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Termo de Contrato nº. 000/2017 

Convite nº. 001/2017 

 

 

  

Pelo presente instrumento contratual, presentes as partes, de um 

lado o SAAE – SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA, inscrita no 

CNPJ(MF) nº 45.959.954/0001-64, com sede a Rua João Pio Barbosa, nº 197, neste ato representada pelo seu 

Secretario, senhor ANGELO ANTONIO MAIA, brasileiro, casado,  agricultor, portador da Cédula de 

Identidade (RG) nº 10.357.137-1 SSP/SP e CPF/MF sob nº 015.377.538-60, residente e domiciliado à Rua 

Antonio da Silva Vieira, n.º 1.315, em Cândido Mota - SP, doravante apenas simplesmente chamada de 

CONTRATANTE e, por outro lado a empresa .................................., com sede na Rua .........................., nº. 

.............., na cidade de .............................., Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ (MF) nº ............................., 

neste ato representada pelo Senhor ............................, brasileiro, .................., ..................., portador da Cédula 

de Identidade (RG) nº. ....................... SSP/SP, e CPF/MF sob nº. ......................., residente e domiciliado na 

Rua ......................................., nº. ................., na cidade de ........................, Estado de São Paulo, doravante 

apenas simplesmente chamada de CONTRATADA que em razão da proposta vencedora da Carta Convite n.º 

002/2017, Processo n.º 002/2017, já Homologado e Adjudicada pelo senhor Secretario, celebram entre si, o 

presente instrumento contratual, consoante as seguintes cláusulas e condições: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA VISANDO A 

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O 

DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO PARANAPANEMA, BEM COMO PROJETOS DE 

TRATAMENTOS PRELIMINARTES A SEREM IMPLANTADOS NAS ELEVATORIAS DE ESGOTO 

EXISTENTES NO MUNICIPIO DE CÂNDIDO MOTA.  
 

“CONTRATO FEHIDRO Nº. 115/2016 – CREDITO NÃO REEMBOLSAVEL AO AMPARO DE 

RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS – FEHIDRO”. 

 

Obs.: Considerando que no Distrito de Santo Antônio do Paranapanema existe uma lagoa de tratamento que não 

esta operando em conformidade, pois o efluente está infiltrando nas lagoas, não sendo, portanto gerado efluente, 

assim faz se necessário estudos para elaboração do presente projeto, que poderá ser tanto de recuperação da 

lagoa existente como de uma lagoa nova.  

  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO  

 

2.1. Pela execução dos serviços objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a 

importância total de R$ ....................... (.........................................................). 

 

2.2. No preço pactuado estão inclusas todas as despesas decorrentes de transporte, hospedagem, alimentação, 

impostos, taxas, fretes, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, acidentários, despesas financeiras, mão 

de obra e outras despesas diretas e indiretas necessárias para a execução dos serviços objeto do presente 

Contrato. 

 

2.3. O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos relativos ao objeto do presente Contrato correrá por conta 

exclusiva da CONTRATADA, desde o início dos serviços até a sua entrega, bem assim os encargos inerentes à 

completa execução do presente Contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS  
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3.1. As despesas com a presente licitação correrão por conta de recurso consignado em orçamento, codificado 

sob os numeros adiante descritos:  

 

4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalações (4634)  

Fonte de Recurso 02 – Transferências e Convênios Estaduais - Vinculada 

4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalações (4635)  

Fonte de Recurso 04 – Recursos Próprios Adm. Indireta  

 

3.2 - O valor referente ao restante deste contrato onerarão o orçamento 2017 e seguintes, em conformidade com 

o período de execução. 

 

CLÁUSULA QUARTA – RECEBIMENTO DO SERVIÇO E PRAZO DE PAGAMENTO  

 

4.1. Serão realizadas medições mensais de acordo com os serviços executados.  

 

4.2. Realizada a medição será encaminhada ao SAAE de Cândido Mota, o qual terá 05 (cinco) dias para sua 

aprovação. 

 

4.3. Após a aprovação da medição, a empresa deverá emitir a nota fiscal que terá o seu vencimento em 10 (dez) 

dias. 

 

4.4. O SAAE de Cândido Mota não efetuará pagamento através de cobrança bancária; os pagamentos serão 

efetuados nas modalidades ordem de pagamento bancária, Correios ou duplicata em carteira, devendo a 

adjudicatária do certame indicar o número de sua conta corrente, agência, e banco correspondente; 

 

4.5. Nenhum pagamento isentará a empresa contratada das responsabilidades assumidas na forma do Contrato 

decorrente da presente licitação, quaisquer que sejam, nem implicará na aprovação definitiva dos serviços 

executados. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO 

  

5.1. O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, devendo iniciar-se após expedição da “Ordem 

de Serviços” pelo SAAE de Cândido Mota. A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente o 

Cronograma Físico-Financeiro, sendo que o início da execução dos serviços será no prazo de até 05 (cinco) dias 

contados da data do recebimento da “Ordem de Serviços”; 

 

5.2. Considera-se infração contratual o retardamento na execução dos serviços contratados ou a sua paralisação 

injustificada, a critério da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGENCIA 

 

6.1.  O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado a criterio do SAAE 

 

CLÁUSULA SETIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

7.1. A CONTRATADA obrigar-se-á a prestar os serviços, a que se refere este Contrato, de acordo estritamente 

com as especificações descritas no Convite supra mencionado, sendo de sua inteira responsabilidade a reposição 

do que não estiver em conformidade com as referidas especificações. 

 

7.2. Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 

7.2.1. Executar os serviços objeto desta licitação de acordo com as normas contidas no edital da Carta Convite  

nº 001/2017 e seus anexos. 
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7.2.2. Responsabilizar-se inteiramente por todas as despesas incidentes à execução dos serviços descritos, como 

mão-de-obra, transporte e hospedagem de pessoal quando necessário, além de todas as demais despesas. 

 

7.2.3. Realizar os serviços por profissionais devidamente qualificados para execução dessas atividades; 

 

7.2.4. Responsabilizar-se pela mão-de-obra utilizada, sendo que a mesma não terá vínculo empregatício com o 

SAAE, descabendo, por conseqüência, a imputação de obrigações trabalhistas. 

 

7.2.5. Responder pelo pagamento dos salários devidos à mão-de-obra empregada, pelos encargos trabalhistas, 

fiscais e previdenciários respectivos, e por tudo mais que, como empregadora deva satisfazer, além de ficar sob 

sua integral responsabilidade a observância das leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais, assim como os 

registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho, tributos e outras providências e obrigações necessárias 

à execução dos serviços; 

 

7.2.6. Utilizar, por sua conta, exclusivamente, pessoal devidamente qualificado e habilitado à prestação dos 

serviços objeto deste Contrato, devidamente registrado na CTPS ou em caso de terceiros, exigir o cumprimento 

das obrigações legais, assumindo solidariamente os riscos e eventuais danos que vierem a ocorrer; 

 

7.2.7. Zelar pela qualidade dos serviços prestados, sendo responsáveis por qualquer dano que os mesmos 

venham a causar. Os prejuízos que a CONTRATADA vier causar a terceiros deverão ser reparados por sua 

conta, não cabendo a Prefeitura nenhum tipo de despesa com o ocorrido. 

 

7.2.8. Não subempreitar os serviços contratados, no todo ou em parte, sem prévio e expresso consentimento da 

CONTRATANTE. 

 

7.2.9. Manter, durante toda a vigência do Contrato ou Termos Aditivos que vierem a ocorrer, as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório. 

 

7.2.10. Fornecer ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) devidamente quitado referente à execução dos 

serviços objeto deste Contrato, eximindo o SAAE de Cândido Mota de quaisquer responsabilidades. 

 

7.2.11. O responsável técnico indicado pela CONTRATADA no processo licitatório que é o detentor do acervo 

apresentado, deverá ser o mesmo constante da A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica), cuja guia e 

recibo de quitação devidamente assinados serão entregues ao SAAE de Cândido Mota 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

8.1. O CONTRATANTE obriga-se a: 

 

8.1.1. Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços. 

 

8.1.2. Aprovar por etapas os serviços executados pela CONTRATADA; 

 

8.1.3. Promover o apontamento e atestar as medições dos serviços executados, nos termos da Cláusula Quarta 

presente instrumento; 

 

8.1.4. Efetuar os pagamentos devidos, nos termos da Cláusula Quarta do presente instrumento. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

 

9.1. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados, o não 

cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações assumidas ou a infringência de preceitos legais 

pertinentes, ensejará a aplicação, segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº. 

8.666/93 e suas alterações, das seguintes penalidades: 
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9.1.1. Advertência, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual tenha o Contratado 

concorrido diretamente, situação que será registrada no Cadastro de Fornecedores do SAAE de Cândido Mota 

 

9.1.2. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor da prestação do serviço efetuado 

com atraso até 02 (dois) dias, após o que, aplicar-se-á, a multa prevista na alínea “c” desta cláusula. 

9.1.3. Multa de 20% (vinte por cento), por inexecução total ou parcial do Contrato, calculada sobre o valor total 

da inadimplência, podendo, ainda, ser rescindido o Contrato na forma da lei. 

 

9.1.4. Suspensão temporária ao direito de licitar com o SAAE de Cândido Mota, bem como o impedimento de 

com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, independentemente da aplicação das multas cabíveis. 

 

9.1.5. Declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos ou falta grave, tais como apresentar 

documentação inverossímil ou cometer fraude, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante o SAAE de Cândido Mota, que será concedida sempre que o 

Contratado ressarcir  o SAAE dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

9.2. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa. Conseqüentemente, a sua 

aplicação não exime a CONTRATADA de reparação de eventuais perdas e danos que seu ato punível venha 

acarretar à CONTRATANTE. 

 

9.3. As multas previstas nesta cláusula, quando aplicadas, serão descontadas dos créditos da CONTRATADA 

ou, ser for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente. 

 

9.4. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, não será 

considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, 

devidamente justificado e comprovado. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos 

efeitos não eram possíveis evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil. 

 

9.5. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a aplicabilidade das demais. 

 

9.6. A licitante estará, ainda, sujeita às penalidades previstas nos artigos 90 a 97 da Lei nº. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DECIMA – DA RESCISÃO 

 

10.1. O não cumprimento de qualquer cláusula do presente Contrato implicará na sua rescisão, a critério da 

parte inocente, ou por mútuo acordo dos contratantes atendida a conveniência do serviço público. 

 

10.2. Porém, fica entendido, que a CONTRATANTE poderá declarar rescindido o Contrato, independentemente 

de interpelação ou de procedimento judicial, em caso de falência, concordata ou dissolução da CONTRATADA. 

 

10.3. Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, a qual será processada nos termos do artigo 79 do mesmo diploma legal. 

10.4. Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrita do SAAE, ficarão assegurados ao 

CONTRATANTE os direitos elencados no artigo 80 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS DA CONTRATANTE 

 

11.1. Neste ato, a CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, de aplicar o disposto no artigo 

77 da Lei Federal nº. 8.666/93, para os casos de rescisão administrativa. 

 

DECIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICAVEL 

 

12.1. Aos casos omissos, quanto à execução do contrato, aplica-se no que couber, o disposto na Lei Federal nº. 

8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e o disposto na Lei Complementar 123 de 14 de Dezembro 

de 2006,  bem como os princípios constitucionais que regem a Administração Publica. 
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CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1. A CONTRATADA responderá pela solidez, segurança e perfeição dos serviços por ela elaborados ou 

confiados a terceiros, nos termos da legislação vigente. 

 

13.2. A mão-de-obra deverá ser de pessoal especializado e competente, e, no decorrer da execução dos serviços, 

a CONTRATADA tomará medidas para evitar acidentes, pelos quais responderá isoladamente. 

 

13.3. Fica expressamente consignado, que a fiscalização da execução do objeto do presente contrato estará a 

cargo e exclusivo critério do SAAE de Cândido Mota, através de seu responsável, com o poder de receber ou 

rejeitar os serviços realizados. Essa fiscalização, em nenhuma hipótese, eximirá a CONTRATADA das 

responsabilidades contratuais e legais, bem como, sobre danos materiais ou pessoais que forem causados a 

terceiros, seja por atos ou omissões da firma, de seus funcionários ou preposto. 

 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DO FORO 

 

14.1 Para dirimir todas as questões decorrentes da execução deste Contrato, fica eleito o foro da Comarca de 

Cândido Mota, não obstante outro domicílio que a CONTRATADA venha a adotar, ao qual expressamente 

renuncia.   

 

E, por assim, estarem justos, combinados e contratados, declaram ambas as partes 

aceitar todas as disposições contidas nas cláusulas do presente Contrato, bem como observar fielmente outras 

disposições legais e regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 03 (três) vias na presença das testemunhas 

abaixo assinadas. 

 

 

Cândido Mota, ............ de .................... de 2017. 

 

 

  

 

ANGELO ANTONIO MAIA 

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 

 

 

 

.............................................................................................. 
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