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coNTRATo euE ENTRE s¡ cELEBRAM o gERVrço euroNoMo oe Ácun E ESGoro Do
wluucíplo DE soRocABA E A FUNDAçÃo ueÃLolr,to Do AMARAL, nARA execuçÃo
DE sERVtços DE puBlrcAçÃo, em ¿onrunl DE GRANDE ctRcuLnçÃo tto tvlun¡ciplo
DE SOROCABA PARA O SAAE SOROCABA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO
No 2547t2021 - SAAE

o sERVIço euroruoMo oe Ácun E ESGoTo do município de
Sorocaba, com sede à Avenida Comendador Camilo Júlio, no 255,
inscrito no CNPJ/MF sob o no 71.480.560.0001/39, neste ato
representado pelo seu Diretor Geral, senhor RONALD PEREIRA
DA SILVA, portador da Cédula de ldentidade RG no 16.879.879-7 e
CPF no 156.609.138-14, doravante denominado simplesmente
SAAE, e a FUNDAçÃO UBALDINO DO AMARAL, com sede à Av.
Eng Carlos R Mendes, no 2800 - Alto da Boa Vista, na cidade de
Sorocaba/SP - CEP,: 18.013-280, inscrita no CNPJ-MF sob o no

71.466.288/0001-32, representada neste ato, por seu Presidente do
Conselho Administrativo, senhor Gésar Augusto Ferraz dos Santos,
portadora da Cédula de ldentidade RG no 16.876.756-9 e CPF no
081.842.518-07, doravante designada CONTRATADA, têm entre si,
justo e contratado nos termos da Lei Federal no 8.666i93, em
conformidade com a Dispensa de Licitação no 4eO ,2021 e
respectivo Processo Administrativo no 254712021 - SAAE, e as
cláusulas a seguir reciprocamente aceitas:

PRIMEIRA - Objeto.

1.1. A CONTRATADA em decorrência da adjudicação que lhe foi
feita no Processo Administrativo no 254712021- SAAE, e por força do presente instrumento, se
obriga a execução de serviços de publicação, em jornal de grande circutação no município
de Sorocaba para o SAAE Sorocaba, por solicitaçäo da Diretoria Administrativa Financeira do
SAAE.

1.1.1. O quantitativo estimado é para 12 (doze) publicaçöes
mensais, no tamanho de 02 (duas) colunas por 04 (quatro) centímetros, aproximadamente,

1.1.2. Conforme orientaçäo do TCE/SP, será considerado
jornal diário de grande circulação aquele com tiragem mínima de circulação diária de 20.000
exemplares. A comprovaçäo da tiragem mínima deve ser atestada, pelo vencedor do certame,
por meio de qualquer meio idôneo.

SOROCABA

Valor Total
para 12

meses (R$)
Item Formato Especificação do objeto

Valor Unit. por
publicação

(R$)

01 2x4 Serviços de publicação em jornal de
grandq circulação no município de 120,00 17.28o,OM
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Sorocaba no caderno de classificados
ou em espaço específico de publicação
de editais e anúncios oficiais, tais como
avisos de licitação, editais, extratos de
contrato e outros congeneres.
Tamanho de duas colunas por 4 cm
aproximadamente pelo período de l2
meses.

1.2. lntegram o presente contrato os seguintes anexos:

t. Termo de Referência

ll. Proposta da Contratada

1.3. Todas as obrigaçöes e responsabilidade da GONTRATADA
para a execuçäo do objeto estão descritas no presente instrumento e seus anexos e devem ser
obedecidas integralmente sob pena das sançöes estabelecidas.

SEGUNDA -Prazo e condiçöes de execução do objeto.

2.1. Entende-se como jornal de grande circulaçäo regional aquele
que atenda todo o município de Sorocaba e circule nas regiöes vizinhas, cuja a ciiculação'seja
publicamente reconhecida.

2.2. As matérias deverão ser publicadas na página do caderno
de classificados do jornal, com, no mínimo, 2 (duas) colunas de largura é altura variável
conforme o tamanho do texto, podendo, no entanto, conforme a necessidade do contratante.

2.3. As publicaçöes seräo solicitadas, por e-mail a ser indicado
pela contratada, somente nos dias úteis, devendo a publicaçäo do texto remetido ser
efetuada no dia posterior à data da solicitaçäo, respeitado o horário de fechamento da edição
do jornal que deverá ser informada pela contratada.

2.4. A matéria deverá ser, após diagramada, enviada ao Setor
de Licitaçöes e Contratos, em resposta ao e-mail que solicitou a publicação, para fins de
aprovação e/ou confirmação, e autorizaçäo da publicação da mesma.

2.5. O material publicado com incorreções de responsabilidade
da contratada deverá ser republicado às suas expensas no dia posterior à data da
comunicação da incorreção, a qual ocorrerá através de e-mail, somente nos dias úteis.

2.6. Não será admitida, em hipótese alguma, publicaçäo de
matéria em data posterior à solicitada pelo contratante, salvo as solicitações de correção.
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2.7. Deverá ser disponibilizado, 01 (um) arquivo digital em pDF
pesquisável, em preto e branco, com tamanho máximo de SMB e2O0 dpi, da página que saiu
a publicaçäo no jornal.

2,8. Poderão ser tolerados atrasos, motivado por força maior, caso
fortuito ou interferências imprevistas que retardem o cumprimento contratual, desde que tais
gvgntos sejam devidamente anotados e justificados no processo e acolhidós pela
Administração, sob pena de aplicação das estabelecidas.

2.9. O prazo de execuçäo dos serviços será de 12 (dozel meses.

2.9.1. O prazo de execuçäo poderá ser alterado nos
termos do artigo 57 da Lei Federal no 8.666/93.

2.10. Regime de Contratação: empreitada por preço unitário.

2.1'1. Fiscalização: O SAAE designará a Chefe do Departamento
Administrativo, Priscila Gonçalves de T. P. Leite, para representã-lo na qualidade de iiscalizador
do contrato. A fiscalizadora poderá designar outros funcionários para auxiliá-lo no exercício da
fiscalização.

responsáver deverá comunicar 
" 

r"ï,1Í.',-,.fåoaliä"jn,*13t1ouo 
do fiscalizador' o setor

apostilamento.
2.11.1.1. A alteração será formalizada por

2.11.2. O serviço será considerado recebido após a
conferência e^aprovação do fiscalizador do SAAE. Constatadas irregularidades nos ób.¡etos
contratado, o SAAE, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

2.11.2.1. Rejeitá-los no todo ou em parte se näo
corresponderem às especificações do Termo de Referência e seus anexos, determinando sua(s)
adequação(öes) que deverá(äo) ocorrer no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sendo'
de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e riscos relativos à substituiçäo,

2.12. Representação da Contratada: Manter, a testa dos serviços
o senhor Artemil França Gonzales, como preposto e responsável, que prestará toda a
assistência técnica necessária, devendo comparecer ao SAAE sempre que determinado pela
fiscalização.

2.12.1. Comunicar ao SAAE, imediatamente, qualquer
ocorrência ou anormalidade que venha interferir na execuçäo dos serviços.

2.13. Subcontratação: Os serviços não poderäo ser sucontratados
no seu todo, podendo, contudo, para determinados serviços, lo parcialmente, mantendo,
porém, sua responsabilidade integral e direta
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2.13.1. Os serviços subcontratados deverão ter a anuência
expressa deste SAAE, e subcontratada deverá comprovar a sua idoneidade perante o órgäo,
!.ry qqlqa reg_ularidade fiscal e previdenciária, conforme documentos exigidod para habilitãçãó
da CONTRATADA.

TERCEIRA - Reajuste de preços e pagamentos.

os custos diretos e ino¡.eto3stó"," i;i'iJ?å:'ffi'rî$::iiif#å':!?,i3,Î^?.H,:âlåt*J::::
custos relacionados ao carregamento e transporte do local de partida até o local de destino. 

'

3.2. Os preços seräo fixos e irreajustáveis por um período de 12
fdoze) meses, a contar da data de apresentação da proposta nos termos $1o do arl. 2o da Lei
Federal 10.19212001.

3,3. Os preços terão reajuste de acordo com a variação do fndice
de Preços ao Consumidor/Fundação lnstituto de Pesquisas Econômicas IPC/FIÉE, conforme
Decreto no 48.326103, obedecendo a seguinte fórmula:

p = po x. I onde:

lo P=Preçoreajustado
Po = Preço Proposta.
| = lndice do mês de reajuste
lo = índice do mês de aþresentação da proposta.

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

3.4. Até o 5o (quinto) dia útil após a execução dos serviços, a
CONTRATADA deverá apresentar ao SAAE a medição dos serviçoé executados,- para
conferência e aprovaçäo.

3.5. Por sua vez, o SAAE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis
contados da data de recebimento da mediçäo, para analisá-la e aprová-la,

3.6. Aprovada e liberada a medição pelo fiscal do contrato, a
CONTRATADA encaminhará por escrito, solicitação de pagamento acompanhada da nota fiscal
eletrôn ica correspondente.

3.6.1. A CONTRATADA emitirá a nota fiscal eletrônica
com valores devidamente discriminados, onde deverá ser atestado a execuçäo dos serviços pelo
Setor competente do SAAE.

3.6.2. Se eventualmente a CONTRATADA estiver
desobrigada da emissäo de nota fiscal de serviço por meio
situaçäo através de forma documental.

ico deverá comprovar tal

SOROCABA
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, conformeesra berecido n a Resor,o,o3 ld oa tz|l t -3üfltglool"tu

do ato de conrerência e aprovaçãol'l'Í*, ,,$i,ñ;i,li't ,li',:ñ,,å';1;il3::üîïf"ï?::rï;J,Bi

do ato de conrerência e aprovaçãot¿1^'l;ot'$:ñ:il?J:ff lîri.""tåLi:ffüJ:::?ì:-î:ïåî'

Departamento/setor ,.",ooI3åu" 
'å i?:1i'î'å'r?iï?li'ó iï:'iå,i,ï#iifå"0:oå:äiXtî:apresentagão;

e datadas pero(s) fiscar(is) 
", 

n. ,3;ti;.u,'ålïîH::F5ï:l!.å",:11::içåîilx",""ï!,:.å:
área solicitante; -.Ýr--!!Ý!5' v rrvvrqYq

;îffiitr"ï,3:#[iå:"nå''p,"ui,,::'f'l:i.:"i:,,lx'3*ïf::ï.H,::::ffi:-,ï'J5:i¡iå,T,î-,îål;

contado a partir da data ,,,,ìt;ll; o"låãã'o:""å,ffi;,T;:t;tJå:;."#;.ïl:,::' 
a 30 (trinra) dias,

pasamento, o sAAE-suportará.a ,,.'tå%'Í,11:[':ïi# ffi:"tififfiî"TJ,?äl?.å'o:i:ffirg:do "lndice Geral de Preçbs de Mercaáó - IGPM'i, áðrrliåão entre a data da exigibilidade e a datade seu efetivo pagamento.

cumprimento de suas 
"jîg1ç9.:.i l3;?"",ôeri:öl'îlå?î..11"0" î".1"J,î",ì::åï::å,0:com o artigo 78, inciso XV Oâ Lei Federat n" A.OO6lög,

fiscar eretrônica, ", ""nldå|, ,f"iiÌläâlf,'åi"i:[u ;ååï"J:,3'J:li?T3":".,:rT,å,!:::podendo, ainda, a critério da Administraçäo, ter o òãÀiiaiã rescindido:

conjunta positiva.?T:fqlp, g:Gå.'f;;,1!ff e:"j+1ili,*"fexäåi.o: fff'åï^tr"ffü'*å3,inclusive contribuição sociar, expedida pera secretaria dã Receita Federar e;

Irqodeserviço(FGrs),po,.,",3à":;?::"i,i,;"ri!î'3Êf -t3å?rllî":J"ï3î3;,ffiil,iX%î
FGTS;

c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante aJustiça do Trabalho, mediante a apresentação da Gertidão Negativa de Débitos Trabalhista(cNDr) 'Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da ceativa CNDT.EN
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riscar, deveräo .,er 
3'r2;n.",1,ìfl:::i.n'"r'."''îlsi:,1'rî3; suojem 

Tl/;'"î.0.:_Hjicontratos@saaesorocaba. sp. qov. br.

QUARTA - valor total do contrato

(dezessete mir, duzento#å¡t"nf å1îll"tal 
do presente contrato importa em R$ 17.2go,oo

QUINTA - sanções por inadimplemento.

condição do presente^in",å,1;n,o i,"'i"iTjiTflî,i:;,Jå,.;qlifî'il"iiffi'i:'"::",'ü?l::
ficaräo sujeitas às sanções e consequenc¡ãiGüi5 ör*irì". no art, g6,87 e 88 da Lei Federalno 8,666/93, em especiãl:

'i?lfåF¿,J,ï" 

" coNrRArArf lJ; 
" *i'ftS;,1,*JJ,lî,"0?:,',.#'?åråil;fl.::ffå::

1 e1eeução conrraruar, ,.onro,",,Ti 3.rro"?1,å3 ïÏ:iiì:i":" 3:*'x?;:::t:L"rîHi"å"7CONTRATADA a multa .!e.Jvo.(um por cento) sobre o uàtoitotrl do item(ns) em desconformldade,por dia de atraso, até o limite de.1To/o ({e.z pór9{.!o)r å;fir dos quais, se a execução näo estiverregularizada, o contrato poderá, a criiério'oo sÃa¡,' sJr'iäsc¡no¡oo;

riscar caso deixe de-a,çr91qntar as J;l;l;q"Ii[i.li",]ïJ:î i"::i^ii-:À,:î:i;:j?åX*Xiåll
e fundiários, GRPS e de lss, junto com o docúmenio t¡sóá1, conforme Jroìiár g.rr;

contrato, se os servþgs rorem 
"'#iå""iilifl""J*iiÍ3"r:,L";;::#:¿,':$.";r::'ffi1,iil i:estabelecido no item 2.7;

contrato, por dia de descump,.¡,"ntå'1å'" 
"Hìiliiîri!irLTrn:,.,T:i';L 

Sî"::';åJ.qli!^i:a qualquer cláusula.

contrato, em caso de rescisão por,*1¡*o,uY.iit3tä,þHliïpor.cento) sobre o varortotardo

contrato não excrui :nxi8;,'ü.o" å:S,ifffff.::.:H:T:î"å"i;*1"ff B:,"jì:X.R 5ffi:îI:na Lei Federal no 8.666/93
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SEXTA - vigência contratual

_ 6.1. A vigência contratual será de 12 ldozel meses, contados a
partir da emissäo da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado a criiério das partes, nos limites
legais permitidos no artigo 57 da Lei Federal no 8.666/g3.

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

SÉïMA - rescisão contratual.

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

7.2. A critério da Administração, o contrato poderá ser rescindido
se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo 7g, dä Lei no g.666/9'3.

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

OITAVA - vinculação à modalidade.

8.1. Fica a CONTRATADA obrigada a manter durante a vigência
do presente contrato, todas as condições de habilitação e de qualificaçäo exigidas por oóasiäo
da contrataçäo.

8.2. O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos do
Processo Administrativo no 254712021e da proposta da GONTRATADA.

NONA - recurso financeiro

9.1. A despesa decorrente desta licitação será atendida através
das dotações orçamentárias alocadas ao SAAE, apontando-se para esse fim, no corrente
exercício financeiro, conforme rubrica orçamentária no 24.03.00 3.3.90.39. 17 512 5OO5 2165.

DÉCIMA - legislação apticávet.

10.1. O presente contrato será regido pelas disposiçöes da Lei
Federal no 8.666/93 e posteriores alterações, pela Lei Complementar no 123 de 1411212006,
alterada pela Lei Complementar no 147 de0710812014, Resolução no 0812015, o Código Civil e o
Código de Defesa do Consumido¡ Sendo que as partes elegem o Foro de Sorocaba/SP para
dirimir qualquer questão relat va ao presente contrato, com renúncia qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

DA/SLRedigido por Priscila Gonçalves de T. P. Leite - Chefe DA
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;o,l i,?i?::ffi Få st?J,L1î i.xì"îïl{l,T ;,lJî ï#: iî itre assistiram, para fins e efeitos legais, 
¡-'---' vÊ \vsse,r reeterrrLrrrrrdì

Sorocaba, l+ de

CoNTRATO No 55 ßLCt2o21

de 2021

sERV|çO euro oe Ácua E Escoro
- Diretor GeralRonald Pereira da Si

SERVIçO AUTÔNOMO DE ÁCUE E ESGOTO
Priscila Gonçalves.de T.p. Leite - Fiscalizadora

FUNDAçÃO UBALDINO DO AMARAL
CésarA. Ferraz dos Santos - presidente do Conselho Administrativo

Testemunhas:

02.01
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DecmneçÃo

l. ldentificaçäo do Dirigente:

Nome: CÉSARA. FERRAZ DoS SANToS CPF: 081 ,842,518.07

Empresa: fUruOnçnO UBALDINO DO AMARAL

Telefone: (15) 2102-5000 e-mail: sandra.soares@fua.org.br

2. Declaração:

DECLARO ter conhecimento das vedações constantes no artigo 73-4, da Lei Orgânica do
Município, e 19 arti_Oo]o dt Lei Municipal no 1 0.128, de 30 de Maio de 2012, regulameñtada pelo
Decreto M.unicipal 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 contratäção, e que:

({ não 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 näo na(s) h ipótese(s) de inelegibi idade prev sta(s) no(s) inciso(s)
do referido artigo e, por essa razã o, apresento os documentos, certidöes e informaçöes

complementares que entendo necessários à verificaçäo 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
informaçöes aqui prestadas são verdadeiras.

Sorocaba, lY d" Ð, de 2021.

FUN UBALDINO DO AMARAL
CésarA. Ferraz dos Santos - Presidente do Conselho Adm

RG 16.876.756-9

I

SOROCABA
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
TERMo oe clÊt¡ctA E DE ruorlncnçÃo

GoNTRATANTE: SERVIçO nUrôNoMo or ncun E ESGoTO

GoNTRATADO: FUNDnÇÄO UBALDINO DO AMARAL

CoNTRATO No (DE ORTGEM): 55 ßL}t2o2j

OBJETO: EXECUÇÃq DE SERVIçOS DE PUBLICAçÃO, EM JORNAL DE GRANDE
ctRculAÇÃo NO MUNTCíP|O Oe SOnocneÁ.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execução contratual, estaräo sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Con-
tas do Estado de Säo Paulo, cujo trâmite processuãl ocorrerå pelo sistema eletrô-
nico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifesta-
ções de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular caðastramento no Sis-
tema 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 Decisões que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no b¡-
ário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tiibunal de Contas
do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo g0 da Lei Complementar
no 709, de 14 de janeiro-de 1993, iniciando-se, a partii de então, a contâgem dos
prazos processuais, conforme regras do código de processo civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no
módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP", nos termos pre-
vistos no Artigo 20 das lnstruçöes no0112020, conforme "Declaração(Ões) de Atuali-
zação Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atuali-
zados

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompan
publicaçäo;

hamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente

[{Þf.l-ltt

Redigido por Priscila Gonçalves de T. P. Leite - Chefe DA DA/SL
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AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓNCÃOrcNTIDADE:
Nome: Ronald Pereíra da Silva
Cargo: Diretor Geral
CPF: 049.851.078-67

RESPONSÁVCIS PELA HOMOLOGACÃO DO
DrspENsA/tNEXtctBtLtDADE DE LtCtTÁÇÃo:

Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Sorocaba, l+ de Ð"

Serviço Autônomo
de Agua e Esgoto

a

de 2021

CERTAME OU RAT|F|CAçÃO DA

Nome: Ronald
Cargo: Diretor
CPF: 156.609.1 14

RESPONSÁVCIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo GONTRATA E

Nome: Ronald ra da Silva
Cargo: Diretor Geral
CPF: 156.609.138-14

Pela CONTRATADA:

Nome: CésarAug usto Ferraz dos Santos
Cargo: Presidente do Conselho Administrativo
CPF: 081 .842.518-07

ORDENADOR DE ESPESA DA CONTRATANTE:

ilva

Nome: Ronald Pe da Silva
Cargo: Diretor Gera
CPF: 156.609.138-14

SOROCABA

Redigido por Priscila Gonçalves de T. p. Leite - Chefe DA/SL
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coNTRATos ou ATos ¡uRío¡cos RruÁlocos
DECLARAçAO DE DOCUMENTOS À DISPOSIçÃO OO TRIBUNAL

GONTRATANTE: serviço Autônomo de Agua e Esgoto de sorocaba.
CNPJ No: 71.480.560/0001 -39

CONTRATADA: CésarAugusto Ferraz dos Santos

CNPJ No: 71 .466.28810001 -32

GoNTRATO N" (DE ORTGEM): no 5Ll tsLctzo21.
DATA DA ASSINATURA: IÝ I IJ 12021

uGÊNctA: 12 (doze) meses.

OBJETO: Execuçåo de serviços de publicaçäo, em jornal de grande circulaçäo no município de
Sorocaba.

VALOR (R$): 17.280,00 (dezessete mit, duzentos e oitenta reais)

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

Sorocaba, 17 Oe w de 2021

Ronald Perei
Diretor Geral

ilva

ronald@saa ba.sp.gov.br
rropereira0T@g mail. com

SOROCABA

Redigido por Priscila Gonçalves de T. P. Leite - Chefe DA DA/SL
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ffit
TERMo DE REFERÊrucIR

1. OBJETO

1'1. Contratação de serviços de publicação, em jornal de grande circulação no Município
de Sorocaba, no caderno de classificados ou em espaço específiio de publicaião
de editais e anúncios oficiais, tais como avisos de liCitação, editais, extratos-de
contratos e outros congêneres.

Ref. S.C. 2112021

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A contrataçäo justifica-se em razäo da obrigatoriedade descrita nas legislações que
regram os procedimentos licitatórios, bem como pelo interesse da Administraçäo
Pública em assegurar a ampla divulgação dos procedimentos licitatóribs,
pretendendo a ampliaçäo da competitividade nos certames, Sem perder de vista
ainda a necessidade publicidade de eventuais convocações/intimações oriundas da
execução contratual e/ou interesse da Administração.

3. ESPECIFICACÕES

3.1. Entende-se como jornal de grande circulação regional aquele que atenda todo o
Município de Sorocaba e circule nas regiões vizinhas, cuja a circulação seja
publicamente reconhecida,

3.2. As matérias deverão ser publicadas na página do caderno de classificados do jornal,
com, no minimo, 2 (duas) colunas de largura e altura variável conforme o tamanho
do texto, podendo, no entanto, conforme a necessidade do contratante.

3.3. As publicações seräo solicitadas, por e-mail a ser indicado pela contratada, somente
nos dias úteis, devendo a publicação do texto remetido ser efetuada no dia posterior
à data da solicitação, respeitado o horário de fechamento da ediçäo do jornal que
deverá ser informada pela contratada,

3.4 A matéria deverá ser, após diagramada, enviada ao Setor de Licitaçöes e Contratos,
em resposta ao e-mail que solicitou a publicaçäo, para fins de aprovaçäo e/ou
confirmação, e autorizaçäo da publicação da mesma.

3,5 O material publicado com incorreções de responsabilidade da contratada deverá ser
republicado às suas expensas no dia posterior à data da comunicação da incorreçäo,
a qual ocorrerá através de e-mail, somente nos dias úteis,

3.6. Não será admitida, em hipótese alguma, publicaçäo de matéria em data posterior à
solicitada pelo contratante, salvo as solicitaçöes de correção.

Redigido por Priscila Gonçalves de T. P. Leite - Chefe DA DA/SL
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3.7. Deverá ser disponibilizado, 01 (um) arquivo digital em PDF pesquisável, em preto e
branco, com tamanho máximo de SMB e 200 dpi, da página que saiu a pubiicaçäo
no jornal,

3.8, Conforme orientaçåo do TCE/SR será considerado jornal diário de grande
circulaçäo aquele com tiragem mínima de circulação diáriá de 20.000 exemp'Íares.

3.9. A comprovação da tiragem mínima deve ser atestada, pelo vencedor do certame,
por meio de qualquer meio idôneo.

4. QUANTIDADE

4.1. Estima-se em o quantitativo de 12 (doze) publicaçöes mensais, no tamanho de 02
(duas) colunas por 04 (quatro) centímetros, aproximadamente.

5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

5.1, Menor Preço por ltem.

6. VIGÊNCIA CONTRATUAL

6,1. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir do dia
11t12t2021.

7. ENTREGA DO ARQUIVO DIGITAL

7 .1 . A disponibilizaçäo do arquivo mencionado no subite m 3.7 deverá ocorrer através do
e-mail licitacao@saaesorocaba. sp. gov. br.

8. CONDICÃO OE PAGAMENTO

8,1. O pagamento será efetuado pelo SAAE, conforme estabelecido na Resoluçäo no
0812015-SAAE, sendo:

8,1 .1. Na sexta feira da primeira semana subsequente à do ato de conferência e
aprovaçäo da nota fiscal/fatura, concluído entre segunda e terça feira;

8.1.2. Na sexta feira da segunda semana subsequente à do ato de conferência
e aprovação da nota fiscal/fatura, concluído entre quarta e sexta feira;

9. FISCALIZADOR

9.1. Setor de Licitação e Contratos.

Sorocaba, 01 seternbro de 2021

Priscila de \oledo roso Leite
De nto Administrativo

I

DfuSL

SOROCABA

Redigido por Prisc¡la Gonçalves de T P. Leite - Chefe DA
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Contratação de serviços de publicaçã0, em jornal de grande circulaçäo no
Municípió de Sorocaba, no caderno de classificados ou em espaço específico de
publicaçäo de editais e anúncios oficiais, tais como avisos de licitação, editais,
extratos de contratos e outros congêneres.

Ref. S.C. 2212021

1. JUSTIFICATIVA

1.1. Acontratação justifica-se em razâo da obrigatoriedade descrita nas legislações que

regram os procedimentos licitatórios, bem como pelo interesse da Administração
pl¡l¡ca em assegurar a ampla divulgaçäo dos procedimentos licitatórios,
pretendendo a amþliação da competitividade nos certames. Sem perder de vista
äinda a necessidade þublicidade de eventuais convocações/intimaçöes oriundas
da execuçäo contratual e/ou interesse da Administração'

2. ESPECTFTCACÖES

2.1. Entende-se como jornal de grande circulação regional aquele que atenda todo o
Município de Sorócaba e circule nas regiões vizinhas, cuja a circulação seja
publicamente reconhecida.

2.2. As matérias deverão ser publicadas na página do caderno de classificados do
jornal, com, no mínimo, 2 (duas) colunas de largura e altura. variável conforme o
iamanho do texto, podendo, no entanto, conforme a necessidade do contratante.

2.3. As publicaçöes serão solicitadas, por e-mail a ser indicado pela contratada,

somente nos dias úteis, devendo a publicaçäo do texto remetido ser efetuada no

dia posterior à data da solicitaçäo, respeitado o horário de fechamento da edição

do jornal que deverá ser informada pela contratada'

2.4. A matéria deverá ser, após diagramada, enviada ao Setor de Licitaçoes e Contratos,
em resposta ao e-mail que sõlicitou a publicaçäo, para fins de aprovação e/ou

confirmação, e autorização da publicaçäo da mesma

Z.S. O material publicado com incorreçöes de responsabilidade da contratada deverá

ser republicado às suas expensás no dia posterior à data da comunicação da

incorréção, a qual ocorrerá através de e-mail, somente nos dias úteis.

2.6. Não será admitida, em hipótese alguma, publicaçäo de matéria em data posterior

à solicitada pelo contratante, salvo as solicitaçöes de correçäo'

2.7. Deverá ser disponibilizado, 01 (um) arquivo digital em PDF pesquisável, em preto

e branco, 
"or 

i"r"nho máximo Oe'Str¡¡i e 200 dpi, da página que saiu a publicaçäo

no jornal.

Z.g. Conforme orientaçäo do TCE/SP, será considerado jornal^ 
^diário 

de grande

circulaçäo aquele ðom tiragem mínima de circulaçäo diária de 20.000 exemplares.
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2.9. A comprovação da tiragem mínima deve ser atestada, pelo vencedor do certame,
por meio de qualquer meio idôneo.

3. QUANTIDADE

3.1. Estima-se em o quantitativo de 12 (doze) publicaçöes mensais, no tamanho de 02
(duas) colunas por 04 (quatro) centímetros, aproximadamente.

4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

4.1. Menor Preço por ltem.

5. UGÊNCIA CONTRATUAL

5.1. O prazo de vigência contratual será de12 (doze) meses, contados a partirdo dia
11t12t2021.

6. ENTREGA DO ARQUIVO DIGITAL

6.1. A disponibilização do arquivo mencionado no subitem 3.7 deverá ocorrer através
do e-mail licitacao@saaesorocaba.sp'gov. br'

7. CONDIÇÃO Oe p¡cRueruto

7.1. O pagamento será efetuado pelo SAAE, conforme estabelecido na Resoluçäo no

0812015-SAAE, sendo:

7.L.t. Na sexta feira da primeira semana subsequente à do ato de conferência
e aprovação da nota fiscal/fatura, concluído entre segunda e terça feira;

7.t.2. Na sexta feira da segunda semana subsequente à do ato de conferência

e aprovaçäo da notaliscal/fatura, concluído entre quarta e sexta feira;

8. FISCALIZADOR

8.1. Setores de Licitaçäo e Tecnologia da lnformaçäo e Gerenciamento de Contratos'

Sorocaba, 01 de setembro de 2021.

Priscila Gonçalves de Toledo Pedroso Leite
Departamento Adm i nistrativo
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sERVtçO AUTONOMO DE ÁcuA E ESGOTO
MUNICíPIO DE SOROCABA. ESTADO DE SÃO PAULO FOLHA 1-

Avenida Pereira da silva, 1.285 - sta. Rosália - sorocaba - sp - cEp: 1g0g5-340
FONE: (15) 3224-5810 - FAX: (15) 3224-5820 - C.N.p.J .:71.480.560/0001-39 - LE, 669.573.983.111

FORNECEDOR 00726 FUNDACAQ UBAI.DINO DO AMARAL
c.N. P.,f .

ENDERECO

CTDADE
BAIRRO
INSC. EST.

:7L .466 .288 / 0O0L_32
:AV. ENG.CARLOS REINALDO MENDES, 2.800
: SOROCABA

669.131 .72L.LLI
UF: Sp

FONE: 21025060

PEDIDO DE COMPRA
No. 0 No. OOO9BO /202L

Data 17 /t2/202t
CEP: l-8013280 processo S0046O /ZOZL

FAX: 2]-025077

ITEM QUANT UN ESPECIFICA çÃo PREçO UNITÁRIO PREçO TOIAL

SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNÀT DE GRANDE CIRCU
LACAO NO MUNICIPIO DE SOROCABA,NO CÀDERNO DE CLAS
SIFICAÐOS OU EM ESPÀCO ESPECIFICO DE PUBLICACAO
DE EDITAIS E ANUNCTOS OFICIAIS, TAIS COMO ÀVISOS
DE I,TCTTÀCÀO, EDTTATS, EXTRÀTOS ÐE CONTRÀTOS E

OUTROS CONGENERES.

TAMANHO ÐE DUAS COLUNAS POR 4 CM APROXIMADAMENTE

PELO PERIODO DE 12 MESES.
1 .440, 0000 1 .440, 00

Pi=pCl:eyçl a Licitacao, conf. Art. 24, Inciso II, da l-ei npA 2s47/2021 - s460/202i _ cr si/2ózt-: oÄËiba 8.666/e3
TOTAL

1.440,00
PRAZO DE ENTREGA: 

Av
LOCAL DE ENTREGA:

COM. CAMILO JULIO, 255 - JD,TBITT DO PACO

tt_
DATA

---/..._.--./_ 
oEACORDO

PRODUTOS OUEI OSSERVIÇ ESTARDEVERÂO DERIGOROSAMENTE coMACORDO PEOIDO,ESTE PASSIVOSENDO DEVoLUçÃoDE NÃocAso ASAÏENDAM ESPEctFtcAç0EsoEXIGIDAS. DESTENÚMERo OBPEDIDO, TORIAIVIERIGA DEVERÁNTE ARCONST CORPONO NOTADA FISCAL, NÃoADMINISTRAÇÃo RESPONSAB¡LIZASE ENTREGAPELA DE
NESTE

coNDtçoES DE PAGAMENT9. 
REsor'' 08/15

OBSERVACAO
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Av. Eng. Carloc Reinaldo Mendes, 2600 - Sorocaba -$P - CEF: 18t13-2Èt - Telefane: {15) 2102'5100

Sorocaba, 15 de $etembro 2A21.

$AAE * SERVrçCI AUTÖNOMO DE Áe Un E ESGOTO

PROPOSTA

SEçÄO: Classificados - Avisos e Editais

COLUNA:
Tamanho mínimo - 02 col. X 04 cm ( 5,3cm x 4cm )

VALOR DE TABELA. cm /col (dia útil) R$23,00
VALOR NEGOCIAÞO = R$15,00

VALOR UNITÁRIO:
Dias Úteis: R$ 120,00

CONTRATO: tonsiderando-se 144 publicações para o período de 12 meses, onde estimâ-se a
prestaçäo de serviços øm 12 publicações mensais, no total de 1 .152cm/col

VATOR TOTAL: R$ 17.280,00

FORMA DE PAGAMENTO: Fechamento mensal com vencimento para 3CI dias da última
publicaçåo, com envio de Nota Fiscal Ëletrônica e boleto via Correio.

OIDAÞË$ QUE O CRUZEIRO ÞO SUL CIRCULA: SOROCABA, ARAçO¡ABA nA $ËRRA, Ë
VOTORANTIM.

crRculAçÃo n¡Énn nÉRß
ME$|A DE TERçA A $ABAÞO 12.000

DOMTNGO 13.000

VAUDADE DA PROPOSTA: 90 dias

Deise Barros Rodrigues Vanda G.S.Marins Peixoto
Su

Fpixnto

TeleC

$r,rp*rvi*cra Ç*ms¡çi*l
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