Contratos
exibir Contratos: ::*2016*::
Contrato número: 55 / 2016 Data da assinatura: 29/12/2016
Vigência do Contrato: 24 (vinte e quatro) meses. Valor do contrato: R$ 6.000,00
Condições de Pagamento: R$ 3.000,00 após a emissão da ordem de serviço e o restante
em 06 parcelas bimestrais com emissão da nota fiscal.
Modalidade: Outros
Proponentes
Contratada: VITOR VELOCCI RAMIA E OUTRO
Objeto: Prestação de serviços, utilizandose da melhor técnica, com mão de obra
qualificada, materiais, equipamentos, transporte, relatório técnico, ART e instalações para a
execução de plantio e manutenção, pelo período de 24(vinte e quatro) meses, de
280(duzentas e oitenta) mudas de espécies nativas para cumprimento do TCRA nº
101567/2016, entre e Contratante e a CETESB, a ser realizado em área de preservação
permanente do Córrego Ribeirão dos Porcos.
Contrato número: 54 / 2016 Data da assinatura: 21/12/2016
Vigência do Contrato: É aquele que se fizer necessário para que a situação descrita na
Dispensa nº 15/2016 se normalize. Valor do contrato: R$ 9.800,00
Condições de Pagamento: Em até 30 dias após a prestação do serviço, com a expedição
da nota fiscal.
Modalidade: Dispensa
Proponentes
Contratada: Jesiel Salles De CarvalhoMe
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de controladoria de acesso nas
dependências do Poço Tubular Profundo localizado no Conjunto Residencial Ipiranga
(Talavasso), para resguardar os cabos alimentares do equipamento após queima deste, por
tempo determinado, até a reutilização dos cabos na recolocação do equipamento que
sustenta a extração do poço de abastecimento.
Contrato número: 53 / 2016 Data da assinatura: 16/12/2016
Vigência do Contrato: é aquele que se fizer necessário para que a situação descrita na
Dispensa nº 14/2016 se normalize. Valor do contrato: R$ 7.740,00
Condições de Pagamento: Em até 30 dias após a prestação do serviço, com a expedição
da nota fiscal.
Modalidade: Dispensa
Proponentes
Contratada: SERTEMIL SERVIÇOS DE MÁQUINAS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.
Objeto: Contratação de empresa para locação de guindaste, tendo em vista a necessidade
de retirada da bomba submersa após a queima do equipamento que sustentava a extração
do poço de abastecimento do Bairro Conjunto Residencial Ipiranga (Talavasso) e retirada e
posterior colocação de bomba de extração de água, após queima do equipamento que
sustentava a extração do poço de abastecimento do Bairro Jardim Micali (Micali).
Contrato número: 52 / 2016 Data da assinatura: 16/12/2016
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses Valor do contrato: R$ 50.852,00
Condições de Pagamento: Em 4 (quatro) parcelas mensais e sucessivas, à base de R$
12.713,00 (Doze mil, setecentos e treze reais) cada uma, vencíveis a partir da assinatura do
presente contrato.
Modalidade: Pregão Presencial
4 Proponentes
Contratada: GENTE SEGURADORA S.A.
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de seguros dos veículos
e imóvel do SAAET, conforme Termo de Referência (anexo I) do Edital.

Contrato número: 51 / 2016 Data da assinatura: 15/12/2016
Vigência do Contrato: é aquele que se fizer necessário para que a situação descrita na
Dispensa nº 13/2016 se normalize. Valor do contrato: R$ 19.800,00
Condições de Pagamento: Em até 30(trinta) dias após a prestação do serviço, com a
expedição da nota fiscal.
Modalidade: Dispensa
Proponentes
Contratada: ÁGUA NOSSA – POÇOS ARTESIANOS LTDA.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços especiais de
limpeza “pescaria” em Poço Tubular Profundo localizado no Conjunto Residencial Ipiranga
(Talavasso).
Contrato número: 50 / 2016 Data da assinatura: 07/12/2016
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses Valor do contrato: R$ 33.522,00
Condições de Pagamento: Em até 15 dias após a conclusão/realização do serviço,
mediante a entrega da respectiva Nota Fiscal
Modalidade: Pregão Presencial
1 Proponentes
Contratada: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FANELLI LTDA EPP
Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de escavadeira hidráulica
sobre esteira, caminhão basculante, caminhão poliguindaste e pá carregadeira, conforme
memorial descritivo (anexo I), com exclusividade para ME e EPP, nos termos do inciso I do
art. 48 da LC 123/2006, com a redação conferida pela LC 147/2014.
Contrato número: 49 / 2016 Data da assinatura: 17/11/2016
Vigência do Contrato: 31/12/2016 Valor do contrato: R$ 43.912,99
Condições de Pagamento: Em até 15 dias após a conclusão/realização do serviço,
mediante a entrega da respectiva nota fiscal.
Modalidade: Pregão Presencial
1 Proponentes
Contratada: Ebara  Indústrias Mecânicas e Comércio Ltda
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviço de manutenção,
com fornecimento de peças, nos conjuntos de moto bombas submersas, fabricação Ebara,
modelos 12205 M12 300HP 440V TRIF. LG950 – F. C161341 e modelo 122105 M12
300HP 440V TRIF. LG950 – F. C151565, de acordo com as especificações, conforme
Memorial Descritivo (Anexo I do Edital).
Contrato número: 48 / 2016 Data da assinatura: 04/11/2016
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses Valor do contrato: R$ 1.300,00
Condições de Pagamento: em 4 (quatro) parcelas mensais e sucessivas vencíveis a partir
da assinatura do presente contrato.
Modalidade: Pregão Presencial
4 Proponentes
Contratada: SOMPO SEGUROS S.A.
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de seguros dos veículos
e imóvel do SAAET, conforme Termo de Referência (anexo I) do Edital.
Contrato número: 46 / 2016 Data da assinatura: 27/10/2016
Vigência do Contrato: O prazo máximo para execução do serviço é aquele que se fizer
necessário para que a situação descrita na Dispensa nº 12/2016 se normalize. Valor do
contrato: R$ 5.642,00
Condições de Pagamento: Em até 30(trinta) dias após a prestação do serviço, com a
expedição da nota fiscal.
Modalidade: Dispensa
Proponentes
Contratada: Ebara  Indústrias Mecânicas e Comércio Ltda
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de: 1) confecção de emendas e
acompanhamento da instalação da motobomba submersa do poço de abastecimento do
bairro Conjunto Residencial Ipiranga (Talavasso).

Contrato número: 45 / 2016 Data da assinatura: 27/10/2016
Vigência do Contrato: O prazo máximo para entrega do objeto é aquele que se fizer
necessário para que a situação descrita na Dispensa nº 10/2016 se normalize. Valor do
contrato: R$ 5.580,00
Condições de Pagamento: Em até 30 dias após a prestação do serviço, com a expedição
da nota fiscal.
Modalidade: Dispensa
Proponentes
Contratada: SERTEMIL SERVIÇOS DE MÁQUINAS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.
Objeto: Contratação de empresa para locação de guindaste, tendo em vista a necessidade
de retirada e posterior colocação de bomba de extração de água, após queima do
equipamento que sustentava a extração do poço de abastecimento do Bairro Conjunto
Residencial Ipiranga (Talavasso).
Contrato número: 44 / 2016 Data da assinatura: 23/09/2016
Vigência do Contrato: 60(sessenta) dias. Valor do contrato: R$ 89.274,00
Condições de Pagamento: 15 (quinze) dias após a emissão do documento fiscal e
mediante anuência do Superintendente e Comissão de Fiscalização do SAAET.
Modalidade: Tomada de Preços
5 Proponentes
Contratada: T.G.GONZALES E CIA. LTDA ME
Objeto: Fornecimento de materiais, equipamentos e mãodeobra para perfuração de Poço
Tubular Profundo no Distrito de Jurupema, com aproximadamente 200 metros de
profundidade, com fornecimento e instalação de equipamento de bombeamento completo
até o final do cavalete, conforme Planilha de Custos, Termo de Referência e Projetos
anexos.
Contrato número: 43 / 2016 Data da assinatura: 19/09/2016
Vigência do Contrato: O prazo máximo para entrega do objeto é aquele que se fizer
necessário para que a situação descrita na Dispensa nº 09/2016 se normalize. Valor do
contrato: R$ 9.004,00
Condições de Pagamento: Em até 30 dias após a prestação do serviço, com a expedição
da nota fiscal.
Modalidade: Dispensa
Proponentes
Contratada: Ebara  Indústrias Mecânicas e Comércio Ltda
Objeto: a contratação de empresa para prestação de serviço de: 1) Confecção de emendas
e acompanhamento da instalação da motobomba do poço de abastecimento do bairro
Conjunto Residencial Laranjeiras; 2) confecção de emendas e acompanhamento da
instalação da motobomba do poço de abastecimento do bairro Conjunto Residencial
Ipiranga (Talavasso).
Contrato número: 42 / 2016 Data da assinatura: 19/09/2016
Vigência do Contrato: O prazo máximo para entrega do objeto é aquele que se fizer
necessário para que a situação descrita na Dispensa nº 08/2016 se normalize. Valor do
contrato: R$ 4.860,00
Condições de Pagamento: Em até 30 dias após a prestação do serviço, com a expedição
da nota fiscal.
Modalidade: Dispensa
Proponentes
Contratada: SERTEMIL SERVIÇOS DE MÁQUINAS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.
Objeto: Contratação de empresa para locação de guindaste, tendo em vista a necessidade
de retirada e posterior colocação de bomba de extração de água, após queima do
equipamento que sustentava a extração do poço de abastecimento do Bairro Conjunto
Residencial Ipiranga (Talavasso).
Contrato número: 40 / 2016 Data da assinatura: 06/09/2016

Vigência do Contrato: 31/12/2016 Valor do contrato: R$ 36.780,00
Condições de Pagamento: 15 dias após a entrega do objeto e respectiva nota fiscal.
Modalidade: Pregão Presencial
3 Proponentes
Contratada: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ASFALTO LTDA
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Emulsão Asfáltica RL1C, conforme
Memorial Descritivo (Anexo I).
Contrato número: 39 / 2016 Data da assinatura: 01/09/2016
Vigência do Contrato: 31/12/2016 Valor do contrato: R$ 4.489,25
Condições de Pagamento: 15 dias após a entrega do objeto e respectiva nota fiscal.
Modalidade: Pregão Presencial
1 Proponentes
Contratada: Ebara  Indústrias Mecânicas e Comércio Ltda
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de cabo blindado, conector e eletrodos a
serem utilizados na instalação das motobombas dos poços de abastecimento do bairro
Talavasso e Laranjeiras, conforme Memorial Descritivo (Anexo I) do Edital.
Contrato número: 38 / 2016 Data da assinatura: 26/08/2016
Vigência do Contrato: aquele que se fizer necessário para que a situação descrita na
Dispensa nº 06/2016 se normalize. Valor do contrato: R$ 4.680,00
Condições de Pagamento: Em até 30 dias após a prestação do serviço, com a expedição
da nota fiscal.
Modalidade: Dispensa
Proponentes
Contratada: SERTEMIL SERVIÇOS DE MÁQUINAS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.
Objeto: Contratação de empresa para locação de guindaste, tendo em vista a necessidade
de retirada e posterior colocação de bomba de extração de água, após queima do
equipamento que sustentava a extração do poço de abastecimento do Bairro Laranjeiras.
Contrato número: 37 / 2016 Data da assinatura: 18/08/2016
Vigência do Contrato: 31/12/2016 Valor do contrato: R$ 47.862,12
Condições de Pagamento: : em até 15 dias após a conclusão/realização do serviço,
mediante a entrega da respectiva nota fiscal.
Modalidade: Pregão Presencial
1 Proponentes
Contratada: Ebara  Indústrias Mecânicas e Comércio Ltda
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviço de manutenção,
com fornecimento de peças, nos conjuntos de moto bombas submersas, fabricação Ebara,
modelos 122405 M12 300HP 440V TRIF. LG950 e 122105 M12 350HP 440V TRIF. LG
950.
Contrato número: 36 / 2016 Data da assinatura: 27/07/2016
Vigência do Contrato: 31/12/2016 Valor do contrato: R$ 45.900,00
Condições de Pagamento: 15 dias após a entrega do objeto e respectiva nota fiscal.
Modalidade: Pregão Presencial
1 Proponentes
Contratada: Nova Estradas e Construções Ltda.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Massa Asfáltica CBUQ, conforme
Memorial Descritivo (Anexo I).
Contrato número: 35 / 2016 Data da assinatura: 22/07/2016
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses Valor do contrato: R$ 41.988,00
Condições de Pagamento: Todo dia 10 (dez), após a entrega das respectivas notas
fiscais.
Modalidade: Convite
Proponentes
Contratada: DIRCE MARINEI REGATIERI PASTORE
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento em locação de Sistema de Controle

Interno e Sistema de Ouvidoria Pública, com acesso através de senha individualizada por
nível de acesso, com registro de todas as movimentações dos sistemas, devendo ainda
fornecer assistência e suporte técnico pessoalmente, por telefone e internet conforme os
termos constantes no edital e anexos.
Contrato número: 34 / 2016 Data da assinatura: 22/07/2016
Vigência do Contrato: O prazo máximo para entrega do objeto é aquele que se fizer
necessário para que a situação descrita na Dispensa nº 05/2016 se normalize. Valor do
contrato: R$ 11.652,00
Condições de Pagamento: em até 30 dias após a prestação do serviço, com a expedição
da nota fiscal.
Modalidade: Dispensa
Proponentes
Contratada: Ebara  Indústrias Mecânicas e Comércio Ltda
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de: 1) averiguação do
funcionamento da motobomba do poço de abastecimento do bairro Talavasso; 2) confecção
de emendas e acompanhamento da instalação da motobomba do poço de abastecimento
do bairro Talavasso; 3) confecção de emendas e acompanhamento da instalação da
motobomba do poço de abastecimento do bairro Laranjeiras; e 4) identificação das pontas
dos cabos e confecção de emendas no poço de abastecimento do bairro Talavasso, em
virtude de furto.
Contrato número: 33 / 2016 Data da assinatura: 15/07/2016
Vigência do Contrato: O prazo máximo para entrega do objeto é aquele que se fizer
necessário para que a situação descrita na Dispensa nº 001/2016 se normalize. Valor do
contrato: R$ 8.280,00
Condições de Pagamento: em até 30 dias após a prestação do serviço, com a expedição
da nota fiscal.
Modalidade: Dispensa
Proponentes
Contratada: SERTEMIL SERVIÇOS DE MÁQUINAS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.
Objeto: Contratação de empresa para locação de guindaste, tendo em vista a necessidade
de retirada e posterior colocação de bomba de extração de água, após queima dos
equipamentos que sustentavam a extração do poço de abastecimento do Bairro Talavasso
e Laranjeiras.
Contrato número: 32 / 2016 Data da assinatura: 24/06/2016
Vigência do Contrato: 31/12/2016 Valor do contrato: R$ 27.908,18
Condições de Pagamento: em até 15 dias após a conclusão/realização do serviço,
mediante a entrega da respectiva nota fiscal
Modalidade: Pregão Presencial
1 Proponentes
Contratada: Ebara  Indústrias Mecânicas e Comércio Ltda
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviço de manutenção,
com fornecimento de peças, no conjunto de moto bomba submersa, fabricação Ebara,
modelo 12205 M12 300HP 440V TRIF., de acordo com as especificações, conforme
Memorial Descritivo (Anexo I do Edital).
Contrato número: 31 / 2016 Data da assinatura: 20/06/2016
Vigência do Contrato: 31/12/2016 Valor do contrato: R$ 49.158,45
Condições de Pagamento: em até 15 dias após a conclusão/realização do serviço,
mediante a entrega da respectiva nota fiscal.
Modalidade: Pregão Presencial
1 Proponentes
Contratada: Ebara  Indústrias Mecânicas e Comércio Ltda
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviço de manutenção,
com fornecimento de peças, no conjunto de moto bomba submersa, fabricação Ebara,
modelo 12205 M12 350HP 440V TRIF. LG950, de acordo com as especificações,

conforme Memorial Descritivo (Anexo I do Edital).
Contrato número: 30 / 2016 Data da assinatura: 01/06/2016
Vigência do Contrato: 31/12/2016 Valor do contrato: R$ 31.680,00
Condições de Pagamento: em 15 dias após a entrega do objeto, mediante o fornecimento
da respectiva nota fiscal
Modalidade: Pregão Presencial
1 Proponentes
Contratada: SANCOMAR COMERCIAL LTDA ME
Objeto: Aquisição de reagentes e materiais para análises físicoquímicas e microbiológicas,
conforme memorial descritivo.
Contrato número: 29 / 2016 Data da assinatura: 30/05/2016
Vigência do Contrato: 31/12/2016 Valor do contrato: R$ 7.232,00
Condições de Pagamento: 15 dias após a entrega do objeto, mediante apresentação da
respectiva nota fiscal.
Modalidade: Pregão Presencial
7 Proponentes
Contratada: CANTU COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA
Objeto: Aquisição de pneumáticos para veículos leves, utilitários, caminhão e retro
escavadeiras, conforme memorial descritivo (anexo I).
Contrato número: 28 / 2016 Data da assinatura: 30/05/2016
Vigência do Contrato: 31/12/2016 Valor do contrato: R$ 15.046,00
Condições de Pagamento: 15 dias após a entrega do objeto, mediante apresentação da
respectiva nota fiscal.
Modalidade: Pregão Presencial
7 Proponentes
Contratada: CPA – COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA
Objeto: Aquisição de pneumáticos para veículos leves, utilitários, caminhão e retro
escavadeiras, conforme memorial descritivo (anexo I).
Contrato número: 27 / 2016 Data da assinatura: 30/05/2016
Vigência do Contrato: 31/12/2016 Valor do contrato: R$ 24.678,40
Condições de Pagamento: 15 dias após a entrega do objeto, mediante apresentação da
respectiva nota fiscal.
Modalidade: Pregão Presencial
7 Proponentes
Contratada: JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELLI EPP
Objeto: Aquisição de pneumáticos para veículos leves, utilitários, caminhão e retro
escavadeiras, conforme memorial descritivo (anexo I).
Contrato número: 26 / 2016 Data da assinatura: 30/05/2016
Vigência do Contrato: 31/12/2016 Valor do contrato: R$ 596,00
Condições de Pagamento: 15 dias após a entrega do objeto, mediante apresentação da
respectiva nota fiscal.
Modalidade: Pregão Presencial
7 Proponentes
Contratada: COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA
Objeto: Aquisição de pneumáticos para veículos leves, utilitários, caminhão e retro
escavadeiras, conforme memorial descritivo (anexo I).
Contrato número: 25 / 2016 Data da assinatura: 30/05/2016
Vigência do Contrato: 31/12/2016 Valor do contrato: R$ 18.527,20
Condições de Pagamento: 15 dias após a entrega do objeto, mediante apresentação da
respectiva nota fiscal.
Modalidade: Pregão Presencial
7 Proponentes
Contratada: Pneulinhares Comércio de Pneus Ltda.
Objeto: Aquisição de pneumáticos para veículos leves, utilitários, caminhão e retro

escavadeiras, conforme memorial descritivo (anexo I).
Contrato número: 23 / 2016 Data da assinatura: 20/05/2016
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses Valor do contrato: R$ 69.460,00
Condições de Pagamento: de acordo com medição, em até 15 dias após a realização do
serviço, mediante a entrega da respectiva Nota Fiscal.
Modalidade: Pregão Presencial
1 Proponentes
Contratada: JOSÉ APARECIDO CANOVA 06922002822.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reforma e
manutenção em conjuntos de filtro, peças, eixos, válvulas em ferro fundido, cobertura de
caixas subterrâneas, reformas de bombeadores, fabricação de junções, conforme memorial
descritivo (anexo I).
Contrato número: 22 / 2016 Data da assinatura: 11/05/2016
Vigência do Contrato: 31/12/2016 Valor do contrato: R$ 31.000,00
Condições de Pagamento: em 15 (quinze) dias após a entrega do objeto, mediante o
fornecimento da respectiva nota fiscal
Modalidade: Pregão Presencial
1 Proponentes
Contratada: QUIRIOS PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Objeto: Aquisição de produto químico (fluossilicato de sódio), conforme memorial descritivo.
Contrato número: 21 / 2016 Data da assinatura: 11/05/2016
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses Valor do contrato: R$ 27.312,00
Condições de Pagamento: 30 dias após a data de assinatura do contrato e o restante no
mesmo dia dos meses subsequentes, mediante respectiva nota fiscal.
Modalidade: Pregão Presencial
1 Proponentes
Contratada: HIDROGERON PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSULTORIAS
ESPECIALIZADAS LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada no SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA nos geradores de Hipoclorito de Sódio modelos HG Plus 6,
HG Plus 8 e HG Plus 12 da marca HIDROGERON de propriedade do SAAET – SERVIÇO
AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA – SP, com o intuito de
preservação da vida útil dos equipamentos, perfeita operacionalidade da tecnologia bem
como o pleno alcance de seus objetivos e resultados técnicos, conforme memorial
descritivo.
Contrato número: 20 / 2016 Data da assinatura: 05/05/2016
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses Valor do contrato: R$ 89.400,00
Condições de Pagamento: Todo dia 15 (quinze), após a entrega das respectivas notas
fiscais.
Modalidade: Convite
Proponentes
Contratada: Novaes Engenharia e Construções LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia
consultiva na elaboração de projetos hidráulicos no sistema de abastecimento de água e
esgoto sanitário do município de TaquaritingaSP, conforme os termos constantes no edital
e anexos.
Contrato número: 19 / 2016 Data da assinatura: 20/04/2016
Vigência do Contrato: 31/12/2016 Valor do contrato: R$ 7.000,00
Condições de Pagamento: Em 15 (quinze) dias após a entrega do objeto, mediante o
fornecimento da respectiva nota fiscal
Modalidade: Pregão Presencial
2 Proponentes
Contratada: Coplana Cooperativa Agroindustrial
Objeto: Aquisição de produtos químicos diversos( fluossilicato de sódio e cloreto de sódio),

conforme memorial descritivo.
Contrato número: 18 / 2016 Data da assinatura: 11/04/2016
Vigência do Contrato: 30 (trinta) dias Valor do contrato: R$ 13.000,00
Condições de Pagamento: Em até 10 (dez) dias após a entrega da Nota Fiscal
Modalidade: Dispensa
Proponentes
Contratada: ROSSI ENGENHARIA E TOPOGRAFIA S/S LTDA.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em engenharia
e topografia, com o objetivo de desviar e readequar os emissários de esgoto nas Avenidas
Francisco Arêa Leão e Gagliano Pagliuso, e áreas rurais, os quais se romperam devido ao
aumento das águas dos córregos, por causa das chuvas dos últimos meses, o que
acarretou o desmoronamento dos barrancos dos respectivos córregos, causando, assim, a
queda de vários metros de tubulação dos emissários existentes. Compreende os seguintes
itens: os novos trechos a serem recuperados deverão ser projetados respeitando
levantamento planialtimétrico topográfico cadastral das áreas em questão, necessariamente
constando o próprio cadastro topográfico, perfil longitudinal do eixo em que serão
implantados os novos trechos, definição das cotas do terreno natural e cotas de corte/aterro
de implantação da nova tubulação dos emissários.
Contrato número: 17 / 2016 Data da assinatura: 05/04/2016
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses Valor do contrato: R$ 107.325,00
Condições de Pagamento: 15 dias após a entrega do objeto e respectiva nota fiscal.
Modalidade: Pregão Presencial
2 Proponentes
Contratada: MARCO DOMINGOS BETTI JUNIOR ME
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de concretagem, conforme
memorial descritivo (anexo I).
Contrato número: 16 / 2016 Data da assinatura: 04/04/2016
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses Valor do contrato: R$ 7.800,00
Condições de Pagamento: Após fechamento mensal, com pagamento até o dia 10 (dez)
de cada mês, mediante a respectiva nota fiscal.
Modalidade: Outros
Proponentes
Contratada: INGEGNO DESIGN S/S LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de desenvolvimento e
manutenção de sites para internet para a elaboração do seguinte projeto nesta área: 
manutenção e atualização constante, durante o prazo de vigência deste contrato, do site de
internet da CONTRATANTE, incluindo no mesmo notícias e ações desempenhadas por ela.
Contrato número: 15 / 2016 Data da assinatura: 04/04/2016
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses Valor do contrato: R$ 77.726,00
Condições de Pagamento: de acordo com medição, em até 15 dias após a realização do
serviço, mediante a entrega da respectiva Nota Fiscal.
Modalidade: Pregão Presencial
1 Proponentes
Contratada: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FANELLI LTDA EPP
Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de escavadeira hidráulica
sobre esteira e pá carregadeira, conforme memorial descritivo (anexo I), com exclusividade
para ME e EPP, nos termos do inciso I do art. 48 da LC 123/2006, com a redação conferida
pela LC 147/2014.
Contrato número: 14 / 2016 Data da assinatura: 04/04/2016
Vigência do Contrato: 31/12/2016 Valor do contrato: R$ 106.220,00
Condições de Pagamento: em 15 dias após a entrega do objeto, mediante o fornecimento
da respectiva nota fiscal.
Modalidade: Pregão Presencial
2 Proponentes

Contratada: Hidrolab Saneamento Ambiental LTDA  EPP
Objeto: Aquisição de Tabletes de Tricloro e Fluorsilicato de Sódio (50/50), Tabletes de
Tricloro e Fluorsilicato de Sódio (75/25) e Tabletes de Ácido Tricloroisocianúrico para
tratamento de água destinada a consumo humano, conforme Memorial Descritivo (anexo I).
Contrato número: 13 / 2016 Data da assinatura: 31/03/2016
Vigência do Contrato: O prazo máximo para entrega do objeto é aquele que se fizer
necessário para que a situação descrita na Dispensa nº 001/2016 se normalize. Valor do
contrato: R$ 455.607,30
Condições de Pagamento: Em até 30 dias após a entrega do produto, com a expedição da
nota fiscal.
Modalidade: Dispensa
Proponentes
Contratada: TUBOS TIGRE ADS DO BRASIL LIMITADA.
Objeto: Compra de tubos duplos WT SANIPRO DN 450 MM(18”) e 750 MM(30”), a fim de
que haja a realização de obra de infraestrutura para imediato reparo e remanejamento do
atual emissário de esgoto.
Contrato número: 12 / 2016 Data da assinatura: 31/03/2016
Vigência do Contrato: O prazo máximo para entrega do objeto é aquele que se fizer
necessário para que a situação descrita na Dispensa nº 001/2016 se normalize. Valor do
contrato: R$ 63.400,00
Condições de Pagamento: Em até 30 dias após a entrega do produto, com a expedição da
nota fiscal.
Modalidade: Dispensa
Proponentes
Contratada: BILCOM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI ME
Objeto: Compra de tubos coletores corrugados, em PVC, de 150, 200 e 250 JE; e de pasta
lubrificante, a fim de que haja a realização de obra de infraestrutura para imediato reparo e
remanejamento do atual emissário de esgoto.
Contrato número: 11 / 2016 Data da assinatura: 08/03/2016
Vigência do Contrato: 31/12/2016 Valor do contrato: R$ 20.160,00
Condições de Pagamento: Em 15 (quinze) dias após a entrega do objeto, mediante o
fornecimento da respectiva nota fiscal.
Modalidade: Pregão Presencial
2 Proponentes
Contratada: CAL ARCO IRIS LTDA
Objeto: Aquisição de produtos químicos diversos(sulfato de alumínio ferroso, cal hidratada,
fluossilicato de sódio e cloreto de sódio), conforme memorial descritivo.
Contrato número: 10 / 2016 Data da assinatura: 08/03/2016
Vigência do Contrato: 31/12/2016 Valor do contrato: R$ 97.335,00
Condições de Pagamento: Em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto, mediante
apresentação da respectiva nota fiscal.
Modalidade: Pregão Presencial
2 Proponentes
Contratada: CALDAS INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA EPP
Objeto: Aquisição de produtos químicos diversos(sulfato de alumínio ferroso, cal hidratada,
fluossilicato de sódio e cloreto de sódio), conforme memorial descritivo.
Contrato número: 09 / 2016 Data da assinatura: 08/03/2016
Vigência do Contrato: 31/12/2016 Valor do contrato: R$ 220.800,00
Condições de Pagamento: Em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto, mediante
apresentação da respectiva nota fiscal.
Modalidade: Pregão Presencial
2 Proponentes
Contratada: LAO Indústria LTDA
Objeto: Aquisição de hidrômetros, conforme Memorial Descritivo (anexo I).

Contrato número: 08 / 2016 Data da assinatura: 29/02/2016
Vigência do Contrato: 31/12/2016 Valor do contrato: R$ 74.820,00
Condições de Pagamento: 15 dias após a entrega do objeto e respectiva nota fiscal.
Modalidade: Pregão Presencial
1 Proponentes
Contratada: Nova Estradas e Construções Ltda.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Massa Asfáltica CBUQ, conforme
Memorial Descritivo (Anexo I).
Contrato número: 07 / 2016 Data da assinatura: 25/02/2016
Vigência do Contrato: 12(doze) meses Valor do contrato: R$ 544.342,84
Condições de Pagamento: até o dia 20(vinte) de cada mês, mediante a entrega da
respectiva nota fiscal.
Modalidade: Pregão Presencial
2 Proponentes
Contratada: SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO
E COBRANÇA LTDA – EPP.
Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de vale alimentação, com
a utilização de cartões magnéticos, autorizados pela Lei Complementar nº 3866, de 08 de
dezembro de 2010, conforme Memorial Descritivo (anexo I).
Contrato número: 06 / 2016 Data da assinatura: 10/02/2016
Vigência do Contrato: 31/12/2016 Valor do contrato: R$ 78.530,00
Condições de Pagamento: todo dia 15 do mês subsequente, mediante a respectiva nota
fiscal.
Modalidade: Pregão Presencial
1 Proponentes
Contratada: MATTARA E CIA LTDA EPP
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis (Diesel e Diesel S10)
para os veículos do SAAET, conforme Memorial Descritivo (anexo I) do Edital, com
exclusividade para ME e EPP, nos termos do inciso I do art. 48 da LC 123/2006, com a
redação conferida pela LC 147/2014.
Contrato número: 05 / 2016 Data da assinatura: 10/02/2016
Vigência do Contrato: 31/12/2016 Valor do contrato: R$ 79.200,00
Condições de Pagamento: todo dia 15 do mês subsequente, mediante a respectiva nota
fiscal.
Modalidade: Pregão Presencial
1 Proponentes
Contratada: MATTARA E CIA LTDA EPP
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis (Etanol e Gasolina)
para os veículos do SAAET, conforme Memorial Descritivo (anexo I) do Edital, com
exclusividade para ME e EPP, nos termos do inciso I do art. 48 da LC 123/2006, com a
redação conferida pela LC 147/2014.
Contrato número: 04 / 2016 Data da assinatura: 04/01/2016
Vigência do Contrato: 12(doze) meses Valor do contrato: R$ 7.920,00
Condições de Pagamento: Em até 10(dez) dias da entrega da nota fiscal
Modalidade: Outros
Proponentes
Contratada: Abacus Consultoria Soluções Serviços e Tecnologia da Informática Ltda.
Objeto: Desenvolvimento, implantação e hospedagem do portal transparência para o
SAAET.
Contrato número: 03 / 2016 Data da assinatura: 01/01/2016
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses Valor do contrato: R$ 4.560,00
Condições de Pagamento: mensal, no próximo dia 10 subsequente ao da prestação do
serviço contratado, mediante emissão prévia da respectiva nota fiscal de prestação de

serviços.
Modalidade: Outros
Proponentes
Contratada: Carlos Henrique Possate ME
Objeto: Manutenção técnica preventiva e corretiva a ser prestada no sistema telefônico
discriminado, doravante denominado SISTEMA, e que se encontra instalado no endereço
do SAAET, composto do equipamento 01 Central Telefônica Digital, modelo Active TDS,
marca Leucotron.
Contrato número: 02 / 2016 Data da assinatura: 01/03/2016
Vigência do Contrato: 12(doze) meses Valor do contrato: R$ 4.800,00
Condições de Pagamento: Em uma única parcela em moeda corrente nacional.
Modalidade: Outros
Proponentes
Contratada: Griffon Brasil Assessoria Ltda EPP.
Objeto: Fornecer diariamente via correio eletrônico ou website: o boletim de publicações
em nome do SAAET, conforme detalhamento do ANEXO I.
Contrato número: 01 / 2016 Data da assinatura: 04/01/2016
Vigência do Contrato: 12 meses Valor do contrato: R$ 7.944,00
Condições de Pagamento: mensal, até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido.
Modalidade: Outros
Proponentes
Contratada: INAP  INSTITUTO NACIONAL DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais
especializados de Assessoria, Consultoria e Pareceres nas áreas de licitações, contratos
administrativos, recursos administrativos e impugnações de edital.
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