PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Edifício “Prefeito Benedicto Braz Alves”
Av. Olavo Bilac, 740 – Centro - Sabino/SP - CEP 16.440-000 – CNPJ: 44.534.089/0001-41
Fone/Fax (14) 3546-9100 - E-mail: gabinete@sabino.sp.gov.br

CONTRATO Nº 030 / 2020
PREÂMBULO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
CONTRATADA: TCA - SOLUCOES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA
OBJETO: Contratação de empresa para execução do empreendimento cadastrado no
Sistema de Informações do FEHIDRO - SINFEHIDRO sob o código 2019-TB422, denominado PLANO DE COMBATE A PERDAS DE AGUA NO
ABASTECIMENTO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SABINO - SP
(CONTRATO FEHIDRO 265/2019), conforme Cronograma, Planilha
Orçamentária, Termo de Referência e demais peças que integram a pasta técnica
do Processo Licitatório nº 20/2020, Tomada de Preços nº 04/2020.

REF.:
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 20/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº. 04/2020

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO, CNPJ. 44.534.089/0001-41 sita à Av. Olavo
Bilac, nº. 740, Sabino, Estado de São Paulo, por seu Prefeito Municipal EDER RUIZ
MAGALHÃES DE ANDRADE, advogado, portador da CI-RG nº. 32.689.153-5 SSP/SP e do
CPF/MF nº. 337.744.198-09, residente à Av. Sete de Setembro, nº 275, Centro, CEP: 16.440000, Sabino/SP., doravante denominada simplesmente de PREFEITURA e de outro lado a
empresa TCA - SOLUCOES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA, CNPJ/MF nº
10.245.713/0001-79, estabelecida na Rua Diogo Ribeiro, 126, Jardim Virginia Bianca, CEP:
02.355-120, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Fone: (11) 2985-2925 (11) 9.84314194, E-mail: felipegonzaga.tcambiental@gmail.com, neste ato representada pelo seu Sócio
Administrador, o Sr. FELIPE RODRIGUES GONZAGA, portador da CI-RG nº 45.014.5827 SSP/SP e do CPF/MF nº 372.978.338-60, residente na Rua Diogo Ribeiro n° 126, Bairro
Jardim Virginia Bianca, CEP: 02.355-120, São Paulo/SP, doravante denominada simplesmente
de CONTRATADA, e de acordo com o que consta no Processo Licitatório nº. 20/2020,
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relativo à Tomada de Preços nº. 04/2020, têm entre si justo e acertado o presente instrumento
particular de contrato que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Do Objeto
Contratação de empresa para execução do empreendimento cadastrado no
Sistema de Informações do FEHIDRO - SINFEHIDRO sob o código 2019-TB-422,
denominado PLANO DE COMBATE A PERDAS DE AGUA NO ABASTECIMENTO
PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SABINO – SP (CONTRATO FEHIDRO 265/2019),
conforme edital e anexos que integram a pasta técnica do Processo Licitatório nº. 20/2020,
Tomada de Preços nº 04/2020 (Planilha Orçamentária, Cronograma e Termo de Referência),
inclusive proposta comercial, que passa a integrar o presente instrumento, independente de
transcrição ou anexação.

CLÁUSULA SEGUNDA
Do Regime de Execução
O regime de execução do empreendimento especificados na Cláusula
Primeira será indireto, na modalidade de empreitada por preço global, ficando a
CONTRATADA responsável pela prestação de serviços e elaboração de projetos constantes
no Termo de Referência, Planilha Orçamentária, Cronograma e demais peças que fazem parte
integrante e indissolúvel do Processo Licitatório nº 20/2020 - Tomada de Preços nº 04/2020,
independente de transcrição ou anexação.

CLÁUSULA TERCEIRA
Dos Documentos Integrantes do Contrato e Legislação Aplicável
Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização de execução do
empreendimento, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações
ora contraídas, integram este contrato os documentos da Pasta Técnica da Tomada de Preços
nº. 04/2020, constantes do Processo Licitatório nº. 20/2020, e, em especial, os seguintes:
PROPOSTA DA CONTRATADA, caderno de especificações (memorial descritivo), planilha
de serviços e quantitativos (custos unitários e percentuais), independente de transcrição ou
anexação.
A execução deste contrato será disciplinada pelas disposições legais e
regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente pela Lei 8.666/93 e suas
posteriores alterações, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e
as regras do Direito Privado.
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CLÁUSULA QUARTA
Dos Recursos Orçamentários
A despesa decorrente do presente contrato onerará a seguinte dotação
orçamentária constante do orçamento da Prefeitura Municipal de Sabino, para o exercício
financeiro de 2020:
02 06 DIRETORIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOL
02 06 12 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
17 512 0033 2033 0000 - Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto
CÓDIGO 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FICHAS - 517 e 518 - PLANO COMBATE E PERDAS DE ÁGUA
CLÁUSULA QUINTA
Do Preço
O preço certo e total para a execução do empreendimento constante do objeto
deste contrato é de R$ 60.000,02 (sessenta mil reais e dois centavos).
Parágrafo Único - O preço contratado é irreajustável, estando inclusos todos
os custos diretos e indiretos relativos à prestação dos serviços, objeto do contrato, inclusive
despesas com materiais, equipamentos, transporte, frete, mão de obra (especializada ou não),
remuneração, instalação de canteiros, fornecimento e instalação de placas, ensaios, bem como
todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, tributários e comerciais,
ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes ou que venham a ser devidos em razão da
prestação dos serviços.
CLÁUSULA SEXTA
Das Condições de Pagamento
Os pagamentos serão efetuados através de medições mensais atestadas por
profissional legalmente habilitado, que serão apresentadas juntamente com fatura de prestação
de serviço. O pagamento da medição final ficará condicionado à aprovação da execução do
empreendimento pelo Governo do Estado de São Paulo - Secretaria de infraestrutura e Meio
Ambiente - Contrato FEHIDRO n° 265/2019.
§ 1º - As medições serão realizadas no último dia útil de cada mês, com a
presença de um representante da CONTRATADA, somente sendo considerado nas mesmas os
serviços e partes efetivamente concluídas.
§ 2º - Somente serão medidos os serviços executados, concluídos e aceitos
pela PREFEITURA, de acordo com o orçamento apresentado;
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§ 3º - Processada a medição, será autorizada a emissão da respectiva fatura.
§ 4º - Para pagamento é necessário que a CONTRATADA, além da
execução dos serviços registrados pelas medições, tenha cumprido todas as outras exigências
contratuais e atendido eventuais requisições da fiscalização, sem o que as faturas não serão
aceitas.
§ 5º - A partir da segunda medição, por ocasião do encaminhamento da
fatura, para efeito de pagamento dos serviços concluídos e aceitos, a CONTRATADA deverá
fazer prova do recolhimento mensal do FGTS, por meio das Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP.
§ 6º - As comprovações relativas ao FGTS corresponderão aos períodos
contidos nas faturas, ou seja, os períodos de execução e poderão ser apresentadas por um dos
seguintes meios:
a)
meio magnético, gerado pelo SEFIP (programa validador Sistema Empresa de
Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social);
b)
cópia autenticada da GFIP pré-emitida, fornecida pela Caixa Econômica Federal;
c)
cópia autenticada da 2ª via do formulário impresso da GFIP. Deverá ser
apresentada, ainda cópia autenticada do comprovante de entrega da SEFIP,
contendo o carimbo CIEF - Cadastro de Inscrição de Entidade Financeira, com os
dados do receptor (nome, agência e data de entrega) e autenticação mecânica.
§ 7º - A não comprovação das exigências retro referidas assegura a
PREFEITURA o direito de sustar o pagamento correspondente, independentemente de outras
medidas legais.
§ 8 - O primeiro pagamento ficará condicionado à apresentação da Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) de execução do empreendimento, onde deverá haver
referência expressa ao número deste Contrato, seu objeto, o número do Processo, com seus
campos integralmente preenchidos.
§ 9 Por ocasião do pagamento à CONTRATADA, a Prefeitura poderá reter o
valor devido a título de ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza), conforme
determina a legislação municipal, recolhendo o valor em guia própria, em favor da Fazenda
Pública do Município de Sabino.
§ 10 A Prefeitura também poderá reter os valores correspondentes à quitação
da Seguridade Social (INSS), referente à execução do objeto do presente contrato, conforme
determina a lei.
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§ 11 - O pagamento realizado pela PREFEITURA não isentará a empresa
das responsabilidades contratuais nem implicará na aceitação provisória ou definitiva do
empreendimento.
§ 12 - A não aceitação do empreendimento implicará na suspensão imediata
do pagamento.

CLÁUSULA SÉTIMA
Dos Prazos
Obedecendo a programação, os prazos serão contados em dias corridos, para
todos os efeitos, da seguinte forma:
a)
para início do empreendimento: até 10 (dez) dias corridos contados da Ordem de
Serviço emitida pela Prefeitura Municipal de Sabino.
b)
para execução do empreendimento: o prazo será de 09 (nove) meses, contados da
data do recebimento, pela contratada, da Ordem de Serviço emitida pelo setor
responsável da Prefeitura.
c)
vigência do contrato: o prazo será de 12 (doze) meses, contados da data da
assinatura do contrato.
§ 1º - Descontar-se-ão do prazo estabelecido para conclusão e entrega do
objeto, os dias não trabalhados por motivo de chuvas excessivas, devidamente comprovado por
atestado de chuva e índice pluviométrico fornecido pela Casa da Lavoura do Governo do
Estado de São Paulo.
§ 2º - O prazo de conclusão do empreendimento poderá ser prorrogado, por
livre estipulação das partes contratantes, caso ocorra qualquer motivo de força maior,
devidamente comprovado e justificado.
§ 3º - O prazo de observação será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a
contar do término do empreendimento, se na ocasião outro prazo não for determinado para
eventuais ensaios ou testes. Em caso de prorrogação de prazo de observação, este dar-se-á
mediante lavratura de termo próprio, com antecedência de dez dias do término do prazo
original da observação.
§ 4º - Após a conclusão dos serviços, o engenheiro fiscal designado pela
PREFEITURA emitirá um laudo de recebimento provisório, pelo prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, caso em que a CONTRATADA fica obrigada a efetuar qualquer reparo que se
fizer necessário, independente de indenização.
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§ 5º - Após o prazo de que trata o item anterior, o empreendimento será
recebida definitivamente, caso em que a CONTRATADA ficará responsável nos termos da lei,
obrigando-se a executar as suas expensas quaisquer reparos que se fizerem necessários.
§ 6º - Se os serviços apresentarem defeitos, vícios de execução ou
elaboração, será lavrado laudo de vistoria que relacionará as falhas encontradas, dando-se
ciência oficial do mesmo à CONTRATADA, para que proceda às correções apontadas,
passando o prazo de observação a fluir novamente, até nova comunicação.
§ 7º - Recebida definitivamente o empreendimento, a responsabilidade da
CONTRATADA pela qualidade, solidez, correção e segurança dos trabalhos, subsistem na
forma da Lei.
CLÁUSULA OITAVA
Das Penalidades
A CONTRATADA estará sujeita às penalidades previstas nos artigos 86 e
87 da Lei Federal nº 8.666/93, a ser aplicada em caso de infringência da proposta apresentada.
§ 1º O atraso injustificado para execução dos serviços, caracteriza o
descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se sem prejuízo das demais sanções
previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores:
a) Atraso de até dez dias: multa de um por cento ao dia, da parcela em atraso;
b) Atraso superior a dez dias: multa de dez por cento do valor total do
Contrato.
§ 2º Em caso de injustificada inexecução, parcial ou total, do objeto deste
contrato, serão aplicadas ao inadimplente, conforme o caso, as sanções previstas no artigo 86,
87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e suas posteriores alterações:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Prefeitura Municipal de Sabino, pelo prazo de dois anos
consecutivos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura
Municipal de Sabino, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição, ou até que seja promovida a sua reabilitação perante esta
Prefeitura Municipal, depois de decorrido o prazo de dois anos.
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CLÁUSULA NONA
Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada
A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais e outros resultantes do cumprimento do contrato a ser
firmado em decorrência da presente licitação.
§ 1º - A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos
estabelecidos no item anterior, não transfere à PREFEITURA a responsabilidade de seu
pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.
§ 2º - As despesas com transporte, seguro de transporte, instalação, bem
como ensaios, testes, análises de materiais, equipamentos, etc., quando necessário, a critério da
PREFEITURA, correrão por conta da empresa contratada.
§ 3º - A CONTRATADA obriga-se a fornecer a PREFEITURA , os dados
técnicos que esta achar de seu interesse, e todos elementos e informações necessários, quando
solicitada.
§ 4º - A CONTRATADA ficará obrigada a adotar todas as medidas,
precauções e cuidados, visando a evitar a ocorrência de danos materiais e pessoais a seus
operários e a terceiros, assim como todas as medidas relacionadas com seguro de seus
empregados contra tais danos, ficando sempre responsável pelas consequências originadas de
acidentes.
§ 5º - A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à
administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
§ 6º - A CONTRATADA, nos termos do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei
Federal nº 8.666/93, se obriga a aceitar nas mesmas condições de sua proposta os acréscimos
ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.
§ 7º - A CONTRATADA fica obrigada a recolher junto à Fazenda
Municipal de Sabino, o tributo relativo ao ISSQN nos termos do Código Tributário Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA
Do Pessoal da Contratada
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Nos serviços a serem executados a CONTRATADA empregará pessoal,
quer de direção, quer de execução, de reconhecida competência e aptidão, sendo a mesma
considerada como única e exclusiva empregadora.
§ 1º - A PREFEITURA poderá exigir a substituição de qualquer empregado
da CONTRATADA julgado inconveniente, inábil ou prejudicial a disciplina, sem
responsabilidade ou ônus para a PREFEITURA .
§ 2º - A substituição do engenheiro responsável ou de qualquer integrante da
equipe técnica deverá ser previamente aceita pela PREFEITURA, mediante solicitação escrita
da CONTRATADA, indicando o substituto e o número de seu registro no CREA ou CAU,
fazendo-se acompanhar o respectivo currículo.
§ 3º - A CONTRATADA não poderá contratar pessoal que seja servidor da
Prefeitura Municipal de Sabino.
§ 4º - A PREFEITURA poderá, a qualquer tempo, solicitar da
CONTRATADA a documentação referente aos contratos de trabalho de seus empregados e
dos empregados da(s) subcontratada(s), que se encontrem trabalhando no local do
empreendimento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
Das Obrigações e Responsabilidades da Prefeitura
A PREFEITURA , no cumprimento deste contrato, se obriga a:
a) liberar as áreas destinadas aos serviços;
b) empenhar os recursos necessários aos pagamentos;
c) proceder as medições mensais dos serviços efetivamente executados;
d) pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, nos termos do presente
contrato;
e) emitir os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo, nos termos do
constante nesta avenca.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
Da Transferência e Subcontratação
A CONTRATADA não poderá transferir ou subcontratar o total do objeto
do presente contrato, sob pena de rescisão.
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§ 1º - A transferência ou subcontratação de parte do objeto do contrato
poderá ser concretizado mediante prévia e expressa autorização da PREFEITURA, sob pena
de assim não o fazendo, ficar a CONTRATADA sujeita a multa de 20 % (vinte por cento) do
valor subcontratado ou transferido, sem prejuízo de eventual rescisão contratual.
§ 2º - O pedido de transferência ou subcontratação, deverá ser formalizado
pela CONTRATADA, com cinco dias de antecedência à concretização do ato, devidamente
instruído com a apresentação do acervo técnico da subcontratada, certificado pelo CREA/CAU.
§ 3º - Inexistirá qualquer vínculo contratual entre a subcontratada e a
PREFEITURA, perante a qual a única responsável pelo cumprimento do contrato será a
CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
Da Alteração Contratual
Este contrato poderá ser alterado nos termos do disposto no artigo 65 da Lei
8.666/93 e suas posteriores alterações, mediante correspondente Termo de Aditamento.
Parágrafo Único - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem no empreendimento, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
Da Gestão e Fiscalização
O presente contrato será gerido e fiscalizado pela Sra. Franciele Maria de
Oliveira Mariano, Diretora de Agricultura, Meio Ambiente, Obras e Desenvolvimento, nos
termos do artigo 67 da Lei de Licitações, ao qual competirá velar pela perfeita exação do
pactuado, em conformidade com o previsto no edital, na proposta da CONTRATADA e neste
instrumento.
§ 1º - O profissional especialmente designado pela PREFEITURA para
fiscalizar a prestação dos serviços, poderá adotar, a seu critério, métodos e rotinas para controle
e acompanhamento do empreendimento, objeto desta avenca.
§ 2º - A presença da fiscalização da PREFEITURA não diminui ou exclui
qualquer obrigação / responsabilidade da CONTRATADA.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
Do Recebimento do Empreendimento
Concluído o empreendimento, inclusive os serviços eventualmente
autorizados em aditamento, e estando os mesmos em perfeitas condições, serão recebidos
provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento, dentro de 15 (quinze) dias
corridos da comunicação escrita por parte da CONTRATADA, mediante a lavratura de termo
próprio, assinado pelo preposto da contratada. O prazo de observação será de 180 (cento e
oitenta) dias corridos, a contar do término do empreendimento, se na ocasião outro prazo não
for determinado para eventuais ensaios ou testes. Em caso de prorrogação de prazo de
observação, este dar-se-á mediante lavratura de termo próprio, com antecedência de dez dias
do término do prazo original da observação.
§ 1º - Decorrido o prazo constante do “caput”, somente se os serviços de
correção de irregularidades, porventura verificadas durante os prazos constantes dos parágrafos
anteriores, tiverem sido executados e aceitos pela Fiscalização, o empreendimento será
recebido definitivamente por parte do responsável pela fiscalização ou por Comissão
especialmente designada pela PREFEITURA, no prazo de até 15 (quinze) dias, lavrando-se o
Termo de Recebimento Definitivo, condicionado à execução dos serviços, conforme pactuados
neste contrato.
§ 2º - Recebido os itens constantes no empreendimento, a responsabilidade
da CONTRATADA pela qualidade, correção, solidez e segurança, subsiste na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
Das Causas de Rescisão
Este contrato poderá ser rescindido pela PREFEITURA mediante ato do
Prefeito Municipal, por escrito, em qualquer das seguintes hipóteses:
a)
Se o empreendimento não for iniciado no prazo de dez dias corridos contados da
data da emissão da Ordem de Serviço emitida pela Prefeitura, excetuadas as
situações devidamente justificadas, de ordem técnica, aceitas pela
PREFEITURA;
b)
Se houver interrupção dos serviços por mais de cinco dias consecutivos ou dez
dias alternados, salvo motivo de força maior, devidamente comprovado;
c)
Se ocorrerem reiteradas violações das obrigações assumidas pela contratada após
a aplicação de multa por mais de duas vezes por qualquer infração.
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§ 1º - No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA
reconhece o direito da Prefeitura Municipal de Sabino em aplicar as sanções previstas neste
contrato, e as demais previstas nos artigos 86 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93.
§ 2º - As razões enumeradas nesta cláusula não excluem as demais previstas
na Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
Do Foro
Fica eleito o Foro da Comarca de Lins, Estado de São Paulo, com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas
do presente contrato.
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente
instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um único efeito, conjuntamente com
as testemunhas a seguir, a todo o ato presente, para que produzam os jurídicos e legais efeitos,
comprometendo-se as partes a cumprir e fazer cumprir o presente contrato, por si e pelos seus
sucessores, em Juízo ou fora dele.
Sabino/SP, 29 de julho de 2020.

......................................................
Prefeitura Municipal de Sabino
EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

......................................................
TCA - Soluções e Planejamento Ambiental Ltda.
FELIPE RODRIGUES GONZAGA
Sócio Administrador
CONTRATADA

Testemunhas:

............................................
Simone Sanches Corrêa
RG.: 25.081.635-0

............................................
Jéssica Dias Antonio
RG: 47.124.095-3
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