contrato

licitação/ nº do
processo

1834

PR 033/2010

1836

TP012/2010

1838

PR030/2010

objeto

contratada

assinatura

Contratação de empresa
para
prestação
de
serviços de operação dos Joel do Carmo Junior, 03/09/2010
Sistemas
Cruzes
e
Anhumas I e II

Execução dos serviços de
manutenção
geral
na
Estação de Tratamento de
Resíduos Sólidos,

Execução de transporte,
tratamento e disposição
final de resíduos de
serviços de saúde da
Estação de Tratamento de
Resíduos
Sólidos,
localizada na Av. Gervásio
Brito Francisco, nº 750,
pelo período de 01 (um)
ano

término da
vigência

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

16/09/12

16/09/2015

R$ 256.986,24

Trat. água

Serviços

Asbylt Engenharia
Ltda

22/09/2010

08/11/12

08/11/2015

R$ 374.182,80

Res.
Sólidos

Serviços

NGA Jardinópolis –
Núcleo de
Gerenciamento
Ambiental Ltda

29/10/2010

28/10/12

28/10/2015

R$ 502.496,07

Res.
Sólidos

Serviços

contrato

1853

1874

1949

assinatura

término da
vigência

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

Contratação de empresa
especializada
para
execução dos serviços de
manutenção
e
aprimoramento da gestão
K2
de qualidade, segundo a DESENVOLVIMENTO
NBR
ISO
9001:2008, EMPRESARIAL LTDA
conforme especificações
contidas no Termo de
Referência em Anexo ao
Edital

01/12/2010

01/12/12

01/12/2015

R$ 69.371,43

MEM

Serviços

INEX.14/10

Contratação de serviços
advocatícios
para
acompanhamento
de
processo
em
trâmite
perante
o
Supremo
Tribunal
Federal
em
Brasília

Dr. José Ricardo
Baitello

vigência
vinculada ao
prazo do
22/12/2010
processo
judicial em
trâmte no STF

R$ 39.730,20

Procura
doria

Serviços

TP 03/11

Contratação de empresa
especializada
para
prestação de serviços de
vigilância na ETA – Fonte,
ETE – Araraquara, Poço
Dr. Aldo Lupo, Poço Santa
Marta, Reservatório do
Parque Planalto e Booster
do Selmi Dei, por um
período de 12 (doze)
meses,
conforme
descrição constante nos
Anexos do Edital

Marques & Marques
Segurança e
Vigilância S/S Ltda

R$ 548.718,60

ADM

Serviços

licitação/ nº do
processo

CV 06/10

objeto

contratada

01/07/2011

08/07/2016

contrato

1953

1956

1959

1995

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

27/06/2011

30/06/2016

R$ 15.171,60

ADM

Serviços

12/07/11

12/07/16

R$ 28.548,24

MEM

Serviços

CC 003/11

Contratação de empresa
especializada
em
sistemas de informática,
para fornecimento
de
gestão comercial e gestão PCG – Engenharia de
de serviços, integradas à
Sistemas Ltda
solução
de
geoprocessamento,
por
um período de 12 (doze)
meses

11/08/11

31/08/15

R$ 661.410,54

COM

Serviços

PR 060/11

Prestação de serviços de
banda
larga
com
Telefonica Brasil S.A
fornecimento de chips e
equipamentos.

30/09/11

22/10/15

R$ 75.305,04

ADM

Serviços

licitação/ nº do
processo

CV 009/11

CV 010/11

objeto

contratada

Contratação de empresa
jornalística para execução
dos
serviços
de
Empresa O Imparcial
publicação e divulgação
Ltda EPP
por jornal local e diário
dos atos normativos e
não normativos

Contratação de empresa
especializada
para Mentat Soluções Ltda
execução de serviços de
manutenção da rede de
microcomputadores
e
servidores
desta
Autarquia, pelo período
de 02 (dois) anos.

assinatura

término da
vigência

contrato

2015

2020

licitação/ nº do
processo

DL010/11

INEX. 001/12

objeto

contratada

assinatura

Contratação
de
Cooperativa
para
a
COOPERATIVA
execução de coleta de
ACÁCIA DE
materiais recicláveis porta
CATADORES,
a porta em toda a área
COLETA, TRIAGEM E
02/01/2012
urbana do município de
BENEFICIAMENTO DE
Araraquara-SP e execução
MATERIAIS
de triagem do material
RECICLÁVEIS DE
coletado e sua preparação
ARARAQUARA
para comercialização de
acordo
com
as
especificações
dos
Anexos I, I-A, I -B, II, II – A
– 1, II – A – 2, II -B, II – C
( Plano de Trabalho 2012),
que são parte integrante e
indissociável
deste
contrato.

Serviço de implantação,
manutenção e migração
de sofware sim 7 – Astrein Engenharia de
13/02/2012
Sistema iformatizado de
Manutenção S/A
manutenção para o SSA –
Shared Service Astrein

término da
vigência

tipo do
contrato

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsáve
l

31/12/2015

R$ 1.712.754,65

Res.
Sólidos

Serviços

13/02/2016

R$ 15.001,20

MEM

Serviços

contrato

2043

2047

2052

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

08/05/12

08/05/16

R$ 564.886,92

ADM

Serviços

PR. 026/12

Contratação de empresa
especializada
para
manutenção preventiva e
Alpes Refrigeração e
corretiva em aparelhos de
Ar Condicionado Ltda
ar
condicionado
e
climatizadores
evaporativos.

03/05/12

03/05/16

R$ 19.097,76

MEM

Serviços

PR. 030/12

Contratação de empresa
especializada
na
prestação de serviços de
transbordo, transporte e
destinação
final
dos
resíduos sólidos urbanos,
por um período de 12
(doze) meses.

28/05/12

27/11/2015

R$ 8.930.560,50

Res.
Sólidos

Serviços

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

TP 002/12

Contratação de empresa
especializada
para
prestação de serviços de
vigilância no Poço Flora,
Poço Rodovia e Usina de
Resíduos Sólidos, por um
período de 12 (doze)
meses

Marques & Marques
Segurança S/S Ltda

ESTRE SPI
AMBIENTAL S/A.

término da
vigência

contrato

2060

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

PR. 038/12

Locação de impressoras
novas, com fornecimento
de
suprimentos,
pelo
período de 12 (doze)
meses.

T&M SOLUÇÃO DE
IMPRESSÃO LTDAME

01/08/12

término da
vigência

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

31/07/2016

R$ 61.063,08

TI

Serviços

contrato

2071

licitação/ nº do
processo

PR 044/2012

objeto

contratada

- Contratação de empresa
especializada para a
prestação de serviços
continuados de gestão de
frota deste Departamento
Autônomo de Água e
Esgotos, descritos no
item 2 do Anexo do Edital,
assim como naqueles que
possam vir a ser
incorporado ao seu
EMPRESA
patrimônio, com
BRASILEIRA DE
implantação e operação
TECNOLOGIA E
de sistema informatizado ADMINISTRAÇÃO DE
via internet e tecnologia
CONVÊNIOS HAAG
de pagamento por meio
S.A
eletrônico na rede de
estabelecimentos
credenciados localizados
neste município de
Araraquara/SP, para o
gerenciamento de
manutenção mecânica
preventiva e corretiva,
incluindo o fornecimento
de peças e acessórios.

assinatura

término da
vigência

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

27/07/12

31/07/13

31/07/16

R$ 550.000,00

ADM

Serviços

contrato

2073

licitação/ nº do
processo

PR 046/2012

objeto

contratada

Contratação de empresa
especializada para
prestação de serviços
continuados de
implantação e operação
de sistema informatizado
via internet, com
EMPRESA
tecnologia de pagamento
BRASILEIRA DE
por meio de cartão
TECNOLOGIA E
eletrônico na rede de
ADMINISTRAÇÃO DE
postos credenciados,
CONVÊNIOS HAAG
para viabilizar a gestão e
S.A
abastecimento de
combustíveis da frota
deste Daae, descritos no
anexo, assim como
naqueles que possam vir
a ser incorporados ao seu
patrimônio

assinatura

término da
vigência

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

06/08/12

31/08/13

31/08/15

R$ 527.810,00

ADM

Serviços

contrato

2079

2081

licitação/ nº do
processo

PR052/2012

PR. 56/12

objeto

contratada

Contratação de empresa
especializada
para
prestação de serviços de
transporte,
incluindo
Cabello & Cabello
carregamento
e
Comercial
Ltda EPP.
descarregamento
de
entulhos e volumosos dos
bolsões para a Usina de
Resíduos da Construção
Civil situada na av.
Gervásio Brito Francisco,
nº 691, por um período de
12
(doze)
meses,
conforme determinações
constantes no Anexo do
Edital.
Contratação de empresa
especializada
para
prestação de serviço de
Cabello & Cabello
transporte de materiais Comercial Ltda EPP.
recicláveis
da
coleta
seletiva.

tipo do
contrato

assinatura

término da
vigência

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsáve
l

27/08/12

12/09/13

12/09/2015

R$ 1.202.353,08

Res
Especiais

Serviços

09/09/15

R$ 599.840,88

Res.Solido
s

Serviços

06/09/12

contrato

2087

licitação/ nº do
processo

PR 059/12

objeto

Contratação
de
serviços de locação de
módulos
metálicos
(containers),
pelo
período de 12 (doze)
meses, para uso em
almoxarifado
de
ferramentas,
oficina
de
manutenção
elétrica/mecânica
e
arquivo
morto
do
Daae, compreendendo
os
serviços
de
entrega e retirada,
conforme
especificações
constantes
nos
Anexos do Edital.

contratada

assinatura

Dorf Construções
Metálicas Comércio
Ltda

01/10/12

término da
vigência

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

01/10/15

R$ 28.177,44

Redes

Serviços

contrato

2106

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

CV 011/12

Contratação de escritório
de advocacia para prestar
suporte
jurídico
no
acompanhamento
de
processos de interesse do
Departamento Autônomo
de Água e Esgotos de
Araraquara,
junto
ao
Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, bem
como suporte jurídico na
realização de licitações e
na elaboração de editais,
conforme características
constantes no Anexo do
Edital.

Miranda Rodriguez,
Palavéri e Machado
Advogados

08/01/2013

término da
vigência

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

08/01/2016

R$ 51.322,68

Proc.

Serviços

contrato

2125

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

CC 001/2013

Contratação de empresa
especializada
para
realização de Manutenção
Pró
Ativa,
Preditiva,
Preventiva
e
de
Manutenção
Corretiva
Planejada,
nos
equipamentos elétricos e
mecânicos constantes do
Anexo I, atendendo no
mínimo
e
obrigatoriamente
as
periodicidades
e
procedimentos
registradas no mapa de
planejamento.
Esclarecemos
que
o
contrato será do tipo
performance
para
os
conjuntos
lógicos,
conforme especificações
constantes nos Anexos
do Edital.

Consórcio Oxiara &
WFER

22/03/2013

término da
vigência

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

21/03/2016

R$ 935.151,60

MEM

Serviços

contrato

2137

licitação/ nº do
processo

PR 016/2013

objeto

contratada

Contratação de empresa
para disponibilização de
profissional
com
formação superior na área
de nutrição para controle
e auditoria interna de
qualidade
do
fornecimento de refeição
Camila de Moura
aos servidores do Daae,
Neves Fermiano - ME
de forma a garantir os
benefícios da alimentação
saudável, promovendo a
saúde e o bem estar do
trabalhador,
conforme
especificações
constantes no Anexo do
Edital.

assinatura

14/05/2013

término da
vigência

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

14/05/2016

R$ 33.661,20

RH

Serviços

contrato

2138

2146

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

TP 02/2013

Contratação de empresa
para cessão de uso de
Sistema
de
Gestão
Pública (ERP) composto
de: Contabilidade Pública
(orçamentária,
contabilidade, tesouraria),
Folha
de
Pagamento,
Recursos
Humanos,
Protocolo,
Compras,
Licitações e Contratos,
Almoxarifado, Patrimônio
e
Frota,
conforme
especificações
constantes nos Anexos
do Edital.

CEBI – Centro
Eletrônico Bancário
Industrial Ltda

PR 023/2013

Contratação de empresa
especializada
para
prestação de serviços de
atendimento do sistema
0800 desta Autarquia, pelo
período de 12 (doze)
meses,
conforme
especificações contidas
nos Anexos do Edital.

Maria Angelica
Ortigosa - ME

término da
vigência

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

31/07/2016

R$ 270.317,88

TI

Serviços

16/06/2016

R$ 347.144,39

COM

Serviços

prorrogação
da vigência

18/07/2013

12/06/2013

contrato

2148

2149

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

PR 029/13

Contratação de empresa
especializada em serviços
médicos, com titulação de
especialista em Medicina
do
Trabalho,
para
desempenhar atividades
atinentes às Legislações
Trabalhista,
Clinica Meca
Previdenciária
e Araraquara S/S - EPP
Municipal, com respeito a
Medicina Ocupacional e
Monitoramento da Saúde
dos servidores do Daae –
Departamento Autônomo
de Água e Esgotos de
Araraquara – SP.

02/07/2013

02/07/2016

R$ 75.309,96

RH

Serviços

PR 030/13

Contratação de empresa
especializada
para
Tecnolife Eletrônica
realização de serviço de
Industrial, Automação
manutenção
preventiva
10/07/2013
e Comércio de
em
inversores
de
Equipamentos
frequência e soft-starters,
Eletrônicos Ltda - ME
pelo período de 12 (doze)
meses,

10/07/2016

R$ 89.691,00

MEM

Serviços

contrato

licitação/ nº do
processo

2.150

Inex007/13

2.151

PR 007/13

objeto

contratada

assinatura

Manutenção no sistema
de automação, telemetria
e telecomando do DAAE
de Araraquara, divisão de
água e esgoto, com
fornecimento de mão de
Vector Serviços S/A 26/07/2013
obra para manutenção
corretiva, emergencial e
preventiva, inclusive com
suporte de engenharia
Contratação
de eempresa
para soluções
novos
especializada
na
recursos.
prestação de serviços
médicos, aos servidores
do
DAAE
e
seus
dependentes,
Unimed de Araraquara
compreendendo
29/07/2013
Cooperativa de
assistência
médica,
Trabalho Médico
hospitalar, ambulatorial e
serviços auxiliares de
diagnóstico e terapia,
conforme especificações
constantes no Anexo do
Edital.

término da
vigência

31/07/2015

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

31/07/2016

R$ 847.082,88

MEM

Serviços

30/08/15

R$ 901.074,32

RH

Serviços

contrato

2.156

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

PR033/13

Contratação de empresa
especializada
para
prestação de serviços de
limpeza e desinfecção
predial
em
imóveis
localizados no município
de
Araraquara-SP
e
distrito de Bueno de
Andrada, eventualmente
atingidos com efluentes e
resíduos provenientes de
retorno
de
esgotos
sanitários,
compreendendo
o
fornecimento de todos os
materiais, mão de obra,
equipamentos,
ferramentas,
máquinas,
veículos, epi's e epc's
necessários à realização
dos serviços.

J.J. Yamazaki S/S
Ltda-ME

01/08/2013

término da
vigência

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

31/072016

R$ 132.181,32

Redes

Serviços

contrato

2.159

2.162

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

31/10/2013

31/10/2015

R$ 71.504,63

ADM

Serviços

11/09/2013

11/09/2015

R$ 48.307,29

Trat. água

Serviços

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

PR 037/13

Contratação de empresa
para
prestação
de
serviços
de
telecomunicações
nas
modalidades
STFC
(serviço telefônico fixo
comutado) e serviço 0800,
em conformidade com as
especificações
constantes nos anexos
deste edital, nos termos
das
concessões
outorgadas pela Agência
Nacional
de
Telecomunicações
–
Anatel, por um período de
12 (doze) meses.

Telefônica Brasil SA

PR 042/13

Contratação de empresa
para prestação de serviço
de coleta e análises
Fundação Paulista de
químicas, por um período
Tecnologia e
de 12 (doze) meses,
Educação
conforme especificações
constantes nos Anexos
do Edital.

término da
vigência

contrato

2169

licitação/ nº do
processo

PR 034/13

objeto

contratada

Contratação de empresa
para
prestação
de
serviços de manutenção e
conservação de áreas
verdes dos próprios do
DAAE, correspondentes a
61 postos, totalizando
601.494.44 m2, sendo 07
postos diários (498.068,50
m2) e 54 postos mensais Starling & Estevão
(103.425,94
m2), Comércio de Plantas
localizados no município
Ltda - EPP,
de Araraquara e distrito
de Bueno de Andrada,
com o fornecimento total
de materiais, mão de obra,
ferramentas,
equipamentos,
maquinários,
insumos,
transportes, alimentação,
etc.,

assinatura

término da
vigência

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

27/09/2013

30/09/14

30/09/2015

R$ 578.000,00

Obras

Serviços

contrato

2171

2172

tipo do
contrato

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsáve
l

CV 006/13

Contratação de empresa
especializada
para
execução dos serviços de
acompanhamento técnico
para
elegibilidade
no
Prêmio
Nacional
da
Qualidade
em
Saneamento
(PNQS),
visando ao atendimento K2 Desenvolvimento
27/09/2013
de seus requisitos, para o Empresarial Ltda -ME,
reconhecimento
e
divulgação do Sistema de
Gestão da Qualidade do
DAAE-Araraquara,
em
âmbito
nacional,
conforme
descrições
constantes no Anexo do
Edital.

30/09/2015

R$ 31.500,00

Controlado
ria

Serviços

Inex. 10/13

Serviços
cessão/manutenção
software de controle
ponto/acesso
dependências do Daae

30/09/2015

R$ 20.865,96

RH

Serviços

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

de
do Hora Sol – Comércio e
de
Assistência de
30/09/2013
às
Relógios Ltda

término da
vigência

contrato

licitação/ nº do
processo

objeto

assinatura

término da
vigência

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

27/12/2013

01/01/15

01/01/2016

R$ 417.040,80

ADM

Serviços

Imprensa Oficial do
Estado de São Paulo
S/A

02/01/2014

02/01/2019

R$ 299.740,00

ADM

Serviços

Americanseg
Comercial Ltda-ME

07/02/2014

10/02/15

10/02/2016

R$ 40.336,52

RH

Serviços

Fornazari & Papini
Ltda.

28/02/14

02/03/15

02/03/16

R$ 4.885,56

Proc.

Serviços

contratada

2192

PR 069/13

Contratação de empresa
especializada em locação
de veículos, para atender
Nogueira e Nogueira
a demanda operacional
Júnior Ltda
desta autarquia, pelo um
período de 12 (doze)
meses.

2215

Disp. 15/13

Publicação
oficiais

2217

PR 02/14

2222

Requisição Nº
2014/000750

de

atos

Prestação de serviços de
higienização e limpeza de
uniformes

Serviço de Cessão de
Uso/Suporte/Manutenção
de sistema de controle de
processo judiciais (05
micros)

contrato

licitação/ nº do
processo

2229

CV 02/14

2232

CC001/14

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

Contratação
de
organismo
certificador para a recertificação
e
manutenção
do
sistema de gestão da
qualidade, segundo a
NBR ISO 9001/2008.

ABS Group Services
do Brasil Ltda

11/04/14

11/04/17

Limpservice
Serviços Ltda-ME

17/04/2014

20/04/2015

Prestação de serviços
de portaria nos
próprios do Daae,

prorrogação
da vigência

20/04/2016

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

R$ 22.100,00

MEM

Serviços

R$ 973.550,28

ADM

Serviços

contrato

2239

2243

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

CC 003/14

Contratação de empresa
especializada para
fornecimento de refeições
tipo desjejum e normal
(bandejão/marmitex), a
serem servidas no
refeitório do DAAE,
compreendendo toda mão
de obra, gêneros
alimentícios,
equipamentos e utensílios
necessários, pelo período
de 12 (doze) meses.

Nutri
Alimentação Ltda

30/04/2014

30/04/2015

30/04/2016

R$ 770.484,00

RH

Serviços

CC 002/14

Contratação de empresa
especializada para
prestação de serviços de
copa, limpeza e
conservação geral das
dependências e veículos
do DAAE, com
fornecimento de todo o
material, mão de obra,
ferramentas, EPI's e
equipamentos
necessários, conforme
especificaç

Auge Serviços de
Apoio para Empresas
EIRELI -EPP

05/05/2014

05/05/2015

05/05/16

R$ 593.416,08

ADM

Serviços

contrato

2245

2250

assinatura

término da
vigência

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

DISP.002/14

Contratação de instituição
CEPROESC - Centro
para prestação de
de Promoção
serviços de intermediação
Educacional e Social
na contratação de jovens
na Comunidade.
aprendizes.

12/05/14

11/05/15

11/05/16

R$ 228.197,76

RH

Serviços

PR 024/14

Contratação de empresa
especializada em
informática para
fornecimento, por aluguel,
de 22 (vinte e duas)
impressoras térmicas
para processamento de
contas, notificação de
débitos, ordens de
PCG – Engenharia de
serviço e comprovantes
Sistemas Ltda
de visita de ordens de
serviços em geral,
manutenção corretiva e
assistência técnica, por
um período de 12 (doze)
meses, conforme
especificações
constantes no Anexo do
Edital.

11/06/2014

11/06/2015

11/09/15

COM

Serviços

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

R$ 4664,21
mensais

contrato

2251

3461

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

PR 025/14

Contratação de empresa
para execução de
amostragem, envio e
análises laboratoriais de
amostras de águas
subterrâneas de 04 poços
de monitoramento, na
Estação de Tratamento de
Esgotos de
Araraquara/SP, por um
período de 12 (doze)
meses, conforme
especificações
constantes nos Anexos
do Edital.

Keller Empresa de
Saneamento e
Ecologia Eireli EPP

16/06/2014

16/06/2015

CC 010/2012

Manutenção
de áreas
públicas do município de
Araraquara – SP – PM

Florestana
Paisagismo,
Construções e
Serviços Ltda

13/06/14

26/08/15

prorrogação
da vigência

26/02/16

tipo do
contrato

valor

gerência
responsáve
l

R$ 15.972,80

Trat.
esgoto

Serviços

R$ 4.090.218,44

LU

Serviços

contrato

2261

2263

licitação/ nº do
processo

objeto

TP 004/14

Contratação de empresa
especializada em
segurança do trabalho,
para prestação de
serviços relacionados a
renovação/atualização do
LTCAT e PPRA,
assistência técnica para
legislação previdenciária
e assistência técnica em
perícia judicial trabalhista,
por um período de 12
(doze) meses.

PR 029/14

Contratação de empresa
para instalação e remoção
com troca de caçamba e
despejo de materiais nela
contido,
em
diversos
locais, por um período de
12
(doze)
meses,
conforme especificações
constantes nos anexos do
edital.

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

11/08/2015

R$ 31.390,00

RH

Serviços

14/09/15

R$ 58.999,20

Trat.
esgoto

Serviços

assinatura

término da
vigência

PRESERV – Prestação
de
Serviços
em
11/08/2014
Segurança
do
Trabalho Ltda

contratada

Caçamba 3 Irmãos
Ltda-ME

11/09/14

prorrogação
da vigência

contrato

2269

2270

tipo do
contrato

valor

gerência
responsáve
l

31/08/2015

R$ 4.920,00

ADM

Mat. de
consumo

31/08/2015

R$ 1.740,00

ADM

Mat. de
consumo

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

PR 033/2014

Aquisição de 1.200
pacotes de 500
gramas de pó de café,
para os exercícios de
2014 e 2015,
conforme
especificações
constantes no Anexo
do Edital.

Café Pacaembu Ltda

19/11/2014

PR 033/2014

Aquisição de 1.200 quilos
de açúcar refinado, para
os exercícios de 2014 e
Nutricionale Comércio
19/11/2014
2015, conforme
de Alimentos Ltda,
especificações
constantes no Anexo do
Edital.

prorrogação
da vigência

contrato

2281

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

INEX008/14

Prestação de serviços
bancários de
recebimentos de contas
de água, esgotos e
demais receitas de
titularidade do
Departamento Autônomo
de Água e Esgotos DAAE, através de
documento com código
de barras no padrão
FEBRABAN e pelo
sistema de débito
automático em conta, por
intermédio de suas
agências e agentes
arrecadadores, com
prestação de contas por
meio digital de valores
arrecadados,

ITAÚ UNIBANCO S/A

01/12/2014

30/11/2015

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

R$ 40.300,00

Finanças

Serviços

contrato

2282

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

INEX008/14

Prestação de serviços
bancários de
recebimentos de contas
de água, esgotos e
demais receitas de
titularidade do
Departamento Autônomo
de Água e Esgotos DAAE, através de
documento com código
de barras no padrão
FEBRABAN e pelo
sistema de débito
automático em conta, por
intermédio de suas
agências e agentes
arrecadadores, com
prestação de contas por
meio digital de valores
arrecadados,

BANCO DO BRASIL
S.A.

01/12/2014

30/11/2015

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

R$ 141.500,00

Finanças

Serviços

contrato

2283

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

INEX008/14

Prestação de serviços
bancários de
recebimentos de contas
de água, esgotos e
demais receitas de
titularidade do
Departamento Autônomo
de Água e Esgotos DAAE, através de
documento com código
de barras no padrão
FEBRABAN e pelo
sistema de débito
automático em conta, por
intermédio de suas
agências e agentes
arrecadadores, com
prestação de contas por
meio digital de valores
arrecadados,

BANCO
COOPERATIVO DO
BRASIL - BANCOOB

01/12/2014

30/11/2015

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

R$ 5.300,00

Finanças

Serviços

contrato

2284

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

INEX008/14

Prestação de serviços
bancários de
recebimentos de contas
de água, esgotos e
demais receitas de
titularidade do
Departamento Autônomo
de Água e Esgotos DAAE, através de
documento com código
de barras no padrão
FEBRABAN e pelo
sistema de débito
automático em conta, por
intermédio de suas
agências e agentes
arrecadadores, com
prestação de contas por
meio digital de valores
arrecadados,

CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL

01/12/2014

30/11/2015

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

R$ 490.200,00

Finanças

Serviços

contrato

2285

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

INEX008/14

Prestação de serviços
bancários de
recebimentos de contas
de água, esgotos e
demais receitas de
titularidade do
Departamento Autônomo
de Água e Esgotos DAAE, através de
documento com código
de barras no padrão
FEBRABAN e pelo
sistema de débito
automático em conta, por
intermédio de suas
agências e agentes
arrecadadores, com
prestação de contas por
meio digital de valores
arrecadados,

SICREDI UNIÃO
CENTRO NORTE
PAULISTA

01/12/2014

30/11/2015

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

R$ 5.600,00

Finanças

Serviços

contrato

2286

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

INEX008/14

Prestação de serviços
bancários de
recebimentos de contas
de água, esgotos e
demais receitas de
titularidade do
Departamento Autônomo
de Água e Esgotos DAAE, através de
documento com código
de barras no padrão
FEBRABAN e pelo
sistema de débito
automático em conta, por
intermédio de suas
agências e agentes
arrecadadores, com
prestação de contas por
meio digital de valores
arrecadados,

BANCO MERCANTIL
DO BRASIL S.A

01/12/2014

30/11/2015

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

R$ 2.100,00

Finanças

Serviços

contrato

2287

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

INEX008/14

Prestação de serviços
bancários de
recebimentos de contas
de água, esgotos e
demais receitas de
titularidade do
Departamento Autônomo
de Água e Esgotos DAAE, através de
documento com código
de barras no padrão
FEBRABAN e pelo
sistema de débito
automático em conta, por
intermédio de suas
agências e agentes
arrecadadores, com
prestação de contas por
meio digital de valores
arrecadados,

BANCO SANTANDER
(BRASIL) S.A.

01/12/2014

30/11/2015

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

R$ 77.700,00

Finanças

Serviços

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

2288

INEX008/14

Prestação de serviços
bancários de
recebimentos de contas
de água, esgotos e
demais receitas de
titularidade do
Departamento Autônomo
de Água e Esgotos DAAE, através de
documento com código
de barras no padrão
FEBRABAN e pelo
sistema de débito
automático em conta, por
intermédio de suas
agências e agentes
arrecadadores, com
prestação de contas por
meio digital de valores
arrecadados,

BANCO BRADESCO
S.A.

01/12/2014

2297

PR 040/14

Algar Multimídia S/A

30/12/14

contrato

Contratação de link de
dados para prover acesso
a internet, por um período
de 12 (doze) meses,
conforme especificações
constantes no Anexo do
Edital.

término da
vigência

31/12/15

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

30/11/2015

R$ 61.200,00

Finanças

Serviços

R$ 24.145,44

TI

Serviços

contrato

3

2300

2301

2302

tipo do
contrato

valor

gerência
responsáve
l

06/11/18

R$ 282.941,06
anuais

Controlado
ria

Serviços

31/12/2015

R$ 61.920,00

Redes

Mat. de
consumo

PR 045/2014

Aquisição de produtos
químicos para tratamento SJ Produtos Químicos
05/01/2015
de água durante o
Ltda
exercício de 2015.

31/12/15

R$ 158.400,00

Trat.
água

Mat. de
consumo

PR 045/2014

Aquisição de produtos
Acquasugar Industrial
químicos para tratamento
e Representações
05/01/2015
de água durante o
Comerciais Ltda,
exercício de 2015.

31/12/2015

R$ 721.000,00

Trat.
água

Mat. de
consumo

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

Convênio de
Cooperação

Convênio que celebram a
Agência Reguladora dos
Serviços de Saneamento
das bacias dos rios
Piracicaba, Capivari e
Jundiaí – ARES-PCJ, o
município de Araraquara e
o DAAE(anuenteinterveniente).

ARES-PCJ

06/11/2014

PR 046/2014

Aquisição de 240
(duzentos e quarenta)
toneladas de concreto
betuminoso usinado a
quente (CBUQ),
Leão Engenharia S.A.
graduação “D”, padrão
DER, destinados aos
serviços de pavimentação
asfáltica.

05/01/2015

prorrogação
da vigência

contrato

2303

2304

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

31/12/2015

R$ 567.700,00

Trat.
água

Mat. de
consumo

31/12/2015

R$ 322.000,00

Trat.
água

Mat. de
consumo

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

PR 045/2014

Aquisição de produtos
químicos para tratamento
de água durante o
exercício de 2015.

GR Industria,
Comércio e
Transportes de
Produtos Químicos
Ltda

05/01/2015

PR 045/2014

Aquisição de produtos
Massimax Indústria e
químicos para tratamento
05/01/2015
Comércio de
de água durante o
Argamassa Eireli-EPP
exercício de 2015.

prorrogação
da vigência

contrato

2305

2306

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

31/12/2015

R$ 276.500,00

Trat.
água

Mat. de
consumo

31/12/2015

R$ 56.700,00

Trat.
água

Mat. de
consumo

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

PR 045/2014

Aquisição de produtos
químicos para tratamento
de água durante o
exercício de 2015.

Bauminas Químicas
N/NE Ltda

05/01/2015

PR 045/2014

Aquisição de produtos
químicos para tratamento
de água durante o
exercício de 2015.

Cal Arco Iris Ltda

05/01/2015

prorrogação
da vigência

contrato

2308

2309

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

10//02/2016

R$ 37.500,00

RH

Serviços

08/02/2016

R$ 18.288,00

RH

Serviços

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

PR 001/2015

Contratação de empresa
especializada para
desempenhar atividades
atinentes à legislação
trabalhista/previdenciária,
com respeito a ergonomia
e biomecânica
ocupacional, para
aplicação de ginástica
laboral aos servidores do
Daae

R & G Estilo Ativo
Ltda - ME

30/01/2015

DL 003/2015

Cooperação
Recíproca
ente as partes, visando o
desenvolvimento
de
atividades para promoção
da integração ao mercado
Centro de Integração
de trabalho, de acordo
09/02/2015
Empresa Escola CIEE
com
a
Constituição
Federal (Art. 203, Inciso III
e Art. 214, Inciso IV) e nos
termos da Lei Federal nº
11.788/08

prorrogação
da vigência

contrato

2310

2311

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

31/12/2015

R$ 423.000,00

Trat.
água

Mat. de
consumo

16/03/2016

R$ 78.500,00

MEM

Serviços

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

DL 004/2015

Aquisição de 423
(quatrocentos e vinte e
três) toneladas de
Hipoclorito de Sódio para
o exercício de 2015.

GR Industria,
Comércio e
Transportes de
Produtos Químicos
Ltda,

10/02/2015

PR 002/2015

Contratação de empresa
especializada para
prestação de serviços de
suporte técnico e
manutenção preventiva e
corretiva no sistema de
CFTV (circuito fechado de
câmeras de televisão),
incluindo redes de
comunicação wireless,
composto dos
equipamentos dispostos
nos locais caracterizados
no anexo II e em
conformidade com o
termo de referência em
anexo a este edital.

Techs Internet
Corporativa Eireli EPP

16/03/2015

prorrogação
da vigência

contrato

2312

licitação/ nº do
processo

PR 003/2015

assinatura

término da
vigência

Contratação de empresa
especializada na
administração e
gerenciamento de
fornecimento de
documentos de
Verocheque Refeições
17/03/2015
legitimação (cartões
Ltda
eletrônicos, magnéticos
ou outros, oriundos de
tecnologia adequada) com
recarga mensal de
créditos.

17/03/2016

objeto

contratada

prorrogação
da vigência

valor

R$ 2.738.610,00

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

RH

Serviços

contrato

2316

2317

tipo do
contrato

valor

gerência
responsáve
l

29/05/15

R$ 24.606,75

Redes

Mat. de
consumo

29/05/15

R$ 11.198,70

Redes

Mat. de
consumo

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

PR 014/2015

Aquisição de materiais
hidráulicos (conexões,
lubrificantes e demais
acessórios) para
execução e manutenção
de serviços de
saneamento –
abastecimento de água,
no município de
Araraquara-SP, conforme
quantidades e
especificações
constantes nos Anexos
do Edital.

AGC Figueiredo
Válvulas - EPP

24/04/15

PR 014/2015

Aquisição de materiais
hidráulicos (conexões,
lubrificantes e demais
acessórios) para
execução e manutenção
de serviços de
saneamento –
abastecimento de água,
no município de
Araraquara-SP, conforme
quantidades e
especificações
constantes nos Anexos
do Edital.

Conexa Tubos e
Conexões Ltda-ME

24/04/15

prorrogação
da vigência

contrato

2335

2336

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

suspenso por
75 (setenta e
cinco) dias, ou
pelo tempo
suficiente para
a liberação do
local dos
serviços pela
CPFL

R$ 49.920,00

GPPE

Serviços

R$ 13.831,50

RH

Serviços

CV 001/2015

Contratação de empresa
especializada para
fornecimento e instalação
de um posto de
Eletro H3 Engenharia
transformação ao tempo,
e Comércio Ltda - EPP
em poste singelo padrão
CPFL, com potência
instalada de 225 KVA,
classe 15 KV,

04/05/15

31/10/15

Disp 005/2015

Contratação de empresa
especializada
na
realização de coleta e
análises
de
exames
laboratoriais:
exames
admissionais, periódicos
Laboratório de
e
demissionais, Análises Clínicas Dr.
atendendo ao Programa Arnaldo Buainain S/S
de Controle Médico e
Ltda - EPP
Saúde Ocupacional – NR7
da Portaria 3.214/78 do
MTE, do Departamento
Autônomo de Água e
Esgotos de Araraquara.

27/04/2015

31/12/2015

contrato

2338

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

PR 020/2015

Aquisição de materiais
(areia, tijolo, cal, cimento,
arame recozido, ferro e
painel de tela eletro
soldada) para serviços de
manutenção, execução de
obras civis e outros
correlatos,
conforme
quantidades
e
especificações
constantes nos Anexos
do Edital.

L.C. Brizolari & CIA
Ltda - EPP

08/05/2015

31/12/2015

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsáve
l

R$ 59.700,50

Obras

tipo do
contrato

Mat. de
consumo

contrato

2339

licitação/ nº do
processo

PR 021/2015

assinatura

término da
vigência

Contratação de serviços
especializados de pronto
atendimento médico, em
situações de urgência e
emergência,
em
atendimento a NR - 10 –
Segurança em Instalações
e Serviços em Eletricidade
e demais serviços aos
servidores, independente Valpamed Serviços de
do local ou horário de Assistência à Saúde 20/05/2015
trabalho,
visitantes,
Ltda
fornecedores, enfim, a
todas as pessoas que
estiverem
nas
dependências
deste
departamento,
pelo
período de 12 meses,
conforme especificações
constantes no Anexo do
edital.

21/05/2016

objeto

contratada

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

R$ 55.500,00

RH

Serviços

contrato

2340

licitação/ nº do
processo

CV 04/2015

objeto

contratada

Contratação de empresa
de consultoria para
elaborar a implementação
de obras futuras previstas
no Plano Municipal de
SEREC – Serviços de
Saneamento Básico, nos
Engenharia
temas Abastecimento de
Consultiva Ltda
Água e Esgotamento
Sanitário, conforme
especificações
constantes no Anexo do
presente Edital.

assinatura

término da
vigência

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

29/05/2015

29/08/2015

01/10/2015

R$ 32.950,00

GPPE

Serviços

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

09/09/2015

R$ 136.800,00

MEM

Serviços

10/06/15

24/07/15

R$ 16.263,20

MEM

Mat. de
consumo

10/06/15

24/07/15

R$ 17.428,89

MEM

Mat. de
consumo

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

2343

TP 001/2015

Contratação de empresa
especializada para
executar trabalhos de
manutenção no poço
tubular profundo
denominado Ouro II A,
com o objetivo de
remover as incrustações
existentes, evitar a
proliferação de bactérias,
colmatações ferruginosas
nos edutores,
preservando as condições
hidráulicas das seções
filtrantes, melhorando sua
eficiência e prolongando a
vida útil do mesmo,
conforme especificações
constantes nos Anexos
do Edital

Acqua – Tecnologia
da Água Eireli - EPP

09/06/2015

2344

PR 024/15

Aquisição de materiais
elétrico para o exercício
de 2015.

AG Tech Sistemas
Ltda - EPP'

2345

PR 024/15

Aquisição de materiais
elétrico para o exercício
de 2015.

R D Velani Elétrica ME

contrato

prorrogação
da vigência

contrato

2351

2352

tipo do
contrato

valor

gerência
responsáve
l

25/07/2015

R$ 16.165,83

RH

Mat. de
consumo

25/07/2015

R$ 18.899,90

RH

Mat. de
consumo

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

PR022/2015

Aquisição de material de
consumo, classificado
como Equipamento de
Proteção Individual (EPI),
a serem utilizados pelos
servidores da autarquia,
conforme quantidades e
especificações
constantes nos Anexos
do Edital.

Data Equipamentos
de Segurança LtdaME

25/06/2015

PR022/2015

Aquisição de material de
consumo, classificado
como Equipamento de
Proteção Individual (EPI),
Potenza Confecções e
a serem utilizados pelos
25/06/2015
Comércio em Geral
servidores da autarquia,
Eireli - EPP
conforme quantidades e
especificações
constantes nos Anexos
do Edital.

prorrogação
da vigência

contrato

2353

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

PR026/2015

Aquisição
de
brita
graduada simples, pedra
britada, pó de pedra e
pedra rachão, destinados
aos serviços de conserto
de
pavimentação
asfáltica,
em
valas
provenientes
da
substituição,
remanejamento
e
manutenção de redes de
água/esgoto e demais
serviços
pertinentes,
conforme especificações
constantes no Termo de
Referência
anexo
ao
Edital.

L.C. Brizolari & CIA
LTDA

25/06/2015

31/12/2015

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsáve
l

R$ 46.250,00

Redes

tipo do
contrato

Mat. de
consumo

contrato

2354

licitação/ nº do
processo

Dispensa de
Licitação nº
009/2015

objeto

Contratação de empresa
especializada
na
execução dos serviços de
limpeza
pública
no
município de Araraquara,
Distrito de Bueno de
Andrada, Assentamentos
Bela Vista e Monte Alegre
e Chácaras de Recreio,
compreendendo
o
fornecimento de toda mão
de obra, equipamentos,
ferramentas,
veículos,
epi’s e epc’s, necessários
à realização dos serviços.

contratada

assinatura

término da
vigência

NGA Jardinópolis Núcleo de
Gerenciamento
Ambiental Ltda

30/06/15

29/08/15

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsáve
l

R$ 157.500,00

Residuos
Sólidos

tipo do
contrato

Serviços

contrato

licitação/ nº do
processo

2355

Dispensa de
Licitação nº
009/2015

2356

PR 025/15

objeto

contratada

Contratação de empresa
especializada
na Cavo Serviços e
execução dos serviços de Saneamento S.A.,
limpeza
pública
no
município de Araraquara,
Distrito de Bueno de
Andrada, Assentamentos
Bela Vista e Monte Alegre
e Chácaras de Recreio,
compreendendo
o
fornecimento de toda mão
de obra, equipamentos,
ferramentas,
veículos,
epi’s e epc’s, necessários
à realização dos serviços.

Aquisição de medidores
velocimétricos
unijato,
medidores velocimétricos
multijato e medidores tipo
Woltmann,
conforme
quantidades
e
especificações
constantes nos Anexos
do Edital.

Vector Sistemas
de Medição Ltda,

tipo do
contrato

valor

gerência
responsáve
l

29/08/15

R$ 1.140.430,00

Resíduos
Sólidos

Serviços

31/12/15

R$ 199.927,50

Perdas

Mat.
Patrimoniáv
eis

assinatura

término da
vigência

30/06/15

03/07/15

prorrogação
da vigência

contrato

2357

2358

licitação/ nº do
processo

PR 027/15

PR 025/15

objeto

contratada

Contratação de empresa
para prestação de
serviços de coleta,
análises e envio de laudos
analíticos de amostras
Eco System –
provenientes das
Preservação do Meio
estações de tratamento de
Ambiente Ltda
esgotos, conforme
especificações
constantes no termo de
referência anexo ao edital.

Aquisição de medidores
velocimétricos
unijato,
medidores velocimétricos
multijato e medidores tipo
Woltmann,
conforme
quantidades
e
especificações
constantes nos Anexos
do Edital.

Agnes Aparecida
de Souza Mazer ME,

tipo do
contrato

valor

gerência
responsáve
l

31/12/15

R$ 22.900,00

Trat.
Esgotos

Serviços

31/12/15

R$ 263.950,00

Perdas

Bens
patrimoniáv
eis

assinatura

término da
vigência

02/07/15

03/07/15

prorrogação
da vigência

contrato

2359

2360

2362

licitação/ nº do
processo

PR 025/15

PR 028/15

CC 003/2015

gerência
responsáve
l

31/12/15

R$ 111.000,00

Perdas

Bens
patrimoniáv
eis

07/07/15

06/08/15

R$ 21.599,98

Trat. água
e esgotos

Mat. de
consumo

21/07/2015

31/08/2017

R$ 1.224.720,00

Comercial

Serviços

contratada

assinatura

término da
vigência

Aquisição de medidores
velocimétricos
unijato,
medidores velocimétricos
multijato e medidores tipo
Woltmann,
conforme
quantidades
e
especificações
constantes nos Anexos
do Edital.

Itron Soluções
para Energia e
Água Ltda,

03/07/15

Comercial Vic-Mafer
Ltda-EPP

P.C.G. Engenharia de
Sistemas Ltda

Aquisição de reagentes,
materiais
e
vidrarias
utilizados em análises
físico-químicas
e
microbiológicas,
nas
Gerências de Tratamento
de Esgotos e de Água,
conforme quantidades e
especificações
constantes nos Anexos
do Edital.
Contratação de empresa
especializada em sistema
integrado de gestão de
saneamento,
por
um
período de 24 (vinte e
quatro) meses, conforme
Anexos do Edital.

tipo do
contrato

valor

objeto

prorrogação
da vigência

contrato

2363

2364

licitação/ nº do
processo

Inex.013/2015

CC02/2015

CC 001/2015

2365

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

15/09/15

R$ 38.282,23

MEM

Serviços

10/07/15

16/08/16

R$ 2.111.508,00

Redes

Serviços

14/08/15

17/12/15

R$1.460.238,55

Proj.Plan.

assinatura

término da
vigência

Conserto e a reforma de
um conjunto motobomba
Tecnoágua Comércio
submersa mod. BHS 1012e Manutenção de
08, marca Ebara,
Bombas Ltda - ME
equipamento pertencente
ao Poço Paiol.

31/07/15

execução de Serviços de
Reparo em Pavimentação
Asfáltica, decorrentes de
serviços de saneamento
no município de
Araraquara-SP e Distritos

Mattaraia Engenharia
Indústria e Comércio
Ltda

Execução de muro de
contenção e
desassoreamento do lago Dragagem Brasil Eireli
da captação das Cruzes,
- EPP
no município de
Aararaquara-SP

objeto

contratada

prorrogação
da vigência

Serviços

contrato

2366

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

PR 030/2015

Aquisição de
medidores eletrônicos
a serem utilizados em
substituições em
grandes
consumidores e/ou
fontes alternativas de
abastecimento de
água, para controle
de perdas não físicas
(aparentes) de água

AMRTEC –
Tecnologia,
Importação e
Exportação Ltda

14/08/15

31/12/15

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsáve
l

R$ 51.765,00

Perdas

tipo do
contrato

Mat. de
consumo

contrato

2367

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

PR 030/2015

Aquisição de
medidores eletrônicos
a serem utilizados em
substituições em
grandes
consumidores e/ou
fontes alternativas de
abastecimento de
água, para controle
de perdas não físicas
(aparentes) de água

Sensus Metering
Systems do Brasil
Ltda

14/08/15

31/12/15

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsáve
l

R$ 10.748,00

Perdas

tipo do
contrato

Mat. de
consumo

contrato

2368

2369

licitação/ nº do
processo

PR 030/2015

objeto

contratada

Aquisição de
medidores eletrônicos
a serem utilizados em
substituições em
grandes
Diehl Metering
Indústria de Sistemas
consumidores e/ou
de Medição Ltda
fontes alternativas de
abastecimento de
água, para controle
de perdas não físicas
(aparentes) de água

Conserto e a reforma de
um conjunto motobomba
Tecnoágua
submersa mod. BHS 1012Comércio e
Inexig 14/2015
12, marca Ebara,
Manutenção de
equipamento pertencente
Bombas
Ltda - ME
ao Poço Parque São
Paulo

tipo do
contrato

valor

gerência
responsáve
l

31/12/15

R$ 31.489,92

Perdas

Mat. de
consumo

29/09/2015

R$ 67.154,09

MEM

Serviços

assinatura

término da
vigência

14/08/15

20/08/2015

prorrogação
da vigência

contrato

2370

2371

licitação/ nº do
processo

valor

gerência
responsáve
l

tipo do
contrato

31/08/2016

R$ 8.221,08

ADM

Serviços

27092015

R$ 4.750,50

Trat. De
Esgotos

Mat. De
consumo

assinatura

término da
vigência

PR 032/2015

Serviços de borracharia,
incluindo o
conserto/remendo e a
troca (desmontagem e
montagem) dos pneus
pertencentes atualmente
Figueira –
aos veículos do Daae,
Vulcanização e
26/08/2015
bem como em outros que
Borracharia Ltda - ME
vierem a ser adquiridos,
por um período de 12
(doze) meses, conforme
relação e especificações
constantes no Anexo do
Edital

PR 035/2015

Aquisição de reagentes,
materiais e vidrarias
utilizados em análises
físico-químicas e
microbiológicas, nas
Gerências de Tratamento
de Esgotos e Tratamento
de Água, conforme
quantidades e
especificações
constantes nos Anexos
do Edital.

objeto

contratada

Lio Serum Produtos
Laboratoriais e
Hospitalares Ltda EPP

28/08/2015

prorrogação
da vigência

contrato

2372

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

PR 037/2015

Contratação de empresa
especializada para
instalação e remoção com
troca de caçamba com
capacidade de 5 m3 e
despejo de materiais nela
contido no transbordo do
Daae (ETR), com
estimativa de 480
caçambas provenientes
de resíduos orgânicos e
180 caçambas
provenientes de resíduos
de podas, conforme
especificações
constantes nos anexos do
edital

Caçamba 3 Irmãos
Ltda-ME

10/09/2015

15/09/2016

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsáve
l

R$ 144.000,00

Tratamento
de Esgotos

tipo do
contrato

Serviços

