
Prefeitura de 
e+ SOROCABA 

Gabinete 
do Prefeito 

GP-RI-0136115 

Sorocaba, 4 de 
	

de 2015 

Senhor Presidente, 
EXTERNO 

F
CLÃUDIO GONÇALVES
PRESIDENTE

Em atenção ao r n0  00218/2015, de autoria do 
nobre Vereador FERNANDO AL A DINI, e aprovado por esse 
Legislativo, no qual solicita infor oes sobre a construção da Creche Escola no 
Bairro Viliágio Sola, informamos a Vossa Excelência, que: 

• A Prefeitura de Sorocaba solicitou convênio com o Governo Federal, 
por meio do FNDE, para construção de 8 creches no município, entre 
elas está o Viliágio Sola. Informamos que toda documentação 
solicitada para o referido convênio foi inserida em sistema próprio. 

• Recebemos informação,, via e-mail, que os convênios de 2014 
estavam suspensos e deveríamos reenviá-los em nova solicitação 
pelo Governo Federal. Diante disso o Sr. Prefeito solicitou 
procedimentos para que às creches fossem realizadas com recursos 
próprios. 

• ; Esta Secretaria de Educação encaminhou o Ofício SEDU/GAB 
619/2015 para SEMOB solicitando procedimentos para a, construção 
das 8 creches, entre, elas a do Viliágio Sola. 

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os 
protestos de elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

JOSÉ SIMÕtS D 
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Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES 
Digníssimo Presidente da.Câmara Municipal 
SOROCABA - SP 





-. Responsabilizar-se única e exclusivamente, pela imperfek;ão dos serviços 
xecutados, sendo certo que nenhum pagamento desta sentará de tal 

responsabilidade, bem como outras responsabilidades deccrrente: previstas em Lei. 

CLÁUSULA 05. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

51 - O pagamento será feito pela Prefeitura mensalmente, na primeira sexta-feira da 
segunda quinzena do mês de vencimento após a apresentação relatórios parciais 
e produtos e Documento Fiscal, conferidt e liberado pelo setor responsável, através 
de conta corrente devidamente cadastrada na Secretaria da Finanças, valendo 
como recibo o comprovante de depósito, 'ia seguinte forma: 

a) Contra produtos 1 e 5: 20% do valor tc:al do contrato. 

h) Contra relatório de andamento: 3% dc valor total do contrato 

) Contra produtos 2 e 6 e relatório da acompanhamento: 3.1% do valor total do 
contrato. 

d) Contra produtos 3 e 7: 30% do valor tctai do contrato. 

e) Contra produtos 4 e 8: 10% do ialor otal do contrato. 

5.2 - O vencimento do Documento Fiscal dar-se-á somente após execução, e não da 
emissão do mesmo. 

5.3 - Deverá constar do Documento Fiscal o número do CPL 03612M4, n ° . do empenho, 
bem como Banco, n°. Agência Bancária e n°. da Conta Co 'rente, sem os quais o 
pagamento ficará retido por falta de informação fundamental. 

5,4 - Se forem constatados erros no Documento Fiscal, susp€'nder-se-á o prazo de 
vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado, a pa tir da apresentação do 
documento corrigido. 

5.5 - A Prefeitura reserva-se o direito de descontar de pagamentos devidos à Contratada, 
OS valores correspondentes às muitas que eventualmena forem aplicadas por 
descurnprimento de cláusulas cjntratiiais. 

- Em caso de solicitação de antecipação de pagamento, antas do prazo previsto no 
item 51, aprovada pela Administração, deverá a Contratac:a conceder à Prefeitura 
desconto de até 3% (três por cento) sobre o valor da fatura. 

5. -  Por eventuais atrasos de pagamentos não ocasionados pela Contratada, a Prefeitura 
pagará juros de 1% (um por cento) ao mês calculado entre 3 data do vencimento da 
obrigação e aquela do seu efetivo pagamento. 

5.8 - A Contratada não poderá suspender o cumprimento de SL8S obrigações e deverá 
tolerar possíveis atrasos de pagamento, de acordo com o ar'íqo 78, inciso XV da LEI 
8.666/93. 



CLÁUSULA 06. DOS RECURSOS FINANCEIROS. 

6.1 .. Os recursos financeiros correrão por conta das dotações dos orç imentos vigentes: 
20100.3.3.90.35.01.04.130-7011.2260. 

CLÁUSULA 07. DA RESCISÃO 

7. - A rescisão dar-se-á se ocorrer qualquer ds hipóteses previstas r  artigo 78 incisos 
d Lei 8.666/9:1 

CLÁUSULA 08. DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO EM CASO DE RESCISÃO 

8.1 - Em caso de rescisão, a Contratada reconhece integralmente os ô reitos da Prefeitura 
previstos no artigo 80 da Lei 8.666/93, sem prejuízo da indeni: ação por jerdas e 
danos que a rescisão possa acarretar- 

CLÁUSULA 09. DA VINCULAÇÃO 

9.1 . O presente instrumento fica vinculado a Dispensa n° 011/2014 (Processo CPL 
036/2014), e a proposta da Contratada integra este contrato. 

CLÁUSULA 10. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

10.1 - O presente contrato é regido pelas normas da LEI Federal n o . . 666193 e alterações 
posteriores, e nos casos omissos, subsidiariamente pelo Código 3ivil. 

CLÁUSULA 11. CONDIÇÕES DA HABILITAÇÃO 

111 - Fica a Contratada obrigada a manter durante toda a execução deste contrato, todas 
as condições de habilitação e de qualificação exigidas. 

CLÁUSULA 12. DA FISCALIZAÇÃO 

121 - A Prefeitura designará o Sr. Wilson R. Poso Soares (Coordenador de PPP), para 
representá-la na qualidade de fiscalizador deste contrato. O fiscalizador poderá 
designar outros funcionários para auxili;1-Io nó exercício da fiscrIização. 

12.1.1 - Se houver alteração do fiscalizador, o setor responsável deverá comunicar a 
esta Secretaria. 

12.1.1.1 - A alteração será formalizada por apostilanento, assinado pelo 
Secretário da Administração. 

ri  
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CLÁUSULA 13. DO VALOR TOTAL DO CONTRATO. 

13.1 - É dado ao presente contrato o valor total de R$ 2.344.728,3 (Dois Milhões,  
Trezentos e Quarenta e Quatro Mil, Setecentos e Vinte e Oito Reais, Noventa e 
Três Centavos). 

CLÁUSULA 14. DO FORO. 

14.1 - Elegem o foro da Comarca de Sorocaba pira solução de qúaisqur dúvidas oriundas 
cio presente contrato. 

E, por estar assim justo e Contratado, assinam o presente instrumento de-te contrato em 02 
(duas) vias de igual teor e forma e na presença de 12 (duas) testemunhas que a tLdo viram e 
assistiram, para fins e efeitos legais. 

Palácio do Tropeiros, em •'i3 de 7r:LQ 	de 2014, 360° ano da Fun Jação de Sorocaba. 

ATARIO
wC 
 

AuriIiuosta Caiado 
SECR 	DA FAZENDA 

Dcmngos Pimentel Bortoletto 	 1 
Secretário Executivo  

Ii 

CarloyÁntonio Luqu 
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PEQUISAS ECONOMICAS FIPE 

- 

Testemunhas: 

-- 

i 
/'Renato Toiti Matuguma 

- 

'una 	s'!hI o na 
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Fundação Instituto de 
Pesquisas Econôrncas 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA 

- SECRETARIA DE FINANÇAS 

ESTUDOS NECESSÁRIOS PARA CELEBRAÇÃO DE CÕNTRATOSDE 	O  

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS PELA PREFEITURA MUTICI?.4L DE 

SOROCABA 

O 	 - 

1' 

PROPOSTA 	O  

SÃO PAULO 

NOVEMBRO/2013 	O  

PP 103/201-33 . 	
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fipe 
Pesquisas Etoni.s 	- 

1 INTIODUÇÃ() 

Li As PPPs NO CONTEXTO DA ÀTUALADMRNISTRAÇÃO-PÚBL1CA 

A transferência da produção de serviços para setor privado por intermédio . e concessões e 

parcerias público -privadas abre espaços para o ato de governar e coloca ovos desafios 

sobre os ,  administradores, que-, passam a realizar tarefas politicamente sensíveis, de 

conteúdo técnico sofisticado.. 

A adrnlpk tração publica brasileira identificou recentemente o potencial das Parcerias 

Público-Privadas - PPPs como importante lerramenta de aprimoramento de sua gestão 

Especi fie arnente, as PPPs têm mostrado grande relevância para a superaçãc das 1imitaçõës 

relacionadas à escassez de recursos para o provimento dé serviços públicos- necessários ao 

bem estar da população, por meio da participação da iniciativa privada corri seu potencial 

de investimento em empreendimentos de -infraestrutura e na prestaçâd e serviços que 

exigem grande escala de investimento. 

A implantação dos serviços de parcerias público-privadas e a sua exploração obedecerão ao 

planejamento estratégico e terão como objetivo principal a expansão e iac:onalização dos 

serviços públicos. No plano mais geral, busca-se com as parcerias pU liuo-prl\ ada a 

eficácia da atuação da iniciativa privada nas politicas publicas, com vantage -is não somente 

econômiças mas também práticas, em que o particular contratado detêm condições de 

prestar um serviço mais qualificado Assim interessa cada vez mais a sociedade a 

aproximação do Estado da iniciativa privada, direcionada à arrecadação do capital privado ,  

não só para investimentos, como também para o financiamento de o 'ras e serviços 

públicos. 

Na prática, as PPPs são formas de contratação que conciliam eficiência- exper! 'se e 

capacidade de investimento do setor privado, coma necessidade do esiado m desenvolver 

obras è programas de interesse público, mesmo nos casos em que no e: iste viabilidade 

econômica prévia. Nestes casos, a:• viabilidade econômica 'é obtida, por meio da 

PP 19/20 
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• O. março legal da lei 10.474/2013 criou fio âmbito do Gabinete do pode Executivo um 

conselho gestot. de Parceiras Público-Privadas (CG-PPP) composto elo Secretário 

Municipai de Planejamento e Gestão, Secretaria Municipal dc Ng cios Jurídicos; 

Secretari. Municipal de Finanças, Secretario Municipal de Go\ err o e Relações 

Institucionais;' Secretário Municipal de Administração; além da presen;a eventual da 

Secretaria diretamente relacionada com os serviços ou atividades obi to de parceria 

público-privada O CG-PPP tem como principal atribuição elaborar. o Plano Municipal de 

Parceias Publico-Privadas e aprovar os editais, os contratos seus even1ua s aditamontos e 

prorrogaç es 

Com o ojetivo de apoiar ao CG-PPP, a Secretaria de Finanças recebeu a atribuição de 

atuar como sua Secretaria Executiva. Para tal, compete à Secretaria-Execwiva promover o 

• apoio e os meios :nçcessários  a execução dos trabalhos; prestar assistência direta aos seus 

membros preparar suas reuniões, acompanhar a implementação das deliberações e 

diretrizes por ele fixadas, manter rede mundial de computadores (interne t), sitio divulgação 

dos relairios aprovados, pelo CG-PPP 'e de demais dócumentos de jrteresse público 

relativds a projetos de parceira público-privada sujeitos a sua apreciação ressalvadas as 

informações sigilosas; orientar os órgãos'ou entes público que pretendam ce lebrar contratos 

de parceira público-privada; e exercer outras atividade que lhe sejam .atrii/uíclas pelo CG-

PPP.  

A celebração dos contratos de PPP e precedida p&a etapa de formatação de cada um dos 

objetos as serem concedidos a exploração privada, seguida pelo proct SS) de seleção do 

parceiro privado e formalização do contrato da parceria. Esse processo de formatação, 

apesar de,  ser, acompanhado com bastante proximidade pelo CG PPI> ia como braço 

operacional a Secretaria Executiva, cuja incumbência é coordenar a formatação das PPP5. 

1.3 O DESAFIO DE FORMATAR BONS PROJETOS-DE,  PPP 	• 

Como normalmente os empreendimentos engendrados por meio de PPPs ão singulares, o 

principai desafio encontrado pela 'administração pública tem sido a c)rnplexidade do • 

PP 193/20 : 	 • 	. 	 • 	• 	 . .• 	, 	 3 
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relacionados com a construção da infraestiutura quando necssaria e ainda os 

custos/despesas de operação dos objetos da PPP ao longo do tempo de duiaçãn do contrato 

E por meio do estudo de viabilidade econômica —que são ponderados láscCS e os custos 

econômicos envolvidos na parceira, sendo portanto, possível 'definir qual'será a 

contrapartida do ente publico, a rentabilidade do ente privado, bem como dui ação da M.  

No tocante a dimensão jundica da formatação da PPPs, sua relevância (sta elacionada a 

definição dos termos do contrato que sem celebrado entre os parceiros, ao es helecimento 

dos critérios de seleção das propostas, à redação dos editais necessanos a ealização do 

certame demais aspectos inerentes aoprocesso de sele do parc io privado 

distribuição., compartilhamento e mitigação  dos riscos envolvidos na parceira.  

Destartt para efetivar as ações propostas pelo plano de governo da atual administração, 

notadarnenle, aqrtelas que envolvem celebração de PPP para sua concrl1z2 ao caberá, a 

administração publica de Sorocaba contar com o apoio de uma consuliorva tecnica que 

tenha reconhecida experiência no apoio a entespublicos no processo de Lrmatação de 

PPPs. Por meio desse apoio técnico, objetiva-se -formatar contratos de PPP capazes de 

enfrentar ós principais' desafios de desenvolvimento social e econômicos identificados em 

Sorocaba para os próximos anos 

14 OBJETHVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS  

A justificativa social das parcerias público-pri4das será assegurada pe.a seleção de 

projetos que deem pnondade a melhoria da qualidade dos serviços pubhco apresentem 

razoabilidade em seu custo ..A partir dessa plataforma programática os em'reendimentos 

deverão ensejar: 	 -. 	-- 

• Riução da carga financeira sobre 'o orçamento publico, ajudando t apitahzai o 

E siado 

o .Methoria da eficiência do serviço; 

• Atração de mvestidores nacionais e de outros países.  

PP 193P0 	 5 



., 

fipe 	 u L,j 
EUfltt.1Ç.() 1 Iti .It() de 

1'csqtnis Ecn ÓrniCI.15 	 O 	 + 

Cada um desses pontos deverá receber cuidadosa atenção, com identifica çã e implantação 

das medidas necessárias à sua superação. A execução de empreendimentos fnanciados pelo 

setor privado reqúer a adesão de numerosos agentes, tais como bancos, fDrnecedores de 

equipamentos. seguradoras, lém dos* próprios empreendedores. 

Esses ag.ntes devem ser motivados pela credibilidade gerada nor dma estruturação 

competente das variáveis em jogo por parte do Poder Concedente Essa eMestão e ainda 

mais delicada para o caso-'dos projetos que não dispõem da alavancagem financeira 

proporcionada pela exploração .de um sistema prexistente. 

1.7 DE ISÓES BASICAS ANTES DAS LICITAÇÕES 

O. preparo dos. documentos de licitaço deve ser precedido da formulação de diretrizes 

abrangendo, deiflrotutros, os seguintes aspectos: 

'Es irutura comercial dos contratos concessão patrocinada ou adm mis rativa 7  

Estabelecimento do .  critério de julgamento das licitações, pn:ferencialmente 

representado por um único número. Valor constante ou variável ao longo do tempo? 

D finição se os empreendimentos associados entram ou não r o contrato Ie 

concessão t\o caso de entrarem, estudar corno fazer a futura avatiaç o do equil'tbno 

• 	 fin.anceirb de contrato. 	 O  . 

• O que se vai pedir para o licitante apreseitar, em matéria de prop sia de preços? 

Quais os demonstrativos e sua utilização paia administrar o equi libn D financeiro do 

contrato (cuja ruptura pode se dar pejudicaËdo ou beneficiando o co:. icessi@nário)? 

• Simulação .  de possíveis efeitos da evolucão tecnologica sobn- as condições 

• 	 O 

 

comerciais docontrato.  

o Definição* da politica de mobilização de fontes de tecnologias e de recursos 

financeiros nacional privado, nacional estatal (financiado)captação publica, 

PP 193201.. 	 + 	 + 	 O 	 O 	 + 	
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2 OBJETO 

Com efeito, corno é objetivo, da Piefeitura de Sorocaba estabelecer contratos de PPP para-  

viabilizar OS projetos de infraestrutura, relacionados à construção de um hosi:'itaI úbiico na, 

região norte do município e a.impiantação de um sistena de BRT (Bus Rapid Transit), será 

necessário contar com o apoio técnico de instituição de notória quali ticação técnica na 

realização de estudos para a formatação de Parcerias Público-Privadas. 

( .. 	'Uma das PPPs. pretendidas diz respeito ao Hospital Público. Pretende-se conceder' para a 

iniciativa privada a construçãõ de um hospital de média e alta complexidade, com cerca de 

400 leitos. em duas !'ases, sendo uma,primeira fase de 200 leitos, que serâ co'npletada cinco 

anos depois pela segunda fase, os leitos restantes. A PPP pretendida incorpqra, além da 

construção do Hospital 'e os equipamentos necessários ao seu funcionaineno, a gestão da 

'Bata cinza". A preção dos serviços de saúde propriamente ditos não fará(, parte da PPP. - 

A segunda PPP pretendida pela administração municipal de Srocaba está relacionada com 

implantação de üm sistema de BRT. O projeto inicial; compreende a impla ataço de 35,1 

km de corredores e faixas exclusivas para ônibu em sistema BRT, interligando as regiões 

Norte e Sul e Leste e Oeste do município, com a implantação de 51 estações em nível e 65 '. 

abrigos em pontos deparada de ônibus, nas faixas exclusivas, além de 0ontos de parada 

fóra das faixas exclusivas no corredor. leste. A proposta contempla ainda instalações de 

bicicletários'. e/ou estações do sistema intergrabije, anexos às estações., conjuntos de 

sinalização com semáforos, bem como a acessibilidade e paisagismo. 

Os estudos previstos para objetos espeifieados neste termo de referencia coUrirão: 

• Estudos de modelagem para duas parceriaS público-ptivads, dejinindo. escopos, 

contratos. editais, serviços incluídos e suas características, envo1vei'do .os aspectos 

• econômico-financeiros, técnicos e jurídicos da modelagem; ,  

1r52 
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iv. Seleção,  dentre os modelos alternativos, dos mais indicados para cada caso, 

justificando as recomeidações formuladas, 

Identificação dos riscos envolvidos nas óticas do investidor, do t'i anciador e do 

c te publico Realizar a analise dtsses riscos,  e determinar SUc 'estratégia de 

grenciamento.  

Cabe ress&tar que os estudos deverão considerar a Legislação que normatiza e regulamenta 

a celebração das PPPs no âmbito das três esferas da administraçãõ pública 
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Ainda , em reláção á DimensãO EcoHmico-Finaiceii, serão sugeridos: 

Um modelo de receitas, um de'senho dó mecan ismo de remuneração da 

concessionária; 

ii 	Um modelo de custos e investimentos, e 

111 	lira modelo de financiamento para o empreendimento 

Os estudos apontarão os resultados econômicos esperados para o parceiro )rlvado tanto 

sob a perspectiva da taxa de retorno simples como na taxa de retomo ala%an ada além de 

outros indicadores de viabilidade identificando quão adequado para cada setoi de analise 

Sob a perspectiva da Dimensão Técnica da modelagem da PPP, serão realizadós estudos 

que contenham tanto descnçào precisa de qual e o objeto da PPP quanto na lefinição dos 

pármetros e •rnicadores que irão compor os instrumentos de medição da üalidade que 

configurem os indicadores de desempenho dos serviços prestados pelo parce1r privado .'  

Em relação a dimensão jurídica, elaborar-se-ao estudos que penrntam identit car o melhor 

arranjo jundico, apontando para cada qual é a modalidade de PPP ma s adequada, 

denotando seus riscos e vantagens Também faz parte desta dimensão a ei tboração dos 

requerimentos técrncos pará a composição dos requisitos de'habi1itação!propc?sta'técnic a 

serem em licitação, )restando todo o apoio necessario a elaboração das minuta de edital de 

licitação c contrato de concessão em conjunto cornos orgãos competentes .  

O conjunto dos estudos deverá conter uma matriz de riscos que abarque as tr s dimensões 

em tela. descrevendo cenários relativos aos riscos e recomendações para i nitigação ou 

redução dos mesmo' 

Nos casos em que os projetos de PPPs sejam resultados de MIPs, os estudos deverão 

considerar, o(s) projeto(s) contido(s) nestas manifestações, sem que iss represente 

aceitação integral do conteúdo desta(s) proposta(s). 

Produto elaboração de estudos de modelagem das PPPs, englobando as tre s dimensões 

apontadas para formatação precisa das PPPs 

PP 93 .210 13 	 13 
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4 FORMA DE ENTREGA DOS TRABALHOS 

Todos os relatórios finais deverão ser entregues em 2 (duas) vias irnprssas e 1 (um) 

arquivo digital editavel em Microsoft Word ou similar 

5 ÇONFIDÈNCIALIDADE .. 	 . .. 

Os produtos realizados pela consultoria deveràõ ser considerados confidenc ais, .tèndo sua 

publicidade condicionada à autorização da equipe da secretaria de Finanças e :mvoh'idas com 

a elaboraç.o dos trabalhos. . .. 

A consultoria concorda em resguardar todas as informações que receer direta ou 

indiretamente, pela Secretaria ou qualquer outra parte interessada, assim orno copias e 

analise realiza4ts pela consultona ou por terceiros, como confidencias t consultoria 

devera utilizar exclusivamente para elaboraçãò  dos produtos objeto  de se termo de 

referência.  

15 
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7 EQUIPE 

A equipe proposta para apoiar o processo de Prestação de Serviços Técnicos Especi1izado 

sera composta por varios consultores e especialistas com as seguintes tunçõ s 

1. Coordenação 
e Econ. Francisco Vida! Luna... 
o Econ. Rodrigo De Losso, sub-coordenação 

2. Á rea Técnicas 	- 
Eng. Wagner .Colombini Martins, coordenador técnico 

• Eng. Wagner Miranda, coordenador tecmco 

3. Modelagem Econômico-Financeira 	 : 
• Adm. Bruno Cara Gio'vannetti, coordenador de modelagem 
• Econ. Felipe Sande, consultor 
e Eon Natacha Perez, consultora 
• Econ Marcos Endo 

4 Analise Financeira e de Riscos 
e Econ. Fernando D Chague, coordenador de analise 
e Adv. Rosane Menezes Lohbauer, consultora 
e Adv. Rodrigo Barata, consultor 

5. Consolidação dos Resultados 
e Econ. José Carlos de Souza Santos, consultor 

• 	Econ. Geraldo Biasoto Jr,consultor 
Econ. Eurico H. Ueda, consulior. 

A Equipe será completada por ocasião da contratação. 

PPI93,'2O3 
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A presente proposta é válida por ,  30 trinta) aias. Nos vafores apresentados esão incluídos 

despesas de transporte e estada, impostos sobre - o faturamento e encargos sociais não 

cabendo i Cotitratante quaisquer responsabilidades sobre tais recolhimenvs. 

p 
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1. IDENTlFIC4ÇÃO DO DIRIGENTE: 

NOME: Csrlõs Antonio Luque 

kG: 3.863.156-8 	 •CPF: 078.34.3$-34 

CARGO: Direlor Presidente• 

EMPRESA: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FPE 

TELEFONE: (II 3767-170O 	 E-MAIL:fipefpe.org.br 

2. DECLARAÃO: 	 . 

DECLARO tep conhecimento das vedações constantes no artigo 73-A, da Lei Orgânica. do Município, e no artigo 10  da 
Lei Municipal r; .10. 128, de 30 de Maio de 2012, que estabelecem as hipóteses impediti' as de contratação, e que: 

(X) não incorro cnn nenhuma das hipóteses de inelegibilidade previstas no referidoartig.. 

Qincorro rias fipóteses de inelegibilidade previstas no referido artigo. 

()tenho dúvidas se incorro ou não na(s) hipótese(s) de inelegibilidadeprevistà(s) no(s) T Irlciso(s) 	do referido artigo 
e, por essa razão,' apresento os documentos, certidões e. informações complementa -es que entendo necessários. à 
verificação' das hipóteses de inelegibilidade. 

DECLARO, ainda, sob as penas da lei, em especial aquelas previstas na Lei Federal n° 115, de 29 de Agosto de 1983, 
e no artigo 299 do .Código Penal (Falsidade Ideológica). que a:; informações aqui prestacas são verdadeiras. 

Soroca.ba. /  

Dittõf 
RG. $.86:.156-S 



PREFEITURA DE SORO(AB 	
" 

Secretaria da Administração 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO 
SEÇÃO DE LICITAÇÃO. 

PROCESSO: CPI- n o. 0036/2014 

MODALIDADE: DISPENSA n°. 01 1/2014 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS 
NECESSÁRIOS PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE PARCERIAS 'úBLICO- PRIVADAS 
PELA PREFEITURA. 

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA 

CONTRATADA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS FIPE 

VALOR: R$ 2.344.728,9 (Dois Milhões, Trezentos e Quarenta e Quatro Mil, Setecentos e Vin-
te e Oito Reais e Noventa e Três Centavos). 

DOTAÇÃO: 1201 00.3 3.90.35.01.04.130.7011.2260. 

CINTIA APARECIDA ANTUNES MORGAN 
Seção de Licitações  



zeo 
Prefeitura de 	 Secretaria da F enda 

J SOROCABA 

Sorocaba, 13 :le março de 2.014. 

IPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS 

CPL n 2  036/2014 - Serviços técnicos para elaboração de estudos nc ssários para a 

celebração de contratos de parcerias público-privadas  pela Prefeitur: de' Sorocaba. 

SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS 

Para o projeto BRT e Hospital Público 

(de acordo com o contrato e proposta técnica)  

1- Elaboração do Plano de Trabalho; 

2- Estudos de Mõdelagem nas 	Dimensões E onômico- 

Financeira; Técnica e Jurídica; 

3- Consolidação dos estudos de modelagens, e 

4- Apoio na preparação do Certame e Contrato.  

Data de início dos serviços: 13 de março de 2014. 

	

Responsável da Empresa:
-- 	 A 	-- - 

Fundação lns, tut 	 Econômicas é Psquis  

Carlosteni1ique 

R&38631568 -.- 

~J 
- 	 - 

Fiscalizador Prefeitura de  

Wílson Roberto Poso Soares 

-. cgntrolaclor Parcerias público Privadas 

PALÁCIO DC TRO.JROS - 1 9  andar 
Av. Eig.çarlos Reinaldo Mendes 3.041 - Jtod 3ca Vista - CEP 18013-280 -. ;orocaba -. SF 

	

Fon(: 15) 	2266 



fipe' 
Func;aç:.o IflsIjtuLo de 

Pcscuisas 1.c( I1ornic.s 

São Paulo, 2 de maio de 2014. 

Oficio n° 23.05.2014-015ÍFIPE/1811 

• 	REF.: CONTRATO CPL N°. 03612014 

Prezado senhor, 

A Fur.dação Instituto de Pesquisas Econômicas - Fipe vem, pelo çtesente, propor o 

• 	aditamento ao contrato citado na epígrafe, conforme os motivos e nas condições abaixo 

expostas. 

Tendo em vista que cada frente prevista no projeto segue um ritmo diferente, entendemos 

que mostra-se conveniente desvincular a entrega dos relatórios referente aos produtos de 1 

a 4 d s produtos de 5 a 8 Também, a elaboração do trabalho depen e de informações 

constantes das manifestações de interesse das partes privadas, sendo qie por essa. razão-é 

necessário ajustar-se o cronograma, contando-se os prazos a partir da disponibilização à 

Fipe desses documentos. 

Então o cronograma ficaria da seguinte forma 	 E'TUR& i» SOROCABA 

U 6 JUN. 2014 

PRO 'OCOLO LICITAÇÃO 

• 	i r 	 • 	 • 	. 40 anos f'l.pdAcvedc Marques. 5677 	 .. 	e i ii :-005 VI. o Francisco - Sãó Paulo-SP 
.7c7-1700 Fax: 3767-1770 

org  br 
VO 

• 	 nai 	t .) 	Ip.org.[: 	 . 	
• 

	

• 	 • 	 . 	 . 	 • 	 • 



fie 
Fundaç ã o IsittIto de 

Pcs&uisas - cn',micas 

• 	 Cronograma de trabalho; contado a partir da entrega do Chamãmento Público (manifestação de 
interesse)  

• 	
Mês 1 	Mês 2 	Mês 3 	Mês 4 	Mês 5 

Modelagem 1. Hospital Público ' 

1 	Elaboração do Plano de Trabalho 
 2 	Estudos de modelagem das 3 dimensões 

3 	Consolidação dos estudos de Modelagem  
4 	Apoio na preparação do certame e Contrato 

Modelagem 2. BRT 

- 5 	Elaboração do Plano de Trabalho  
6 	Estudos de modelagem das 3 dimensões 
7 	Consolidação dos estudos de modelagem  
S. 	Apoio na preparação do Certame e Contrato  

Com esses ajustes,, os pagamentos e respectivas parcelas ficarão disfriluldos da seguinte 

forma: 

Projeto 	Produtos/evento 	 Dias 	após 	entrega 	do 	Percentual 	valor 
chamamento 	 do cont-ato 
(manifestação 	de  
interesse!  

Hospital 	Plano de trabalho - 1 	 30 	 -9,8% 	R$ 230.573,52 
Relatório de acompanhamento 2 	60 	 4,9% 	R$ 115.286,76 
Relatório de acompanhamento 3 	90 	 14,8% 	R$ 345.860,28 
Relatório final 	•- 	120 	 14,8% 	R$ 345.860,28 
Publicação do edital 	 Estimado ara ser 150 	4,9% 	R$ 115.286,76 

BRT 	Plano de trabalho - 1 	 30 	 10,2% 	R$ 238.372,26 
Relatório de acompanhamento-2 	60 	 • 	55,1% 	: 	R$ 119.186,13 
Relatório de acompanhamento 3 	90 	 15,2% 	• 	R$ 357.558,40 
Relatório final 	 • 	120 	 • 	15,2% 	• 	R$ 357.558,40 
Publicação do edital 	 Estimado para ser 150 	5,1% 	R$ 119.186,13 

(' 40 anos 
-(.k A.CVCdO Marques, 5677 	 t 1p e )-U05 - VI São Francisco -,São Paulo-SP 

.1 ) 3767-100; Par: 3767-1770 
, 



fipe 
Fundação iistituto de 

PCS(UlSI. cnôrricas 

A fim de comportar essas alterações, propomos estender o prazo de vigência do contrato 

por 3 (três) meses, totalizando período de vigên&a de 8 (oito) meses. 

Ficamos no aguardo de uma manifestação de 'Y. Sa. para formalização dos ajustes aqui 

propostos. 

Desde já colocamo-nos à disposição de Vossas Senhorias para quaisq1rr esclarecimentos 

que se façam, necessários e .aproveitamós a oportunidade para renovar rossos protestos de 

elevada estima e distinta consideração 

Atenciosamente, 

: 

Domingos Pimentei Bortoletto 
Secretário Executivo 

Ao 
II--mo. Senhor 
Aurifio Sérgio Costa Caiado 
Secretário de Finanças 	- 
Prefeitura Municipal de Sorocaba 
Sorocaba_- SP 

• 	
•:i.1) 

	 fip4øanos 
C( 77 

 ;.30-005 VI. 'o FiaiiCisco -  São Paulo-SP 
• 	

: IaC. 	367-] 700! Fax: 3767-1770 	 • 
1 Le(9ip.()rg.}; 	 • 

\ 	VL bt 	 ( 	E) 



• 	 Prfeiturã de 

	

; ,• SOROCABA 	. 

Secretari da Adnvnistraçao 

• . CPL: 3612014--Pregão (Dispensa de Licitação n° 11/201) 	 » 

Interessado: Secretaria da Fazenda. (SEF),.. 

Objeto: Contratação de serviços »técn:icos pata èlaboração dos estudb5 
necessáios à ceI»braço de contrato; de Parcerias Pblico-Privadas, 
para construção do Hospital Pblico, na região norte co Município e a 

• implanta»;ão deun Sistema de BRT (Bus Rapid Transit) 	. 

EMENTA: Prorrogação CoDtrtua»l. Dispensa 

Licitação.. Serviços Técnicos. Parcerias 

Publico-Privadas. BRT.. Hospital Municipal 

ona Nort:e. Lei Federal 'n 2  8.666/93, 

artigo 	5.7, 	§ 	'1° 	. inciso 	III 

Posibilidade. 

Pela Assessoria Técnica da SEAD: 	. 

À Seção de Apoio a Contratos de Serviços e Obras, 

RELATÓRIO 	• 	 . 	 . 

Trata-se de pedido de prorrogação do prazo 

contratual referente a contratação de serviços técnicos para, 

elabora;ão os estudos necéssári»os à celebração de contratos de 

Parcerias Pub±ico-Privadas, cuja con.ratada e a FUNDAÇÃC INSTITUTO DE 

PESQUISAS ECONÔMICAS .FIPE • cNPJ - 43.942.358/0001-46., . 

• 	 » 	O contrato »ce1erado em 13 de Março de 201.4 

(f1.261/24.) tem vigência de 5 • (cinco) meses,» contados a partir da 

ordem de iiicio dos serviços, que se deu na data »  de sua a:sinatura. 

PALÁáO Ç)05TROPOS 	andar 

t v 	» CdÍ» Reft Ido Mendes 3.041 -- Alto d» 1w 	 ; ». ». 	CEÍ 10 U-28( »» oro ba 

Fone: (15)  



Prefeitura de 
SOROCABA 

Secetar da Adm'nïstração 

Agora, sc)llcLta a contrata (fls 282/284) a 

Secreta ia da Fazenda (fls 285-verso), a dilação do razo contratual 

em mais 3 (três) meses 

Alegam eii síntese, 	que 	"elaboração 	do 

trabalho depende de informações constantes das rrunifestações de 

interes e privadis', sendo necessária a dilação cio pr 20 contratual e 

ajuste no cronograma para a entrega -  o objeto contrat l, devido cada 

projeto ( 13RT e Hospital de Clinica ) aoresentarem ritmcs difer€.ntes 

Há 	saldo 	ontratual 	e 	aceita 	da 

contratada. 

Era o que hav a a relatar.  

ANÁLISE JURÍDICA., 

Dispõe a 1 	qer.al de licitaçõEs 

Art. 57 A duração dos contratos regidos por esta Lei ficara ac srita a vigência dos 

respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: (.) 

1 Os prazos de início' de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 

prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção 

1e seu equilíbrio econômico-financeiro desde que ocorra algum (-:os seguintes motivos 
• 	 devidamente autuados em processo: 

• 	 ii - interrupção da execução, do contrato ou diminuição' do ri mo de trabalho por 

ordem e no interesse da Administração; 

Desta 'feita, tendo havido diminuição do ritmo 

dos t. aba hos diante da necessidade de informacões constantes das 

manifestações de inte.rese privadas, causando prejuízos a entrega dos 

PALAC1O DOS TR&)EiR( 

ig Cdrlos Ronaldo Mendes 3.041 Alto íi , i [30  

/ 	 Foe 

 

(15;:'!38.: 	L 



Pvefeutura de 
SOROCABA 

Set retan i da Adninstraçao 

trabalhos, 	segundo. informações d 	contratada e da Secretaria 

interessada (fl.282'/284), a hipótese enquadra-se nos inciso III, do 

§l ° , • do artigo 57, supra mencionado. 

• CONCLUSÃO. 

- 	 Isso posto, do aspecto legal, nada a opor à 

dilação do prazo solicitada de 3 (três) meses, confome novo 

cronoqrama físico-financeiro apres( -sntado. 

- 	. 	 • 	
PLÁCIO.00STRO?IIRO 	1. 1fldar 

t É 	at io Re:ado Mendes 3.041 -Alto 	Coa 	t - CI P V,0 1.3 2 O - Ott b 	SI 

Fon': (is):.. 9.2. 
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fi'ç? PREFEITURA DE SOROCABA 
é 	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇA1 

ÀTA DA AVALIAÇÃO, ANÁLISE DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 
REFERENTE À CPL 03612014 - DISPENSA 01112014 - SERVIÇcS TÉCNICOS 
PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS NECESSÁRIOS PARA CELEBRAÇÃO DE 
CONTRATOS DE PARCERIAS PÚBLICO-PRiVADAS PELA PREFEITI IRA. 

As dezessete horas do dia 10 de julho de 2014, ria sala de reuniões da Secretaria da 
Administração desta Prefeitura de Sorocaba, reuniu-se a Comissão de Avaliação, 
Análise de Aditivos e Prorrogações de Contratos -- CAAAP, sob a presi::iência da Sra. 
Silvana de Souza Martini, estando presentes os seguintes membros: J..liana Roberta 
Cequinne e Camila Clemente Bispo, pare ANALISE E JULGAMENTO dos 
documentos constantes dos autos. 

Com base na solicitação enviada pela empresa FIPE - Fundaçã: Instituto de 
Pesquisas Econômicas em fis. 282 a 284 e com anuência do Sr. Secretário da 
Fazenda em fis. 285 (verso), tornando firme a necessidade de prorrogção do prazo 
na entrega dos relatórios tendo em vista que a elaboração destes depende de 
informações constantes das manifestações de interesse das par:es privedas, 
necessitando assim ajustar o cronograma 

Ademais insta salientar que consideramos a manifestação do Assessor Técnico - 
SIAD, Dr. Nícolas José Rossi da Silva (fis. 287/289), na qual ele atesta E! possibilidade 
da prorrogação de prazo, nos termos dos artigos 57, § 1 0  do inciso III da Lei 8.666193, 
previsão contratual em seu item 2.1 e solicitação de prorrogação. 

Esta comissão, por entender que tudo o que lora justificado é válido e claro, conclui 
pElc prosseguimento do pedido de prorrogação de prazo pelo período de 03 (três) 
meses, sendo a partir de 1310812014 a 12/1112014. 

Segue esta para formalização do Termo de Prorrogação e encaminhamento ao Sr. 
Secretário da Fazenda, autoridade compétente para autorizar nos termo cio Artigo 57 
de referida Lei. 

Nada mais havendo a tratar, deram-se por encerrados os trabalhos, Jos quais se 
- lavrou a presente Ata que segue assinada por todos. Sorocaba, 10 dejufto de 2014. 

CAMIE jPO 
MemirodaCAAAP 	 '7' 	...J 	MemhrodaAAiP 

SILVJ' D SOWZA MARTINI 
jPresidente cia ZAAAP 



Prefeitura de 
SOROCABA Secretaria da Administraç ão 

PROCESSO: CPL :36/20 14. 

MODALIDADE: Dispensa de Licitação n° 01 112014. 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELA 3ORAÇÃO DOS 
ESTUDOS NECESSÁRIOS PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE PARCERIAS 
PÚBLIGO-PRIVADAS PELA PREFEITURA. 

CONTRATO: fis. 261 a 264. 

VALOR: R$ 2.344.728,93. 

CONTRATADA: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE. 

VIGÊNCIAS: 05 MESES [Inicio: 13/0312014 - Término: 1210812014] - OI 

JUSTIFICATIVA DA PRORROGAÇÃO EMITIDA PELA SECRETARIA: 1. 285 (verso). 

MANIFESTAÇÃO DA EMPRESA: fl. 282 a 284. 

PARECER FAVORÁVEL DA ASSESSORIA TÉNICA DA SEAD: fls. 28 a 289 

PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE ANÁLISE DE PRI)RROGAÇÃO E 
ADITIVO: fi. 290. 

PRAZO DA PRORROqAÇÃO: 03 meses (Início 

uinne Elaborado por: 	lu 
SeçP dAPOi0  a Contratos 

j3erviçoseO !aS 

Conferido por: 
 

de 

11 deS 

1310812014 -Término. 12/11/2014) 

1 



1 
/ 

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO QUE ENTRE 5  CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE SOROCABA POR MEIO DE SUA PREFEITURL E FUNDAÇÃO 
INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS FIPE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS NECESSÁRIOS PARA 
CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE PARCERIAS PÚBLICO..PlVADAS PELA 
PREFEITURA. 

Processo PL n°. 03612014. 
Dispo ---risa no 01112014. 

Ertre o Município de •Sorocaba, por meio de sua Prefeitura, C '4PJ no MF n o . 

46.634.044/0001-74, com sede nesta cidade - Alto da Boa Vita, denominada 
simplesmente PREFEITURA, neste ato representada pelo Secretario da Fazenda, Sr. 
Aurilio Sérgio Costa Caiado e FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA3 ECONOMICAS 
FiPE, CNPJ no. 43.942.35810001-46, com sede na cidade de São Pailo/SP, à Avenida 
Corifeu de Azevedo Marques, 5677 - Vila São Francisco, neste ato representada pelo Dr. 
Carlos Antonio Luque (Diretor Presidente), portador do RG n°. 3.86.156-8 e CPF n°. 
078.334.318-34, doravante denominada simplesmente CONTRATACA, é lavrado o 
prEsente contrato, nos termos da Dispensa n°. 01112014 e na Lei Fede -ai n°. 8.666193 e 
alterações posteriores, conforme normas e condições a seguir descritas: 

CLÁUSULA 1 -- Por meio deste Termo, fica o contrato celebrado em 13/0312014, 
prorrogado por 03 (três) meses, a partir de 13/08/2014 até 12/11/201 nos termos do 
arno 57, § 1° inciso III da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA II Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrat nicial, que não 
foram modificadas pelo presente Termo de Prorrogação de Contrato. 

E, por estar assim justo e contratado, assinam o presente Termo de Prorrogação de 
Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor forma e na presenç de 02 (duas) 
testemunhas para todos os fins e efeitos legais. 

eslácio dos Tropeiros, em 10 de julho de 14, 36 ano da Fundação ie Sorocaba. 

	

' 	, JJ 

Aurilio 5 	io Costa atado 
SECRETARIO DA F9ENDA 

J L 
Ca s Antonioi_uqt' 	M1eIena Zockun 

FUNDAÇÃO INSTITUTO-DE-1, QU 0tSISAS ÈCONÔMlCA AE 	Dwa de Pesquisas 

JuHanRobrta Cequinne 

Ju 



São Paulo, 22.c outubro de 2014. 

Oficio n° 22.10.2014-004ÍFIPE/1811 

REF.: CONTRATO CPL N°. 036/14 

Preza:io Senhor, 

A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas Fipe vem, pelo i  resente, propor a 
prorrogação por sento e vinte dias do prazo de execução do projeto )bjeto do contrato 

• citado na epígrafe, pelas seguintes razoes: 

a. 	Os estudos entregues à Prefeitura por parte dos agentes pri iados, é que eram 
objeto de analise e consolidação pela Fipe, estavam ince npletos Por isso, 
foram solicitados estudos complementares, o que incorrei 'em impacto no 
cronograma de trabalho; 

. 	Feita a entrega dos produtos, foi necessãria a redefinição do objeto dos estudos 
passando de PPP a concessão subsidiada, demandando cer. o tempo adicional 
para a consolidação e comparação dos estudos apresentados 

Atualmente, o projeto vem sendo executado en'i ritmo célere; contudo o prazo previsto 
orLginalmente nâo será suficiente para sua conciusão, razão pela qual az-se necessária a 
prorrcação pelo prazo acimaroposto, para entrega do relatório final. 

Ateciosamnte, 

ç 	H. 
Domingos Pimentcl Bortoletto 

Secretário Executivo 

Ao 
• 	limo. Senhor 

Aurííio Sérgio Costa Caiado 
 

Secretario de Finanças  
• 	Prefeitura Municipal de Sorocaba 	 . 	 j 	05 V. 2014

AUkà 	o ba- SP 	 . 
• 	 - 	 $ecretrio da Fazenda 

----.-.-. .........................................................SEF  

40 anos 
. '. 	. 	;Ic .A'V 	1a .k) 	rqes. 56T'7 • 	 • 	• 	 . • 	

• • .-. \E. S. Francisco - Sio Pau!o-SP fipe 

	

as: 767-1770 	 • 

• 	 • 	 . 	 • 	 • 	 •• 	
• 
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Prefeitura de 
' SOROCABA 

- secretaria , 	a Adrninistraço 

.CPL: 36/2014- Pregão (Dispénsa de Licitaçâo n °  11/2014 

Interessado 	Secretaria da Fazenda 	(SE W) . 	 • 

Objeto: 	ontratação 	de 	serviços 	tecna. os para 	elabora ao 	dos 	estudos 
necessár.cs 	à 	celebração 	de 	contratos- de 	Parcerias 	Pt:blico-Privadas,. 
Para 	ontrução do Hospital Público, 	ri região norte d 	Município e a 
imp1antac.:Q de um Sistema de BRT •(BusRapid Transit) 

• 	 . 	
. 	 EMENTA: 	Prorrogação Contatual. 	Dispensa 

Licitação... 	.Serviços 	Tébnios. 	Parcerias 

Public-Privadas. 	BRT. 	HoEpital 	Municipal 

Zona 	Nore. 	Lei 	Federa: 	na 	8.666/93, 

• 	 . 	 artigc 	57,. 	§ 	10 	inciso  - 

• . 

	 PoSsihildade.' 	 . 

Pela Assessoria Técnica da SEAD: 

À Seção de Apoio a Contratos de.Serviços e Obras,. 

RELATÓRIO. 	. 	 , 	 • 

Trata-se 	de 	pedido. de 	prorrgação 	do 	prazo, 

contratual 	referente 	a 	contrat:ação 	de 	serviços 	'técnicos 	para 

elàhcraçào 	os 	estudõs 	necessários 	à 	ce1ebraço 	de 	contratos 	de 

Pai€ri 	Publico-Privadas, 	cuja contratada e a FUNDA.3A0 INSTITUTO DE 

PESQUISAS ECONÔMICAS FIE -' cNPJ - 43 942.358/00-46. 	,• 	• . 

• 	 O 	contrao 	celebrado 	em 	13 	c! e 	Março 	de 	2014. 

61 264) 	tem 	vigência 	de 	5 	cinco 	meses, 	conta. os 	a 	partir 	da 

PALÁ(JU DOS 	 • 

Mrds 	............... 	180.. 	.80-- 	•croF 	-5 



,$ 	Preifeitura de . 	 . 
SOROCABA 

- 	 Secr tat ia o Admiitraç 

ordem de i.ni.cio dos serviços,- que se deu. na. data de ua assinatura, 

prorroga,1c. por 3 (três) meses, ou seja. até 12 de Nvemb:o de 2014; - 

Agora, solicita a contrata (fis 350) com 

anuên.: ia Ja Secretaria da Fazenda, a -  dilação do prazo cdntratual em 

mais 12C(certto e vinte) dias. 

Alegam en sI.rt:ese, . que "os e;t.udos entregues 

à PrEfetur por parte dos agentes privados, e que eram objeto de 

analise e consolidação da FIPE, esavm incomplets", )endo necessária 

a di 1aço do praz.o contratual e ajuste rio cronograma p.:ra a entrega do 

rélatóro final, diante -  da redefini-ã: do objeto de PP? para concessão 

suhsi.dL3da. . . . 

Há. 	saldo 	cóntratüal 	'• 	 aceita, 	da 

contra.ada.  

Era o que haia a relatar.  

'A 

ANÁLISE JURÍDICA. 

Dispõe a Lei geral de licitaç5es: 

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta L ficará. .]dstrita à vigência dos. 

respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: (...) 

§ 1° Os prazos de início de etapas  de execução, de conclusãc ede entrega admitem 

prorrogação mantidas as demais clauculas do contrato e ass gurada a manutenção 

de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algun dos seguintes motivos, 

devidamente autuados em processo: 

(.) 

.111 - interrupção da. execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho. por 

ordem e nointeresse da Admjnisfração; 

PALAd() L)C: 	:R )S - 	. 
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SOROCABA 

Secretária, da Adrnnistraçao 

Desta feita, teridohavid.o dirntiuição do ritmo 

dos i:rab?ilhos diante da necessidade de informaçõ es constantes das 

manatestdões de interesse privadas alteração do bjeto, causando 

prejuiz::s a entrega do 	relatório final,'segundo' informações da, 

contra 	a e d 	Secretaria intaresada (fi 282/284), a hipótese 

enquadr -se nos inciso III, do §10, d: artigp 57, supr mencionado. 

CONCLUSÃO .  

	

• 	 • 	 Isso pQsto,' do aspecto legal, nada a opor à 	- 

dLla;lc 110 prazo solicitada de 123 (ento e vinte) d--'a  

1 

s,, para entrega 

do r1Loro final 	- 

E o par€eL, smj 

-NICOLA J..ROSSI DA SILVA 

OAB/SP 	 ..270 
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- 	PREFEITURA DE SOROCABA 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

ATA DA AVALIAÇÃO, ANÁLISE DA PRORROGAÇÃO DC» CONTRATO 
REFERENTE À CPL 03612014 - DISPENSA 01112014 - SERVIÇOS TÉCNICOS 
PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS NECESSÁRIOS PARA CELEBRAÇÃO DE 
CONTRATOS DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS PELA PREFEF1JRA. 

Às dezessete horas do dia 10 de novembro de 2014, na sala le reuniões da 
Secretaria da Administração desta Prefeitura de Sorocaba, reuniu-se a Comissão de 
Avaliação, Análise de. Aditivos e Prorrogações de Contratos - &AAP, sob a 
presidência da Sra. Cristina Eide Roque, estando presentes, os seguintes membros: 
Camila Clemente Bispo e Elistela Stromoeck Silva para ANALISE E JULGAMENTO 
dos documentos constantes dos autos. 

Com base na solicitação enviada pela empresa FIPE 	Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas, com anuência do Sr. Secretário da Fazerda em fls. 350, 
reiterando a necessidade de prorrogação do prazo para entrega dos relatórios finais 
do projeto, tendo em vista que a elaboração destes depende de informações por 
partes de agentes privados, o que acarretou na redefinição dos objtos de estudos, 
necessitando assim de prazo adicional para conclusão dos trabalhos. 

Ademais insta salientar que consideramos s manifestação do Ass:ssor Técnico - 
SEAD, Dr. Nicolas José Rossi da Silva (fia. 356/358), na qual ele atesla a possibilidade 
da prorrogação de prazo, nos termos dos artigos 57, § 1° do inciso III da Lei 8.666/93, 
previsão contratual em seu item 2.1 e solicitação de prorrogação. 

Est3 comissão, por entender que tudo o que fora justificado é válido e claro, conclui 
pelo prosseguimento do pedido de prorrogação de prazo pelo período de 120 (cento 
e vinte) dias, sendo a partir de 13/1112014 a 12/03/2015. 

Segue esta para formalização do Termo de Prorrogação e encaminhamento ao Sr. 
Secretário da Fazenda, autoridade competente para autorizar nos termos do Artigo 57 
da referida Lei. 

Nada mais havendo a tratar, deram-se por encerrados os trabalh'.,s, dos quais se 
lavrou a presente Ata que segue assinada por todos. Sorocaba, 10 de novembro de 
204. 

. 	

1 

ELSTELA STROMBECK SILVA 	 CAMIACI LE MENTE WSPO 
Membro da CAAAP 	 . 	 Membrc da CKÁAP 

CRiSAÉIDE ROQUE 
Pfesideirite da CAAAP 



TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE SOROCABA POR MEIO DE SUA PREFEITURA, E FUNDAÇÃO 
INSTOTUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS FiPE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNiCOS PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS NECESSÁRIOS PARA 
CELEBRAÇÃO  DE CONTRATOS DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS PELA 
PREFFETU RA. 

Processo IPL n°. 03612014. 
Dispensa no 011/2014. 

Entre o Município de Sorocaba, por meio de sua Prefeitura, C 'JPJ no MF n o . 

46.634.04410001-74, com sede nesta cidade Alto da Boa Vi ta, denominada 
simplesmente PREFEITURA, neste ato representada pelo Secretario ca Fazenda, Sr. 
Aurilio Sérgio Costa Caiado e FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS 
FIPE, ONPJ n°. 43.942.35810001-46, com sede na cidade de São Paulo/SP, à Avenida 
CorifeL de Azevedo Marques, 5677 - Vila São Francisco, neste ato representada pelo Dr. 
Carlos Antonio Luque (Diretor Presidente), portador do RG n°. 3.863.156-8 e CPF n°. 
078334.318-34, doravante denominada simplesmente CONTRATAEA, é lavrado o 
preserie termo de prorrogação, nos termos da Dispensa n°. 011/2014 e na Lei Federal 
n° . 8.666193 e alterações posteriores, conforme normas e condições a se uir descritas: 

CLÁUSULA 1 - Por meio deste Termo, fica o contrato celebrado em 1310312014, 
prorrogado por 120 (cento e vinte) dias, a partir de 13/11/2014 até 12/03.2015 nos termos 
do artigo 57. § 1 0  inciso III da Lei 8.666193. 

CLÁUSULA II - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrat: inicial, que não 
foram modificadas pelo presente Termo de Prorrogação de Contrato. 

E, por estar assim justo e contratado, assinam o presente Termo de Prorrogação de 
Contra 1 o, em 02 (duas) vias de igual teor e forma e na presenç i de 02 (duas) 
testem unias para todos os fins e efeitos legais. 

Palácio dos Tropeiros, em 10 de novembro de 2014, 361 1  ano da Fundação de Sorocaba 

/1 

l\  Aurilio rgio Costa Caiado 
SECRETARIO DA FAENDA 

- 	Ca 	orno Luque 
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS F, P.E 

Elistela Strombeck Silva 
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