pessoa jurídica ou empresário individual

bl) Nos casos de Recuperação; .Judicial
e Extrajudicial, serão aceitas certidões positivas, ciorh demonstração do plano de
recuperação: já homologado péló juízo competente em pleno vigóf. apto a comprovar sua
viabitidàde ééonõmico-financeira

7.3.4. DOCUMENTOS.;,C.QMPLEMENTARES

a) Declaração de que não exlstém no
quadro de funcionários da empresa, menores de 18 (deZOito) anos efetuando trabalho
noturno: perigoso óu insalubre óu ainda, empregado com idade inferior a 16 (dezessels)
anos efetuando qualquer trabalho, salvo na corldição de aprendiz. a partir de 14 (quatorze}
anos, cóílforme Anexo V do edital

7.3.5. Será verificado o eventual
ggscumDrimQQtQ dê$ ÇQn:diçêg$:d9;:;pêftiçipêçãó:l.êspeciatméhtê auãiiiiÕ; ã iiliiiêiiÜ

Peeã:ê pádiéiõêêão no óêdàüe::óü à.futura cóütt;àtaêã:õl: üããiããiiã
élonsul:tê àos seguihtés cadastróé í

k
RedÜido pór Janaíóa $dler Cavatcanti ..: Aux. Adm DMSLC
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a) Cadastro Nacional
Empresas inidõneas e Suspensas - CEiS, mantido pela Controiadoria-Geral da

de
União

Condenações Cíveis por
Nacional de Justiça (WWW:

b) Cadastro Nacional de
Ates de improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho

pelo Tribunal do Estado de São Paulo (H
apenados)l

c)
ls: //vwvw .tce .si

Lista de Apertados, mantida
l ov . b r/pesa u isa-n a- re lacar-d e-

7.3.6. A consulta aos cadastros será realizada em
nome da empresa CONTRATADA e :também de seu sócio maioritário, por força do
artigo 't2 da Lel n' 8.429, de 1992 e Lei Municipal n' '10.128 de 2012, regulamentada
pelos Decretos Municipais Ho 20.786 de 20't3 e n' 20.903 de 2013, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbldade administrativa,
a proibição de contratar com ;o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio maioritário.

7.3.7. Comprovação dos poderes de
representação através da apresentação de procuração que designe expressamente
seu representante para assinatura de declarações, carta proposta e demais ates
pértinentés ao presente rompi'ómibso.

7.3.8. Na hiÉóteée de nâo constar prazo de Validade
das certidões apresentadas, este SAAE aceitará como Válidas as exf)edidas âté 180 (cento
e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação dos envelopes

OITAVA -- valor total do contrato

8.'t. O valor total do preéónte contrato,
436.400,00 (quatrocentos e trinta e sóis mil e quatrocentos rêáis).

Imporá em R$

NONA -- vigência cóntrâtual

9.1. A vigência contratual lerá de 12 (doze) meses, contados
a partir da assinatura do éóntrató, podendo ser prorrogado à éritérió das partem, nos limitei
legais berhitidós no artigo 57 da Lêi Federal n' 8.666/93

9.1.'1. O contrato poderá, a qualquer tempo,
alterado: com as devidas justificativas, respeitados os limites legais

ser

DÉCIMA - rescisão contratual.

Redigido bür Jahaínà Solar Cavalcanti =- Áux. Adú 'DNSLC



Prófeitufã dê
SOROCABA© Serviço Autónomo

de Água e Esgoto

CONTRATO N' hy

10.1. Em caso de rescisão, a CONTRATADA reconhece
integralmente os direitos do SAAE previstos no Adig0 77 da Lei Federal n' 8.666/93. sem
prejuízo de indenização 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

I0.3. Os casos de rescisão, se eventualmerlte ocorrerem. serão
formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla

eTesa

DECiMA PRIMEIRA -- legislação aplicável

11.1. 0 presente contrato será regido pelas disposições da Lei
Federal n' l0.520/2002 e subsidiariamente na Lei Federal n' 8.666/93 e posteriores
alterações, pelo Decreto Municipal na 14.575 de 05/09/2005. Decreto Municipal no 14.576
de 05/09/2005 e Lei Complementar Ro 123 de 14/12/2006, alterada pela Lel Complementar
n' 147 de 07/08/2014, Resolução n' 08/2015, o Código Civil e o Código de Defesa do
Consumidor, sendo que as partem elegem o Foro de Sorocaba/SP para dirimir qualquer
questão relativa aó presente contrato, com rêhúnciâ de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja

de -ya v.'r' de 2020

fB'

01

le (a!'nlRÜ ? : ã
'tür Í}É 1,16Êã$1Ü ê (lgÜÜ'ã!! '
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Prefeitura de
$©R©C&8A© Serviço Autónomo

de Água e Esgoto

OECLARAÇÃO

l . Identificação do Dirigente

Nome: Marcelo Diaz CPF: 089.228.508-76

Cargo: Sócio Administrador
Empresa: Gaiatec Comércio e Serviços de Automação e Sistema do Brasll Ltda
Telefone: (1 1) 2207-1933 e-mail: mdiaz(@gaiatecsistemas.com.br

2. Declaração

DECLARO ter conhecimento das vedações constantes no artigo 73-A, dà Lei Orgânica do
Município, e no artigo 'i' da Lei Municipal Ro IO.128, de 30 de Maio de 20't2, regulamentada
pelo Decreto Municipal 20.786 de 25 de setembro de 2013 e alterado pelo Decreto
Municipal no 20.903 de ll de dezembro de 2013, onde estabelecem as hipóteses
Impeditivas de contratação, e que:

áão incofro em nenhuma das hipóteses de ineleglbilidade previstas no referido artigo

( ) incorre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no referido artigo

( ) tenho dtlvidas se Ihcorro ou não na(s) hipótese(s) de inelegibilidadé prevista(s) no(s)
inci$ó(s) ..........: . do referido artigo é, por essa razão. apresento ós documentos. certidões
e informações éóhptêMéntáres qué entendo heéessários à verificação das hipóteses de
Inelegibilidade.

t)CiCI..ARO, ainda, sob as l5ehaé da lei, em especial aduelas previstas na Lei Federal n'
7.1 15, de 29 de Agosto de 1983, e no artigo 299 do Código Penal (Falsidade Ideológica),
que as informações aqui préstãdas são verdadeiras.

Sorocaba: J,$ de .;Áii'h. b»p de 2020

Redigido por Jahaina Soter davalcanti - Aux. Adm DNSLC



Pi'éfeiêufa de
SOROCABA@ Serviço Autónomo

de Agua e Esgoto;

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: Serviço Autónomo de Água e Esgoto de Sorocaba

CONTRATADO: Gaiatóc Comércio e Serviços de Automação e Sistema do Brasil Ltda
CONTRATO N' (DE ORIGEM): G c3 /SLC/2020
OBJETO: Fornecimento de hidrõmetros.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

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 pêlo sistema
eletrõnicol

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo enl vista me extraindo cópias das
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletrõnicó. conforme dados abaixo
indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução na O1/2011 do
TCESP

c) Além de disponíveis no processo eletrõnico, todos os Despachos e Decisões que
vleréM a ser tomados, relativamente ao aiudidó ptoéesso, serão publicados no
Diário Oficial dó Estado, Caderno do Poder i-.egislâtivÓ, parto do tribtlhat de
Corras dó EÉtádó :dé São Paulo, órh óónfdrüidadõ éoMÓ artigo 90 da Lei
CoMplemêhtàr n' 7091 de 14 dó janeiro de 1993; ihiciàhdo-$é, a partir de então, a
cóhtágem dos bràÉos pfocéÉsliais, cónfarMe rêélàb do Código de Próóe8so Civill

d) Qualquer alterâÇãó dé endereça - residencial óu eletrõnico --: óu telefones de
cóntatõ deverá sér éõMtiniéadà pelo interessada, pétieionándo no prócõ$so. l

2. Dâmó-noõ por NOTIFICADOS para

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

b) se for o caso e de nosso interesse: nos prazos e has formas legais e regimentais
êxêfcer ó direito dê deféãà, interpor reéurÉós e Q suei maio couber

Sorocaba. 24 de. ,] t,hn-i'».,=. de 2020

Redigido pbí .lahaíha Solar Cavalcaíití .: Aux. Adm DNSLC
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de Agua e Esgoto

Cargo: Diretor Geral
RG: 9.28'í .828-6
Telefone(s): (1 5} 33224-5901

Rua Padre Roberto Landell, Ro 75. Condomínio Residencial
CEP.: 1 801 7-1 72

br

Geral
RG: 9.28't .828-6

06/0]/1 964 Telefone(s): (1 5) 33224-5901
completo: Rua Padre Roberto Landell, n' 75

CEP.: 1801 7-1 72
mauri©>saaesorocaba sp qov.br

Condomínio Residencial

com

Chefe do Setor de Hidróúetria e Pitohetria
RG: 17.283.579-3
Telefono(s): (15) 3224-5969

José Leite do Canto Junior.
Data de nasciMéhto
Endereço residencial completo:
Bárbara = Sóroóaba/SP.
E-Mail institucional
E-mail pessoal: antórljorhéride$ó(QSaaê$0rocabá: gi) góv br

07/1 2/1 965
Rt,ia 194 Jardim Santa

antohioméndes©)saaesorócaba.sp.Qov.br

Cargo: Sócio Administrâdar
RG: 15.840.268-6
TÕIÓfónÓ(s): (1 1) 3674-1788

Gregário de Matos.99 ú Vila RegenteRua Feijó São

E-hall irlstii:ucioóai: ®diê2;éDgaiatecsjgêDp:$:çQD::blt
E-mail pessoal: rüarcêlodiàzbf@)hótmàil.com

Redigido Óor Janaina Soter Cavalcànti - Atix. Adm DNSLC



Prefeitura de
SOROCABA@ Serviço Autónomo

de Agua e Esgoto

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

CONTRATANTE; Serviço Autónomo de Água e Esgoto de Sorocaba
CNPJ NP: 71 .480.560/0001 -39

Contratada: Gaiatec Comércio e Serviços de Automação é Sistema do Brasil Ltda
CNPJ N'; 06.176.620/000't -62

CONTRATO N' (DE ORIGEM)= n' <i 9 /SLC/2020

DATA DA ASSINATURA: i?3 /C9 /2020

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

OBJETO: Fornecimento de hidrõmetros

VALOR (R$): 436.400,00 (quatrocentos e trinta e seis mil e quatrocentos reais)

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade suou epigrafáda, sob as penas da Lei
que ós demais documehtós originais. atinentes à óorrespóndehte iicita$ão, êncohtram-se no
rê$pectivo processo adrüinistràtivólarquivado na origem à disboélçãó do Tribunal de Contas
do Estado de Sãó Pâulo, é Éérão rêlhétidos quãnclo rêql.iisitadüé

de 2020

[.
Redigido por Janaíha Soler Cavalcaht} -= Atix. Adm DNSLC
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