contrat
o

1874

2020

2043

2047

licitação/ nº do
processo

objeto

INEX.14/2010

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

INEX. 001/12

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

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

PR. 026/12

Contratação de
empresa especializada
para manutenção
preventiva e corretiva
em aparelhos de ar
condicionado e
climatizadores
evaporativos.

Alpes Refrigeração
e Ar Condicionado
Ltda

contratada

Dr. José Ricardo
Baitello

assinatura

término da
vigência

22/12/2010

vigência
vinculada ao
prazo do
processo
judicial em
trâmite no
STF

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

R$ 39.730,20

Procuradoria

Serviços

13/02/17

R$ 16.601,88

MEM

Serviços

08/05/12

08/05/17

R$ 322.103,04

ADM

Serviços

03/05/12

03/05/17

R$ 20.891,04

MEM

Serviços

contrat
o

2052

2079

2081

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

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.

ESTRE SPI
AMBIENTAL S/A.

28/05/12

PR052/2012

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

27/08/12

Contratação de
empresa especializada
para prestação de
serviço de transporte de
materiais recicláveis da
coleta seletiva.

06/09/12

PR. 56/12

Cabello & Cabello
Comercial Ltda
EPP.

término da
vigência

12/09/13

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

27/05/17

R$ 5.278.304,25

Res. Sólidos

Serviços

12/09/17

R$ 1.369.803,48

Res Especiais

Serviços

09/09/17

R$ 714.623,64

Res. Sólidos

Serviços

contrat
o

2087

licitação/ nº do
processo

PR 059/12

objeto

contratada

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

assinatura

01/10/12

término da
vigência

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

01/10/17

R$ 13.706,64

Redes

Serviços

contrat
o

2106

licitação/ nº do
processo

CV 011/12

objeto

contratada

assinatura

Contratação de
escritório de advocacia
para prestar suporte
jurídico no
acompanhamento de
processos de interesse
do Departamento
Autônomo de Água e
Esgotos de Araraquara, Miranda Rodriguez,
junto ao Tribunal de
Palavéri e Machado 08/01/2013
Contas do Estado de
Advogados
São Paulo, bem como
suporte jurídico na
realização de licitações
e na elaboração de
editais, conforme
características
constantes no Anexo do
Edital.

término da
vigência

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

08/01/17

R$ 56.701,32

Proc.

Serviços

contrat
o

2125

licitação/ nº do
processo

CC 001/2013

objeto

contratada

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
Consórcio Oxiara &
periodicidades e
WFER
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.

assinatura

22/03/2013

término da
vigência

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

21/03/17

R$ 1.032.033,36

MEM

Serviços

contrat
o

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
Camila de Moura
refeição aos servidores Neves Fermiano do Daae, de forma a
ME
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
responsável

tipo do
contrato

14/05/17

R$ 36.784,92

RH

Serviços

contrat
o

2138

2146

licitação/ nº do
processo

TP 02/2013

PR 023/2013

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

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

18/07/2013

31/07/17

R$ 270.317,88

TI

Serviços

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.

12/06/2013

16/06/17

R$ 379.498,20

COM

Serviços

Maria Angelica
Ortigosa - ME

contrat
o

2148

2149

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

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,
Previdenciária e
Municipal, com respeito
a Medicina Ocupacional
e Monitoramento da
Saúde dos servidores
do Daae –
Departamento
Autônomo de Água e
Esgotos de Araraquara
– SP.

Clinica Meca
Araraquara S/S EPP

PR 030/13

término da
vigência

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

02/07/2013

02/07/17

R$ 82.328,88

RH

Serviços

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

10/07/17

R$ 98.050,20

MEM

Serviços

contrat
o

licitação/ nº do
processo

2.150

Inex007/13

2.156

PR033/13

objeto
Manutenção no sistema
de automação,
telemetria e
telecomando do DAAE
de Araraquara, divisão
de água e esgoto, com
fornecimento de mão de
obra para manutenção
corretiva, emergencial e
preventiva, inclusive
com suporte de
engenharia para
soluções e novos
recursos.

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

26/07/2013

31/07/17

R$ 884.523,96

MEM

Serviços

01/08/2013

31/07/17

R$ 143.866,20

Redes

Serviços

contratada

assinatura

Vector Serviços
S/A

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
J.J. Yamazaki S/S
resíduos provenientes
Ltda-ME
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.

término da
vigência

contrat
o

2.159

2.162

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 químicas, por Fundação Paulista
um período de 12 (doze) de Tecnologia e
meses, conforme
Educação
especificações
constantes nos Anexos
do Edital.

término da
vigência

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

31/10/2013

31/10/16

R$ 78.090,21

ADM

Serviços

11/09/2013

11/09/17

R$ 57.551,16

Trat. água

Serviços

contrat
o

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

Inex. 10/13

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

Hora Sol –
Comércio e
Assistência de
Relógios Ltda

30/09/2013

2192

PR 069/13

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

Nogueira e
Nogueira Júnior
Ltda

27/12/2013

01/01/15

2215

Disp. 15/13

Publicação de atos
oficiais

Imprensa Oficial do
Estado de São
Paulo S/A

02/01/2014

02/01/2019

2217

PR 02/14

Prestação de serviços
de higienização e
limpeza de uniformes

Americanseg
Comercial Ltda-ME

07/02/2014

10/02/15

Requisição Nº
2014/000750

Serviço de Cessão de
Uso/Suporte/Manutençã
Fornazari & Papini
o de sistema de controle
Ltda.
de processo judiciais
(05 micros)

28/02/14

02/03/15

CV 02/14

Contratação de
organismo certificador
para a re-certificação e
ABS Group
manutenção do
Services do Brasil
Ltda
sistema de gestão da
qualidade, segundo a
NBR ISO 9001/2008.

11/04/14

11/04/17

2172

2222

2229

término da
vigência

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

30/09/17

R$ 22.737,60

RH

Serviços

01/01/18

R$ 372.039,72

ADM

Serviços

R$ 299.740,00

ADM

Serviços

10/02/17

R$ 40.336,52

RH

Serviços

02/03/17

R$ 5.408,76

Proc.

Serviços

R$ 22.100,00

MEM

Serviços

contrat
o

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

2232

CC001/14

Prestação de serviços
de portaria nos próprios
do Daae

Limpservice
Serviços Ltda-ME

17/04/2014

20/04/2015

20/04/17

R$ 1.012.045,92

ADM

Serviços

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

30/04/17

R$ 842.784,00

RH

Serviços

2239

contrat
o

2245

3461

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

DISP.002/14

Contratação de
instituição para
prestação de serviços
de intermediação na
contratação de jovens
aprendizes.

CEPROESC Centro de
Promoção
Educacional e
Social na
Comunidade.

12/05/14

11/05/15

11/05/17

R$ 251.982,72

RH

Serviços

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

26/02/17

R$ 4.528.280,83

LU

Serviços

contrat
o

2297

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

PR 040/14

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

Algar Multimídia
S/A

30/12/14

31/12/15

31/12/17

R$ 28.537,80

TI

Serviços

contrat
o

3

2308

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

06/11/18

PR 001/2015

Contratação de
empresa especializada
para desempenhar
atividades atinentes à
legislação
trabalhista/previdenciári
a, 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

10//02/2016

prorrogação
da vigência

10/02/17

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

R$ 282.941,06
anuais

Controladoria

Serviços

R$ 37.500,00

RH

Serviços

contrat
o

2309

2311

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

DL 003/2015

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

Centro de
Integração
Empresa Escola
CIEE

09/02/2015

08/02/2016

08/02/17

R$ 18.288,00

RH

Serviços

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),
Techs Internet
incluindo redes de
Corporativa Eireli comunicação wireless,
EPP
composto dos
equipamentos dispostos
nos locais
caracterizados no anexo
II e em conformidade
com o termo de
referência em anexo a
este edital.

16/03/2015

16/03/2016

16/03/17

R$ 86.632,68

MEM

Serviços

contrat
o

2312

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

PR 003/2015

Contratação de
empresa especializada
na administração e
gerenciamento de
fornecimento de
documentos de
legitimação (cartões
eletrônicos, magnéticos
ou outros, oriundos de
tecnologia adequada)
com recarga mensal de
créditos.

Verocheque
Refeições Ltda

17/03/2015

17/03/2016

17/03/17

R$ 2.738.610,00

RH

Serviços

contrat
o

2339

2362

licitação/ nº do
processo

assinatura

término da
vigência

PR 021/2015

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
Valpamed Serviços
servidores,
de Assistência à
independente do local
Saúde Ltda
ou horário de trabalho,
visitantes, fornecedores,
enfim, a todas as
pessoas que estiverem
nas dependências deste
departamento, pelo
período de 12 meses,
conforme
especificações
constantes no Anexo do
edital.

20/05/2015

CC 003/2015

Contratação de
empresa especializada
em sistema integrado de
gestão de saneamento, P.C.G. Engenharia
por um período de 24
de Sistemas Ltda
(vinte e quatro) meses,
conforme Anexos do
Edital.

21/07/2015

objeto

contratada

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

21/05/2016

R$ 55.500,00

RH

Serviços

31/08/2017

R$ 1.224.720,00

Comercial

Serviços

contrat
o

2372

2378

licitação/ nº do
processo

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 Caçamba 3 Irmãos
de 480 caçambas
Ltda-ME
provenientes de
resíduos orgânicos e
180 caçambas
provenientes de
resíduos de podas,
conforme
especificações
constantes nos
anexos do edital

10/09/2015

15/09/2017

CC 005/2014

Contratação de
empresa especializada
na execução dos
serviços de limpeza
Sistemma
pública no município de
Assessoria e
Araraquara, distrito de Construções LTDA
Bueno de Andrada,
– ME
assentamentos Bela
Vista e Monte Alegre e
chácaras de recreio.

08/10/15

28/102016

objeto

contratada

prorrogação
da vigência

28/10/17

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

R$ 156.917,40

Tratamento de
Esgotos

Serviços

R$ 7.207.456,75

Resíduos Sólidos e
Limpeza Urbana

Serviços

contrat
o

2379

2383

2386

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

PR 039/2015

Contratação de
empresa para prestação
de serviços de operação
dos Sistemas Cruzes e
Anhumas I e II, pelo
período de 12 (doze)
meses

Maria Angelica
Ortigosa – ME

16/10/15

16/10/16

16/10/17

R$ 246.873,36

Tratamento de
Água

Serviços

PR 043/2015

Contratação de
empresa para prestação
de serviços de
transbordo, transporte, NGA Jardinópolis –
tratamento e disposição
Núcleo de
final de resíduos de
Gerenciamento
serviços de saúde,
Ambiental Ltda
classes A, B e E, por um
período de 12 (doze)
meses.

12/11/15

11/11/16

11/11/17

R$ 650.880,00

Resíduos Sólidos

Serviços

CV 006/2015

Execução dos serviços
de manutenção e
aprimoramento do
Sistema de Gestão da
K2
Qualidade do Daae
DESENVOLVIMEN
Araraquara, segundo os
TO EMPRESARIAL
requisitos da norma
LTDA-ME
ABNT NBR ISO 9001,
última versão, e do
Prêmio Nacional da
Qualidade em
Saneamento (PNQS).

21/12/15

21/12/16

21/12/17

R$ 74.458,08

Controladoria

Serviços

contrat
o

2388

2418

licitação/ nº do
processo

PR 044/2015

CV02/2016

assinatura

término da
vigência

Aquisição de produtos
químicos para
Kalk Comércio e
Tratamento de Água,
Representação de
durante o Exercício de Hidróxido de Cálcio
2016, conforme anexos
Eireli EPP
do edital.

04/01/16

31/12/16

Contratação de
empresa especializada
para execução de
serviços de
tamponamento dos
Reservatórios R7 (Vila
Xavier), R12 (Carmo),
R15 e R29 (Martinez),
incluindo o fornecimento
de todo o material, mão
de obra, ferramentas,
máquinas, EPI's e
EPC's e demais itens
necessários para a
realização dos serviços,
conforme
especificações
constantes nos Anexos
do Edital.

25/04/16

27/07/16

objeto

contratada

CSL Construtora
Solidez Ltda-EPP

prorrogação
da vigência

valor

R$ 202.400,00

21/02/17

R$ 97.093,98

gerência
responsável

tipo do
contrato

Trat.

Mat. de
consumo

água

GPPE

Serviços

contrat
o

2438

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

TP 01/2016

Contratação de
empresa especializada
para execução do
interceptor de esgotos
do córrego Águas do
Paiol (Trecho 2),
incluindo drenos, poços
de visita, com o
fornecimento de toda
mão de obra, materiais,
ferramentas,
equipamentos,
máquinas,
carga/descarga, EPI’s e
EPC’s, conforme
projetos, planilhas e
especificações
constantes nos Anexos
do Edital.

KGP Construtora
Ltda - EPP

14/06/2016

14/02/2017

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

R$ 283.413,02

GPPE

Serviços

contrat
o

2450

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

TP 02/2016

Contratação de
empresa especializada
para execução da
Travessia do Interceptor
de Esgotos do córrego
Águas do Paiol, por
método não
destrutivo, com o
fornecimento de toda
mão de obra, materiais,
ferramentas,
equipamentos,
máquinas,
carga/descarga, EPI's e
EPC's, conforme
projetos, planilhas e
especificações
constantes nos Anexos
do Edital

TERRASSIS
SANEAMENTO E
MND LTDA

27/06/2016

27/12/2016

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

R$ 246.000,96

GPPE

Serviços

contrat
o

2451

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

PR 024/2016

Contratação de
empresa jornalística
para execução dos
serviços de publicação
e divulgação por jornal
local e diário, dos atos
normativos e não
normativos, bem como
de toda matéria oficial
do Daae - Araraquara,
conforme
especificações
constantes nos anexos
do edital.

Empresa Paulista
de Notícias LTDA

30/06/2016

30/06/2017

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

R$ 6.768,00

ADM

Serviços

contrat
o

2453

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

CV 004/2016

Contratação de
empresa especializada
para recuperação dos
reservatórios metálicos
R1 e R2, tipo “taça”,
com capacidade de
30.000 litros cada, no
Assentamento Bela
Vista II, no município de
Araraquara/SP, com
fornecimento de todos
os materiais, mão de
obra, máquinas,
equipamentos,
ferramentas, EPI's e
EPC's necessários à
realização dos serviços,
conforme
especificações
constantes nos Anexos
do Edital.

Antenor Verona &
CIA LTDA - EPP

08/072016

17/08/2016

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

R$ 35.280,00

Proj.Plan.

Serviços

contrat
o

2460

2462

licitação/ nº do
processo

assinatura

término da
vigência

PR. 030/2016

Contratação de
empresa
especializada na
realização de coleta e
análises de exames
laboratoriais:
exames
admissionais,
periódicos e
Laboratório de
demissionais,
Análises Clínicas
atendendo ao
Dr. Arnaldo
Programa de
Buainain S/S
Controle Médico e
LTDA EPP,
Saúde Ocupacional –
NR 7 da Portaria
3.214/78 do MTE, do
Daae-Araraquara
conforme
especificações
constantes nos
anexos do edital.

11/07/16

PR 029/2016

Contratação de
empresa
especializada para
prestação de
serviços de vigilância
Gaps Segurança e
nos seguintes
Vigilância EIRELI próprios do Daae:
ME
ETE Araraquara, ETE
Bueno, ETA Fonte,
Poço Santana, Poço
Santa Marta e Poço
Standard

19/07/16

objeto

contratada

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

31/12/16

R$ 12.542,01

RH

Serviços

19/07/17

R$ 658.744,32

ADM

Serviços

contrat
o

2466

2472

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

PR 028/2016

Contratação de
empresa
especializada para
prestação de
serviços de copa,
limpeza e
conservação geral
das dependências e
veículos do Daae,
com o fornecimento
de todo o material,
mão de obra,
ferramentas, EPI's e
equipamentos
necessários, bem
como em outros
locais que venham a
surgir, conforme
especificações
constantes nos
anexos do edital.

Plantag Serviços
EIRELI - ME

21/07/16

PR 039/2016

Contratação de
empresa especializada
para prestação de
serviço de manutenção
e suporte à rede de
informática do DaaeAraraquara, conforme
especificações
constantes nos anexos
do edital.

Mentat Soluções
LTDA EPP

12/08/2016

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

21/07/17

R$ 667.618,56

ADM

Serviços

12/08/2018

R$ 64.800,00

TI

Serviços

contrat
o

2475

2476

licitação/ nº do
processo

PR 044/16

PR 042/16

objeto

Contratação
de
empresa
especializada
para
prestação
de
serviços
de
borracharia,
incluindo
o
conserto/remendo
(desmontagem
e
montagem)
dos
pneus pertencentes
atualmente
aos
veículos do DaaeAraraquara,
bem
como em outros que
vierem
a
ser
adquiridos, conforme
especificações
constantes
nos
anexos do edital.

contratada

assinatura

término da
vigência

Figueira
Vulcanização e
Borracharia LtdaME

23/08/16

31/08/16

Contratação
de
empresa
Link Card
especializada
para Administradora de
prestação
de Benefícios EIRELI EPP
serviços continuados
de gestão da frota do
Daae-Araraquara,

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

31/08/17

R$ 12.521,00

ADM

Serviços

31/08/17

R$ 600.000,00

ADM

Serviços

contrat
o

2477

licitação/ nº do
processo

PR 041/2016

2479

PR048/2016

2486

DL 007/2016

objeto

contratada

Contratação
de
empresa
especializada
para
prestação
de
serviços continuados
S.H. Informatica
de implantação e
Ltda
operação de sistema
informatizado
via
internet
com
tecnologia
de
pagamento por meio
de cartão eletrônico
na rede de postos
credenciados
Locação
de
impressoras
e
multifuncionais, com
fornecimento
de T & M Solução de
suprimentos (exceto Impressão Ltda
papel), peças e mão
– ME
de obra, conforme
especificações
constantes
nos
anexos do edital.

Contratação
emergencial
de
empresa para prestação
de serviços de portaria
nos próprios do DAAE.

MMR – Produções
de Eventos e
Serviços Eireli

assinatura

término da
vigência

31/08/16

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

31/08/17

R$ 690.000,00

ADM

Serviços

01/09/16

31/08/18

R$ 122.242,56

TI

Serviços

20/09/16

19/12/16

R$ 271.809,00

ADM

Serviços

18/01/17

contrat
o

2491

2497

2498

licitação/ nº do
processo

contratada

assinatura

término da
vigência

Telefônica Brasil
S.A.

21/10/16

DL 010/2016

Contratação
de
empresa
especializada
para
coleta e transporte
de resíduos
de
serviços de saúde.

, NGA
Jardinópolis –
Núcleo de
Gerenciamento
Ambiental Ltda

PR 054/2016

Aquisição de 25.000
(vinte e cinco mil) quilos
de concreto betuminoso
usinado a quente
(CBUQ), preparado com
agregados Petreos, Cap
50/70, modificado por
aditivo, para aplicação a
frio, destinados aos
serviços emergenciais
de conserto de
pavimentação asfáltica

Biopav Asfalto
Rápido Eireli –
EPP,

PR 045/2016

objeto

Contratação
de
empresa
para
prestação de serviço
de telefonia móvel,
conforme
especificações
constantes
nos
anexos do edital.

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

22/10/17

R$ 67.829,52

ADM

Serviços

11/10/2016

09/01/2017

R$ 336.000,00

Resíduos Sólidos

Serviços

20/10/2016

20/10/2017

R$ 14.250,00

Redes

Mat. de
consumo

contrat
o

2503

2505

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

CV. 005/2016

Contratação de
empresa especializada
para execução de
serviço de manutenção
no poço tubular
profundo do
assentamento bela vista
do chibarro,
denominado como
“Poço 2”, conforme
especificações
constantes nos anexos
do edital.

Uniper
Hidrogeologia e
Perfurações Eireli

26/10/2016

23/02/2017

Sidinei da Silva
Santana – ME

11/11/16

11/11/17

Chamamento
Público 001/16

A empresa credenciada
compromete-se
a
realizar
a
coleta,
transporte e destinação
final de resíduos de
para-brisas quebrados e
armazenados
na
ETRCC (Estação de
Tratamento
de
Resíduos
da
Construção Civil), pelo
período de 12 (doze)
meses, sem custas à
autarquia.

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

R$ 55.700,00

MEM

Serviços

Res Especiais

Serviços

contrat
o

2507

2509

licitação/ nº do
processo

assinatura

término da
vigência

PR 057/2016

Contratação
de
empresa
especializada
para
construção de 04
(quatro) baias com
fornecimento
dos
materiais na Estação Marins Engenharia
e Construções
de Tratamento de
LTDA - ME
Resíduos
da
Construção Civil de
Araraquara/SP
(ETRCC),
conforme
especificações
constantes
nos
anexos do edital.

23/11/2016

25/01/2017

PR 058/2016

Contratação
de
empresa especializada
para
execução
de
coletas e análises de
águas subterrâneas na
Estação de Tratamento
de
Resíduos
da
Construção Civil de
Araraquara/SP
(ETRCC),
conforme
especificações
constantes nos anexos
do edital.

01/12/2016

01/12/2017

objeto

contratada

Eco System –
Preservação do
Meio Ambiente
LTDA

prorrogação
da vigência

gerência
responsável

tipo do
contrato

R$ 21.397,63

Resíduos
Especiais

Serviços

R$ 15.576,00

Resíduos
Especiais

Serviços

valor

contrat
o

2510

2511

2512

licitação/ nº do
processo

assinatura

término da
vigência

PR 059/2016

Aquisição de bombas
dosadoras
para
utilização de dosagem
de produtos químicos no
EMEC BRASIL
Sistema de Tratamento
SISTEMAS DE
de Água do Daae - TRATAMENTO DE
Araraquara, conforme
ÁGUA LTDA
especificações
constantes nos anexos
do edital.

09/12/2016

PR 059/2016

Aquisição de bombas
dosadoras
para
utilização de dosagem
de produtos químicos no
Centrão Comércio
Sistema de Tratamento
de Equipamentos
de Água do Daae LTDA -ME
Araraquara, conforme
especificações
constantes nos anexos
do edital.

PR 059/2016

Aquisição de bombas
dosadoras
para
utilização de dosagem
de produtos químicos no
Brasbom Comercial
Sistema de Tratamento
Importação e
de Água do Daae Exportação LTDA
Araraquara, conforme
especificações
constantes nos anexos
do edital.

objeto

contratada

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

24/12/2016

R$ 13.580,00

Trat. de Água

Material
Permanente

09/12/2016

24/12/2016

R$ 5.880,00

Trat. de Água

Material
Permanente

09/12/16

24/12/16

R$ 4.800,00

Trat. de Água

Material
Permanente

contrat
o

2513

2514

licitação/ nº do
processo

assinatura

término da
vigência

TP 03/2016

Contratação
de
empresa especializada
para reforma de Cabine
de Força do Poço
Rodovia, no padrão
CPFL, com potência
instalada de 750 KVA,
classe
15
KV,
compreendendo
o Alfi Serviços Eireli fornecimento de todos
EPP
os materiais, mão de
obra, ferramentas, EPI's
e EPC's necessários à
execução dos serviços,
conforme
especificações
constantes nos Anexos
do Edital.

13/12/2016

PR 061/2016

Contratação
de
empresa especializada
para
execução
de
serviço de manutenção
preventiva
em
Trafocare Ltda-ME
transformadores,
conforme
especificações
constantes nos anexos
do edital.

14/12/2016

objeto

contratada

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

13/03/2017

R$ 83.186,75

MEM

Serviços

08/02/2017

R$ 96.550,00

MEM

Serviços

contrat
o

2515

2516

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

PR 064/2016

Aquisição
de
um
conjunto
motobomba
submersa, trifásica, com
rotores
em
inox,
conforme
especificações
constantes nos anexos
do edital.

Ebara Indústrias
Mecânicas e
Comércio Ltda

15/12/2016

CC 003/2016

Contratação
de
empresa especializada
para
perfuração
do
Poço Tubular Profundo
Paiol
II,
conforme
memorial
descritivo,
especificações,
planilhas
e
demais
documentos em anexo,
Acqua Tecnologia
com o fornecimento de
da Água Eireli –
todos os materiais, mão
EPP
de obra especializada,
máquinas,
equipamentos,
ferramentas, carga e
descarga, EPI's e EPC's
necessários
à
realização dos serviços,
na forma constante dos
anexos do edital.

16/12/2016

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

14/01/2017

R$ 90.000,00

MEM

Serviços

16/03/2017

R$ 1.173.623,99

GPPE

Serviços

contrat
o

2517

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

PR 067/2016

Contratação
de
instituição
financeira,
pública
ou
privada,
autorizada pelo Banco
Central do Brasil, para
operar os serviços de
processamento
e
gerenciamento
de
créditos provenientes da
folha de pagamento dos
servidores
ativos,
inativos, pensionistas e
agentes políticos do
Departamento
Autônomo de Água e
Esgotos de Araraquara,
CNPJ.
44.239.770/0001-67, em
caráter de exclusividade
pelo período de 60
(sessenta)
meses,
conforme anexos que
fazem parte integrante
deste edital.

Caixa Econômica
Federal

21/12/2016

21/12/2021

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

R$ 672.947,91

Finanças

Serviços

contrat
o

2518

licitação/ nº do
processo

CC 001/2016

assinatura

término da
vigência

Contratação de
empresa especializada
para execução de
serviços de reparo em
pavimentação asfáltica,
decorrentes de serviços
de saneamento no
município de
Araraquara-SP e
distritos,
Valéria Andreoli de
compreendendo o
Almeida
27/12/2016
fornecimento de todos
Construções – EPP
os materiais, mão de
obra, equipamentos,
ferramentas, máquinas,
veículos, EPI’s e EPC’s,
necessários à
realização dos serviços,
conforme
especificações e
descrições constantes
nos Anexos do Edital.

08/01/2018

objeto

contratada

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

R$ 1.821.120,00

Redes

Serviços

contrat
o

2519

2520

licitação/ nº do
processo

assinatura

término da
vigência

PR 066/2016

Aquisição
de
bloqueador
inflável
multidimensional para
ser
utilizado
na
manutenção
de Maccafer Com. de
coletores
tronco,
Máquinas e
interceptores
e
Equipamentos
emissários de esgotos
LTDA - EPP,
sanitários,
conforme
especificações
constantes nos anexos
do edital.

30/12/2016

TP 004/2016

Aquisição
de
equipamento picador de
madeiras florestal móvel
para
utilização
na
Estação de Tratamento
Lippel Engenharia
de
Resíduos
da
e Equipamentos
Construção Civil de
EIRELI – ME
Araraquara - ETRCC,
conforme quantidade e
especificações
constantes no Anexo do
Edital.

30/12/2016

objeto

contratada

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

02/02/2017

R$ 5.800,00

Redes

Material
Permanente

13/03/2017

R$ 435.000,00

Resíduos
especiais

Material
Permanente

contrat
o

2521

2522

2523

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

Inex. 024/2016

CONTRATAÇÃO
DE
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
BANCÁRIOS
DE
RECEBIMENTO
DE
CONTAS DE ÁGUAS,
ESGOTOS E DEMAIS
RECEITAS
DE
TITULARIDADE.

Caixa Econômica
Federal

30/12/2016

Inex. 027/2016

Reforma de um conjunto
motobomba submersa
modelo BHS 8170-10 de
Tecnoagua
200 CV, em 440 V, da
Indústria Comércio
marca Ebara,
e Manutenção de
equipamento
Bombas Ltda-EPP
pertencente ao Sistema
Produtor do Poço Selmi
Dei.

Inex. 028/2016

Conserto e Reforma de
um conjunto
motobomba reserva
Tecnoagua
marca Ebara, modelo
Indústria Comércio
BHS 1012-12, de 300
e Manutenção de
HP x 440 V,
Bombas Ltda-EPP
equipamento
pertencente ao Sistema
Produtor Planalto.

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

30/12/2017

R$ 557.005,04

Finanças

Serviços

28/12/2016

07/01/2017

R$ 49.238,63

MEM

Serviços

28/12/2016

11/02/2017

R$ 84.610,44

MEM

Serviços

contrat
o

2524

2525

2526

licitação/ nº do
processo

assinatura

término da
vigência

Inex. 029/2016

Conserto e Reforma de
dois
conjuntos
motobomba submersa
da marca Ebara, sendo
um conjunto modelo
BHS 1012-11 de 300
Tecnoagua
HP
em
440
V,
Indústria Comércio
equipamento
e Manutenção de
pertencente ao Poço
Bombas Ltda-EPP
Pinheiros e um conjunto
modelo BHS 813-8 de
100 HP em 440 V,
equipamento
pertencente ao Poço
Santa Marta I.

28/12/2016

PR 068/2016

Aquisição de 24 (vinte e
quatro)
microcomputadores,
Okta Corp Ltda-ME
conforme
especificações
constantes nos anexos
do edital.

30/12/2016

PR 062/2016

Contratação de
empresa especializada
para prestação de
serviços de portaria nos
próprios do Daae, bem
Servtec Serviços
como em outros postos Empresariais Ltdaque venham a surgir,
ME
conforme
especificações
constantes nos anexos
do edital.

objeto

contratada

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

26/02/2017

R$ 137.768,45

MEM

Serviços

01/02/2017

R$ 82.800,00

TI

Material
Permanente

R$ 1.035.998,88

ADM

Serviços

contrat
o

2527

2528

2529

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

Inex. 024/2016

CONTRATAÇÃO
DE
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
BANCÁRIOS
DE
RECEBIMENTO
DE
CONTAS DE ÁGUAS,
ESGOTOS E DEMAIS
RECEITAS
DE
TITULARIDADE.

BANCO
MERCANTIL DO
BRASIL S.A

30/12/2016

Inex. 024/2016

CONTRATAÇÃO
DE
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
BANCÁRIOS
DE Itaú Unibanco S/A
RECEBIMENTO
DE
CONTAS DE ÁGUAS,
ESGOTOS E DEMAIS
RECEITAS
DE
TITULARIDADE.

Inex. 024/2016

CONTRATAÇÃO
DE
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
BANCÁRIOS
DE
RECEBIMENTO
DE
CONTAS DE ÁGUAS,
ESGOTOS E DEMAIS
RECEITAS
DE
TITULARIDADE.

BANCO DO
BRASIL S.A.

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

30/12/2017

R$ 2.510,91

Finanças

Serviços

30/12/2016

30/12/2017

R$ 64.121,14

Finanças

Serviços

30/12/2016

30/12/2017

R$ 178.574,72

Finanças

Serviços

contrat
o

2530

2531

2532

licitação/ nº do
processo

assinatura

término da
vigência

Inex. 024/2016

CONTRATAÇÃO
DE
INSTITUIÇÕES
CCM e
FINANCEIRAS PARA
Investimento dos
PRESTAÇÃO
DE
Profissionais da
SERVIÇOS
Área da Saúde de
BANCÁRIOS
DE
Araraquara e
RECEBIMENTO
DE
Região – SICREDI
CONTAS DE ÁGUAS,
CENTRO NORTE
ESGOTOS E DEMAIS
SP
RECEITAS
DE
TITULARIDADE.

30/12/2016

Inex. 024/2016

CONTRATAÇÃO
DE
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
BANCÁRIOS
DE
RECEBIMENTO
DE
CONTAS DE ÁGUAS,
ESGOTOS E DEMAIS
RECEITAS
DE
TITULARIDADE.

Banco Santander
(Brasil) S.A.,

Inex. 024/2016

CONTRATAÇÃO
DE
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
BANCÁRIOS
DE
RECEBIMENTO
DE
CONTAS DE ÁGUAS,
ESGOTOS E DEMAIS
RECEITAS
DE
TITULARIDADE.

BANCO
BRADESCO S.A.

objeto

contratada

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

30/12/2017

R$ 9.125,97

Finanças

Serviços

30/12/2016

30/12/2017

R$ 107.397,21

Finanças

Serviços

30/12/2016

30/12/2017

R$ 110.260,97

Finanças

Serviços

contrat
o

2533

2534

2535

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

Inex. 024/2016

CONTRATAÇÃO
DE
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
BANCÁRIOS
DE
RECEBIMENTO
DE
CONTAS DE ÁGUAS,
ESGOTOS E DEMAIS
RECEITAS
DE
TITULARIDADE.

BANCO
COOPERATIVO
DO BRASIL BANCOOB

30/12/2016

PR 069/2016

Aquisição de materiais
elétricos para reparos
na
Estação
de
Tratamento de Lodo,
conforme quantidades e
especificações
constantes nos anexos
do edital.

Pedro Henrique
Francato Simoso
08984923605

PR 069/2016

Aquisição de materiais
elétricos para reparos
na
Estação
de
Tratamento de Lodo, AMB Comercial
conforme quantidades e Elétrica Ltda-EPP
especificações
constantes nos anexos
do edital.

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

30/12/2017

R$ 12.556,93

Finanças

Serviços

29/12/2016

16/01/2017

R$ 14.428,40

MEM

Material
consumo

29/12/2016

16/01/2017

R$ 3.029,80

MEM

Material
consumo

contrat
o

2536

2537

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

PR 069/2016

Aquisição de materiais
elétricos para reparos
na
Estação
de
Tratamento de Lodo,
conforme quantidades e
especificações
constantes nos anexos
do edital.

R.J. Duarte
Representações
Ltda-EPP

29/12/2016

PR 070/2016

Contratação de
empresa especializada
para prestação de
serviço de reforma em
um transformador de
1.000 KVA do Poço
Cruzes, conforme
especificações
constantes nos anexos
do edital.

Volt Energia LtdaEPP

30/12/2016

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

16/01/2017

R$ 510,00

MEM

Material
consumo

01/02/2017

R$ 23.842,03

MEM

Serviços

contrat
o

2538

licitação/ nº do
processo

PR 071/2016

objeto

contratada

Aquisição de materiais
hidráulicos (tubos e
conexões de PVC/PBA,
PVC solda e rosca,
PEAD, ferro fundido,
ferrule metal, registro
metal
esfera,
abraçadeiras,
galvanizados
com
J.E.Materiais para
pintura KTL e demais
Saneamento e
acessórios)
para
Construção Eireli –
execução e manutenção
EPP
de
serviços
de
saneamento
–
abastecimento de água,
no
município
de
Araraquara/SP,
conforme quantidades e
especificações
constantes nos anexos
do edital.

assinatura

término da
vigência

30/12/2016

01/02/2017

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

R$ 17.738,50

REDES

Material
consumo

contrat
o

2539

licitação/ nº do
processo

objeto

contratada

assinatura

término da
vigência

PR 071/2016

Aquisição de materiais
hidráulicos (tubos e
conexões de PVC/PBA,
PVC solda e rosca,
PEAD, ferro fundido,
ferrule metal, registro
metal
esfera,
abraçadeiras,
galvanizados
com
pintura KTL 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.

Lupy Brasil
Válvulas e
Equipamentos
Eireli - EPP

30/12/2016

01/02/2017

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

R$ 3.735,00

REDES

Material
consumo

contrat
o

2540

2541

licitação/ nº do
processo

assinatura

término da
vigência

PR 071/2016

Aquisição de materiais
hidráulicos (tubos e
conexões de PVC/PBA,
PVC solda e rosca,
PEAD, ferro fundido,
ferrule metal, registro
metal
esfera,
abraçadeiras,
galvanizados
com
pintura KTL e demais
Forthy tubos e
acessórios)
para Conexões Eireli –
execução e manutenção
EPP
de
serviços
de
saneamento
–
abastecimento de água,
no
município
de
Araraquara/SP,
conforme quantidades e
especificações
constantes nos anexos
do edital.

30/12/2016

PR 073/2016

Aquisição
de
cabo
tripolar
para
poços
profundos,
conforme
quantidades
e
especificações
constantes nos anexos
do edital.

30/12/2016

objeto

contratada

R.J. Duarte
Representações
Ltda-EPP

prorrogação
da vigência

valor

gerência
responsável

tipo do
contrato

01/02/2017

R$ 4.782,47

REDES

Material
consumo

12/03/2017

R$ 278.640,00

MEM

Material
consumo

